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Egy jól megválasztott számítógé
pes modell előválogatásra ad lehe
tőséget, így jelentős költségcsökke
nést eredményezhet. Ahhoz kell a 
számítástechnikai ötlet, hogyan le
het az adatrendszereket tárolni, s 
rajtuk gyors algoritmusokat futtatni.

Az újonnan felbukkant kóroko
zók elleni oltások kidolgozását igen 
nagy várakozás előzi meg manap
ság. Mi a célja a védőoltásoknak, és 
milyen kockázatokkal járnak? Szük
ség van-e a hazánkban kialakult vé
dőoltási rend fenntartására?

A nyár élő fűszerei után szürkébb
nek tűnhet a főzés száraz fűszerek
kel. Ám egy kicsivel több idő ráfordí
tásával és némi ötletességgel pótol
hatjuk a megszokott bőséget.

A budapesti Zsidó Múzeum első 
kiállítását 1916-ban rendezte egy 
Hold utcai bérelt helyiségben. Mai 
helyén, a Dohány utcai zsinagógával 
összeépült termekben 1932-ben nyi
tották meg az új kiállítást, kétezer re
likviával.

Kedi/ei Oii/aLóaJc!
Kétévente egy magyar tudóst Bolyai-díjjal tüntetnek 
ki. Az Oktatási Minisztérium pedig középiskolás és 
egyetemista kutatók részére külön pályázatot hirdet. 
A pályázat témájának kiírása a mindenkori Bolyai-dí- 
jas tiszte. Bor Zsolt tavaly azt a feladatot adta fiatal tu
dóstársainak, hogy olyan munkát készítsenek, amely 
valamely „fizikai, kémiai, biológiai és más természeti je 

lenségek, emberi vagy állati tevékenység fény
képészeti, videó vagy más optikai úton va
ló tudományos igényű tanulmányozásán” 
alapul. Az idei

Ifjúsági Bolyai-díj

felsőoktatási kategóriájának díját megoszt
va nyerte Ronkay Ferenc és Hegedűs Rámán. 
Ronkay Ferenc a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Polimer
technika Tanszékének másodéves dok- 
torandusza. Díjnyertes dolgozata a polieti- 
lén-tereftalát (PÉT) húzó igénybevétele 
során fellépő oszcillációs jelenség elemzé
sével foglalkozott. Ronkay Ferenc TDK 

(első és második helyezett) dolgozatainak is a PÉT volt a 
témája, és konzulense (akit szintén kitüntettek az Ifjúsági 
Bolyai-díj kapcsán) már akkoriban is a Polimertechnika 
Tanszék vezetője, Czigány Tibor volt.

A díj „másik felének” tulajdonosa, Hegedűs Ram ón 
idén szerzett biofizikus diplomát az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen. Témavezetője Horváth Gábor, 
a Biológiai Fizika Tanszék docense, akit rendszeres 
olvasóink jól ismerhetnek „Sarkított világ” című cikk
sorozatunk egyik szerzőjeként (ennek egyik része 
ezen számunk 1550—1551. oldalán olvasható). Tanít
ványa már középiskolás korában a Természet Világa di
ákpályázatain többször is díjazott volt, tizenhat évesen 
három hónapot tölthetett a tübingeni Max Planck 
Biokibernetikai Intézetben, Németországban. Négy 
évvel ezelőtt itthon innovációs versenyt nyert, Amsz
terdamban pedig e verseny európai döntőjén külön- 
díjat kapott. San Jose-ban, a Szilícium-völgy főváro
sában az egyik kategóriában első helyezést ért el az 
Intel Nemzetközi Tudományos és Innovációs Verse
nyen. A „kis” Bolyai-díjat a szkarabeuszbogarak cir
kuláris polarizációs mintázatának képalkotó polari
metriái vizsgálatáról írt dolgozatával érdemelte ki.

B ánsági Éva
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Az utóbbi hetekben gyakran 
volt téma az éghajlatváltozás a 
világsajtóban. Legutóbb a téli 
időjárással kapcsolatos évszakos 
előrejelzéseket elemezték széles 
körben, latolgatva a klímaválto
zás szerepét.

A Brit Meteorológiai Szolgálat (Met 
Office) október végén tette közzé sze
zonális előrejelzését a közelgő tél há
rom hónapjára. A légköri mozgások 
egyenletrendszerén alapuló előrejelzés 
azt mutatta, hogy a tél az átlagosnál hi
degebb és szárazabb lesz Nyugat-Eu- 
rópa nagy részén. A légkör és a föld-

90W
a legnagyobb valószínűséggel:

90E

hideg vagy 
átlagos

átlagos meleg vagy 
átlagos

meleg

felszín közötti kölcsönhatásokat is fi
gyelembe vevő modellszámítások sze
rint a három téli hónapban az Atlanti
óceán vizének hőmérséklete maga
sabb lesz az átlagosnál, ez kedvező 
helyzetet teremt nagyméretű, stabil 
anticiklonok kialakulásához a hatal
mas víztömeg fölött. Az óceáni anti
ciklon keleti peremén aztán nyitva áll 
az út a száraz, hideg, sarkvidéki légtö
megek beáramlása előtt, és ez hozza 
majd a zord napokat a Brit-szigetek és 
a Skandináv-félsziget térségében. A 
megfigyelések szerint legutóbb az 
1995/96-os téli időszakban volt ha
sonló az időjárási helyzet, vagyis az el
múlt 10 év alatt a térség lakói enyhe 
telekhez szokhattak hozzá. A megvál
tozó, sokak számára szokatlan körül
ményekre való felkészülés jegyében 
több tájékoztatót is kiadott a Met 
Office. Az előrejelzések professzioná
lis felhasználói, azaz például a köztisz

tasági cégek, az útfenntartók és a la
kossági ellátást szervező vállalkozások, 
valamint önkormányzatok részére pe
dig november 24-én egésznapos ren
dezvényt szerveztek, amelynek kere
tében ismertették az előrejelzések ké
szítésének módszertanát, a várható 
globális és regionális időjárási tenden
ciákat, valamint a beválással kapcsola
tos bizonytalanságokat. Több céggel 
már évek óta sikeres az együttműkö
dés olyan döntéselőkészítő rendszerek 
fejlesztése területén, amelyben az idő
járási előrejelzés is szerepel valószínű
ségi változóként, azaz a beválás bi
zonytalanságával együtt.

A nagy és látványos előkészületek 
után mindenki kíváncsian váija, mi
lyen sikerrel vizsgáznak az új előrejel
zési módszerek. A  globális felmelege
dés tényének ismeretében minden
esetre érdekes fejlemény, hogy hide
gebb periódusok is megfigyelhetők.

A  brit Met Office előrejelzése. 
A  novemberi, decemberi és januári közép
hőmérsékletek eltérése a sokéves átlagtól

A  brit Met Office előrejelzése. A  novem
beri, decemberi és januári csapadék
összegek eltérése a sokéves átlagtól

! A Kárpát-medence térségére készí- 
i tett szezonális előrejelzés tendenciája 
j nem egyezik meg a nyugat-európai- 
j val. Az angliai Readingben található 
! Európai Középtávú Időjárás Előrejel- 
I ző Központ (ECMWF) és az Orszá- 
i gos Meteorológiai Szolgálat számításai 
] szerint hazánkban az átlag körüli, 
j időnként az átlag fölötti hőmérsékletű 
! lesz a három téli hónap, és az átlagos- 
! nál némileg több lesz a csapadék.

G y úró  György  
Országos Meteorológiai Szolgálat

Egy picinyke cserépdarab vezet
het a bibliai óriás, Góliát nyomá

ra. Aren Maeir professzor, a Bar-Ilan 
Egyetem munkatársa évek óta kutatja 
a Bibliában is említett filiszteus város, 
Gát maradványait a mai Teli es-Safi 
közelében.

A most megtalált színes cseréptöre
déken (amely eredetileg kupa lehe
tett) a valaha előkerült legkorábbi 
filiszteus szöveg olvasható, ráadásul 
két név is szerepel rajta, amelyek na
gyon hasonlóak a bibliai Góliát nevé-

G ó liá t  p ic in y k e  
n y o m a
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hez. A Bibliában pedig 
éppen az áll, hogy Góli
át Gát városából való.

Maeir professzor elis
meri, hogy a töredék 
mintegy 50 évvel a Bib
liában említett Dávid és 
Góliát párviadala után 
készült. Az is igaz, hogy 
a Góliát név igen gya
kori volt abban az idő
ben a térségben. Mégis, 
az a körülmény, hogy a 
bibliai történet után nem 
sokkal készült tárgyon 
Góliát neve szerepel, és 
azt éppen Gát városában 
találják meg, an-a utalhat, 
hogy a Bibliában említett párviadal va
lamilyen formában valóban megtörtént.

A szöveget archaikus proto-kánaánita 
írásjelekkel karcolták a Kr. e. X. század
ban a cserépre, és két nem sémita nevet 
tartalmaz: Alwt-t és Wlt-t. A szakértők 
szerint a Góliát név nem sémita erede
tű, és etimológiailag különféle indoeu
rópai nevekkel állhat rokonságban, pél
dául a liidiai Aylattes névvel. Maeir pro
fesszor úgy véli, hogy a cserépdarabon 
lévő nevek etimológiailag a Góliát név
vel kapcsolhatók össze.

A filiszteusok a tengeri népek néven 
ismert ókori indoeurópai népcsoport
hoz tartoztak. A Fekete-tenger felől 
érkeztek, s eljutottak az Égei-tenger 
szigeteire, Egyiptomba, Föníciába és 
Észak-Afrikába. A filiszteusok a Kr. e. 
XII. században telepedtek le a Föld
közi-tenger délkeleti partvidékén. Vá
rosállamokat szerveztek: Ekrónt, Gá
zát, Askelónt, Asdodot és Gátot. Az öt 
város a mai Izrael és a Gáza-övezet te
rületén, az Egyiptomból Szíriába ve
zető út mentén helyezkedett el. Szá
mos forrás szerint a filiszteus névből (a

Egy francia-kanadai kutatócsoportnak 
az Astronomy & Astrophysics szakfo
lyóiratban most közzétett eredményei, 
úgy tűnik, nem csak kapcsolatba hoz
zák a Világegyetem tágulását felgyorsí
tó rejtélyes sötét energiát az einsteini 
téregyenletekben szereplő kozmológiai 
űrállandóval, hanem számszerűen is 
igazolják Einstein hajdani feltételezését 
(amelyet maga a tudós élete legna
gyobb baklövésének nevezett).

A kozmológiai állandó bevezetése a 
Világegyetem téridőszerkezetét leíró 
egyenletekbe eredetileg azt a célt szol

források szerint: peleszet) ered a 
Palesztina elnevezés. Az öt város 
közül Gát volt a legnagyobb, és 
— a Biblia szerint — egyúttal az 
izraeliták egyik legádázabb el
lensége is. Itt élt a hagyomány 

szerint Góliát.
A filiszteusok és az iz

raeliták közötti össze
csapás idején — a Biblia 
szerint — a Gátból való 
Góliát nevű filiszteus 
harcostól minden el
lenfele félt, és megfuta
modott előle. Ám Dá
vid kiállt ellene, és egy 
egyszerű parittyával le
győzte.

Más kutatók azonban 
felhívják a figyelmet ar
ra, hogy még ha egyér
telmű is lenne, hogy a 
töredéken Góliát neve 
olvasható, semmi sem 
bizonyítja, hogy az em

lített férfi harcos lett volna, és éppen 
az, aki Dáviddal párbajt vívott.

Juhari Z su zsa n n a

v
Tételesen is 
igazolódik
„Einstein legnagyobb té
vedése"?

u  u
A MegaCam

A képen a keretben (és a kinagyításokon) egy 3 milliárd éve 
felrobbant szupernóva (Tőle jobbra egy közeli fényes kék csillag)

gálta, hogy a Világegyetem időben ál
landó legyen: a vele arányos tag járulé
ka ugyanis nagyon nagy távolságokra 
egy taszítóerőt hoz létre, amely ki
egyensúlyozza a tömegvonzás hatását. 
Amikor Edwin Hubble 1924-ben felfe
dezte az Univerzum tágulását, már fö
löslegesnek tűnt. (Einsteint egyébként 
is zavarta, mert sértette az egyenlet „ ele
ganciáját”.)

1998-ban azonban felfedezték, hogy 
valami ehhez nagyon hasonló hatás 
valóban létezik. A Szupernóva Koz
mológiai Projekt (Supemova Cosmo- 
logy Project) keretében Saul Perlmut- 
ter vezetésével egy csillagászokból és 
fizikusokból álló nemzetközi kutató- 
csoport távoli szupernóvarobbanások 
összehasonlító vizsgálatából arra a kö
vetkeztetésre jutott, hogy a Világ- 
egyetem egyre gyorsuló ütemben tá
gul — mintha az Univerzumban egy 
eddig ismeretlen, taszító jellegű hatás 
működne az egymástól nagyon nagy 
távolságban levő objektumok között. 
A Világegyetemet leíró téregyenle
tekben egy ilyen hatás a kozmológiai 
állandóval arányos taggal írható le. A 
rejtélyes taszító hatást Perlm utterék 
a téridőszerkezet „sötét energiájá
nak”, azaz a vákuum energiasűrűségé-

nosságra hozott eredmények a fel
mérés végeztével rendelkezésre álló 
adatok mintegy tizede alapján szület
tek. A remények szerint a további 
megfigyelések a pontosságot a mos
taninak két-háromszorosára növel
hetik, és talán tényleges válaszok is 
születhetnek a sötét energia termé
szetének számos rejtélyére.
Forrás: www.news.utoronto.ca/bin6/051122- 
1839.asp

rületét képesek egyidejűleg befogni, 
és így nem csak nagyon pontosan, ha
nem egyszerre több távoli szupernó
vát is megfigyelhetnek, mondta el Pier- 
reAstier, a francia Nemzeti Tudományos 
Kutatóközpont (CNRS) munkatársa.

A Világegyetem gyorsuló tágulásá
nak felfedezése ,kapcsán már korábban 
említett Saul Perimutter, a Berkeley 
Egyetem fizikaprofesszora szerint (aki 
szintén részt vett ebben a felmérés

nek kvantumfizikai ingadozásaiból 
eredő hatásnak tulajdonították.

A kanadai—francia kutatócsoport a 
Supemova Legacy Survey (SNLS) fel
mérés keretében és az Oxfordi, a Cal- 
tech és a Berkeley Egyetem csillagásza
ival együttműködve most (egy egyéb-

rontói Egyetem csillagászprofesszora —, 
mert számos olyan elméletet megdönteni 
látszik, amelyek abból indultak ki, hogy a 
sötét energia időben változó, s ezért azt jó
solták, hogy a Világegyetem tágulásával a 
sötét energia természete is változni fog. Er
re az eddigi eredményekben semmilyen jel

ként ötévesre tervezett felméréssorozat 
első évi adatainak feldolgozása után) ar
ra az eredményre jutottak, hogy a Vi
lágegyetem tágulásának gyorsulása mö
gött álló rejtélyes sötét energia 10 szá
zalék pontossággal megfelel Einstein 
kozmológiai állandójának.

„ A z eredmény különösen azért nagyon 
fontos — mondta el Ray Carlberg, a To-

sem utal A  további vizsgálatok pedig re
ményeink szerint egyre többet tárnak fel a 
sötét energia természetéből. ”

A méréseket a kutatócsoport a Cana- 
da—France-Hawaii-távcső 340 millió 
pixeles új MegaCam kamerájával vé
gezte. A berendezés széles látószö
gének köszönhetően a kutatók az ég
bolt minden korábbinál nagyobb te-

ben): „ A z új eredmények — hála a beren
dezések kanadai és francia tervezőinek és 
építőinek — csodálatosan pontosak és meg
győzők, tíz éve még álmodni sem mertünk 
volna ilyenekről. Ezzel ismét új távlatok 
nyílnak a kozmológiában. ”

Az SNLS nemzetközi együttműködés 
a hawaii Mauna Kea vulkán csúcsán lé
vő 3,6 méteres Canada—Francé—Fta- 

waii-távcső felvételeit dolgoz
za fel. A mostanáig feldolgozott 
adatok a tervezett 200 teljes 
északai megfigyelésből eddig 
elvégzett húsznak az adatain 
alapulnak. A MegaCam által 
azonosított néhány tucat tá
voli szupernóva spektrumát 
(abból vöröseltolódását, illetve 
távolságát) aztán a világ erre al
kalmas legnagyobb távcsöveivel 
— a mauna keai Frederick C. 
Gillett Északi Gemini- chilei 
Andok Cerro Pachón hegycsú
csán lévő Déli Gemini-, és az 
ugyanott lévő Keck-távcsövek- 
kel, továbbá az Európai Déli 
Obszervatórium chilei Páránál 
Obszervatóriumának nagyon 
nagy távcsövével (VLT) -  ha
tározták meg.

M int látható, a most nyilvá-

A Világegyetem a Sloan digitális 
égbolttérképen -  és egy kinagyított részlet

A Canada-France-Hav/aii -távcső (CFHT)
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M IT SZÁMÍT A SZÁMÍTÓGÉP?
A m atematikáról azt tartják, hogy csak papír meg ceruza kell hozzá. De vajon mi a szerepe a m atem a
tikai kutatásokban a másodpercek alatt műveletek millióit elvégző számítógépnek? Hogyan segíti a 
matematikusok m unkáját, s gyors elterjedésével miként szab irányt a m atem atikai kutatásoknak?  
A témáról Rónyai Lajos professzorral, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet (MTA 
SZTAKI) munkatársával beszélgetünk a Mindentudás Egyetemén elhangzó előadása alkalm ából.

— Kezdetben volt a ceruza és a papír, s 
az absztrakt gondolatok szépsége...
— Számomra a matematika sok szem
pontból esztétikai élményt jelent. Egy 
probléma megoldásának tömörsége, 
eleganciája, a megoldáshoz vezető öt
let bravúija hatott rám varázslatosan, 
amikor a középiskolában tanáraim és a 
KöMaL (Középiskolai Matematikai 
Lapok) révén közel kerültem a mate
matikához. A matematikus munkája 
kreatív, alkotó munka, a megértésre 
törekvő ember kalandja, akár egy szál 
ceruzát és egy cédulát használunk, akár 
szuperszámítógépet. Sokan mondják, 
hogy a matematikusok egy része új
platonista, hiszen tudják, érzik, hogy 
fogalmaik hátterében valami létező 
rejlik akkor is, ha e fogalmaknak nincs 
kézzelfogható anyagi létük.
— De mi köze ennek az absztrakt rend- 
szemek a valósághoz nem a platóm 
, ,árnyképek” értelmében?
— Galilei mondta, hogy a természet 
könyve a matematika nyelvén íródott. 
A Nobel-díjas Wigner Jenő ámulattal 
beszélt arról, hogy a matematika meny
nyire csodálatos ajándék, hogy milyen 
hatékony eszköz a fizikai jelenségek 
leírására. Hogy miért van így, nagyon 
nehéz kérdés. Talán azért, mert a ma
tematikai fogalmak végső soron a ta
pasztalatokból eredeztethetők, a szá
mok, a geometriai formák, a logiká
ban szereplő kategóriák gyakorlati 
problémáink megoldása során alkal
mazott eszköztárból jöttek létre elvo
natkoztatás útján. A matematika na
gyon sokáig együtt fejlődött a fiziká
val. Ugyanakkor a matematikus általá
ban nem fordul a gyakorlathoz, a kí
sérletekhez, egyszerűen saját modell
jének logikáját követi, levonja a szabá
lyai szerinti következtetéseket, felteszi 
a feltehető kérdéseket. Ahogy Fermat 
tette, aki arra volt kíváncsi, hogy ha a 
püthagoraszi számhármasokra vonat
kozó egyenletben a kettes kitevőt na
gyobb pozitív egészre cseréli, kap-e

megoldást. Ha két négyzetszám össze
ge lehet négyzetszám (32 + 42 = 52 
vagy 52 +122 = 132), akkor pozitív 
köbszámok összege is lehet-e köb
szám, negyedik hatványok összege ne
gyedik hatvány, sít.? A matematika 
tehát sajátos önfejlődést mutat, ami ta
lán kevésbé érvényes a természettudo
mányokra. Ugyanakkor bámulatos, 
hogy amikor látszólag tisztán matema
tikai problémákkal foglalkozunk, és a 
kérdéseinknek az anyagi világhoz sem
mi közük, egyszer csak azt vesszük 
észre, hogy mégis visszataláltunk a fi
zikai valóságba. A Riemann-féle zéta- 
fuggvény fogalma például a prímszá
mok eloszlásával kapcsolatos számel
méleti kutatásokhoz köthető. Mára, 
tehát jóval a megalkotása után, kide
rült, hogy e matematikai modell segít
ségével kiválóan le lehet írni bizonyos 
statisztikus fizikai jelenségeket. A ren
delkezésünkre álló matematikai mód-
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szerekben hatalmas leíró erő rejtőzik. 
Ez egy olyan eszközkészlet, mely a vi
lág számos történésének megértésében 
segítségünkre lehet.
— Hogyan használjuk a matematikát a 
számítástechnikában?
— Vegyük példaként az internetes kere
sés területét. Ha egy keresőprogramot 
használunk, a sok millió találat struk
túrában jelenik meg előttünk, abban a 
sorrendben, ahogy a programrendszer 
a fontosságukat meghatározza. De mi
lyen elvek alapján dönt a rendszer? Mi 
határozza meg, hogy az ember mely 
hivatkozásokat kapja meg az első he
lyeken? A keresők egy matematikai 
modell alapján súlyokat rendelnek az 
oldalakhoz. A nagyobb súlyú lapokat 
kapjuk meg aztán az első helyeken. Az 
alkalmazott modellek leginkább a va
lószínűségszámítás, közelebbről a vé
letlen bolyongások elméletéből merí
tenek. A lapok súlyát a köztük levő 
kapcsolatok (linkek) rendszere hatá
rozza meg, és az is, hogy a keresett szö
veggel az egyezés milyen mértékű.
— Azért említette ezt a példát, mert a 
SZTAKI profiljába vág?
— A SZTAKI egy nemzeti laboratóri
um. Az egyetlen számítástechnikával, 
számítástudománnyal foglalkozó ku
tatóintézet az országban. Ebből faka
dóan küldetésünk egyik része az in
formációs társadalom segítése, az in
formatika magyarországi fejlődésének 
előmozdítása, az ország informatikai 
igényeinek kiszolgálása szakértelmünk
kel és a modem, korszerű technológi
ák, módszerek bevezetése, adaptálása, 
fejlesztése. Az Internet az informáci
ós társadalomban központi jelentősé
gű. Ebből a fejlesztésből hazai szinten 
mindig kivettük a részünket. A ’90-es 
évek elején az intézmények közötti 
számítógépes hálózati infrastruktúra 
kiépítése volt a fő feladat. A SZTAKI- 
ban készült például az ELLA elektro
nikus levelezőrendszer. Napjainkban
— több más internetes téma mellett — a
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Eddig 59 tudományos dolgozata jelent meg, 1 könyvet és 
egy könyvfejezetet írt.

keresők problémáival is foglalkozunk. 
Egy kísérleti magyar nyelvű keresőt fej
lesztünk, mely a magyar lapokra ké
szült, s ezért több milliárdnyi webol- 
dal helyett csak néhányszor tízmillió
ban keres. Nagyon érzékeny a magyar 
nyelv sajátságaira, tehát például a rago
zott és képzett szóalakokat is felismeri 
a magyar nyelv szabályainak megfele
lően, ami természetesen nem várható 
el a nagy angol keresőrendszerektől.
— Nem hátrány az, hogy kevesebb la
pon keres a magyar kereső?
— Ezek azonosítható magyar lapok, és 
a rendszer éppen ezek elemzésére ké
szült. Kifejezetten előny, hogy a ki
sebb rendszer sokkal gyorsabban fris
sítheti adatait. A keresők ugyanis nem 
az aktuális honlapokon, hanem saját 
adatbázisukban keresnek, melyet fo
lyamatosan alakítanak ki, s frissítenek 
a háttérben. Az, hogy mennyire nap
rakész a kereső által kiválasztott in
formáció, ettől az adatmegújítási fo
lyamattól függ.
— Mi az Ön kutatási területe?
— A  legtöbbet az aritmetikai és algebrai 
algoritmusokkal foglalkozom. Ezek 
olyan, számokkal vagy algebrai struk
túrákkal végrehajtott építőkő jellegű 
számítási eljárások, melyek gyorsak, 
egyszerűek és számítógéppel köny- 
nyen kivitelezhetők. Ezek segítségével 
egyes számítási feladatok hatékonyan 
oldhatóak meg.
— Olyan eljárásokról beszéltünk, ahol 
a matematika a számítástechnika ered
ményes és széleskörű alkalmazását se
gíti. De vajon a számítógép hogyan se
gíti a matematikát?
— A matematikai és, persze, fizikai al
kalmazások közül talán a legérdeke
sebb és legtalányosabb a szimuláció.

Olyan természeti folyamatokat tu
dunk egy általunk választott matema
tikai modell alapján lefuttatni, ame
lyeknek a természetben való vizsgála
ta nehezen, vagy csak nagyon nagy 
költséggel valósítható meg. A repülő
gépek alakjának megtervezése meg
lehetősen összetett probléma. A gép 
környezetében keletkező turbulens 
áramlások esetében az aerodinamika 
egyenletei nem oldhatók meg zárt 
alakban. Nem tudunk megadni olyan 
véges formulát, amelybe csak be kell 
írni az adatokat és kiszámolni az ered
ményt. Ezért az egyes repülőgéppro
filokat szélcsatornában próbálják ki a

A  FERM AT-SEJTES
„Nincsen mód viszont felosztani köböt két 
köbre, sem négyzetes négyzetet két négyze
tes négyzetre, és általában a négyzeten túl a 
végtelenig semmiféle hatványt két ugyan
olyan nevezetűre; mely dolognak igazán csu
dálatos bizonyítását találtam.
Szőkébb a margó, semhogy befo
gadná." -  írta Fermat (1601—
1665) francia matematikus...
(Bródy Ferenc fordítása)

Mai jelöléssel ez azt jelenti, 
hogy a pozitív egész számok hal
mazában nincs megoldása az 

x3 + y3=z3
egyenletnek, sőt általában az 

xn + yn=zn 
egyenletnek, ha n>2.

A „csudálatos" bizonyítást aztán évszáza
dokig nem találta senki. n=4-re Fermat iga
zolta az állítást, később n=3-ra Euler adta 
meg a megoldást, de a sejtés bizonyítása 
csak 1994-ben sikerült Andrew Wiles angol 
matematikusnak.

gyakorlatban. Egy jól megválasztott 
számítógépes modell hatékony elő
válogatásra ad lehetőséget, így jelen
tős költségcsökkenést eredményezhet. 
Hasonló a helyzet a gyógyszerkutatás
ban is. Jelenleg is fut egy projektünk 
itt az intézetben, amely egy számító- 
gépes modell segítségével vizsgálja, 
hogy a fejlesztendő gyógyszer egyes 
hatóanyagai mennyire esélyesek arra, 
hogy eredményesen gyógyítsák azt a 
betegségtípust, melyre a gyógyszer ké
szül. S azután már csak a modellszámí
tások során legjobbnak ítélt anyagokat 
szerepeltetik a valódi kémiai, biológi
ai kísérletekben.

Klasszikus példa az égi mechanika 
kérdésköre. Az úgynevezett többtest- 
problémát sem tudjuk egzaktul megol
dani. Már három test esetében sem 
tudjuk meghatározni tetszés szerinti 
pontossággal az egymás kölcsönös gra
vitációs terében mozgó testek fizikai 
jellemzőit mozgásuk minden pillana-

PIERRE DE FERMAT isoi-iees

X*

x n+ yn= zn
n’a p á s  de solution pour des entiers n -

tában. A többtest-rendszerek szimulá
ciójára alkalmazott módszerek nagyon 
jól mutatják, hogy mennyi összeillő 
briliáns ötlet kell a sikeres algoritmus 
kimunkálásához. Az egyik nevezetes 
eljárás első ötlete Newtontól származik, 
aki felismerte, hogy egy, a távolsá-
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gához képest kicsi térrészben lévő 
anyagtömb gravitációs hatása helyet
tesíthető egy, a tömegközéppontjában 
lévő, vele azonos tömegűnek tekintett 
pont, „tömegpont” gravitációjával. A 
másik ötlet egy geometriai felismerés, 
melynek lényege, hogy két elkülönült 
anyagdarab esetében azok közös súly
pontját az egyes anyagdarabok töme
gének és súlypontjának ismeretében 
meg lehet határozni. Ám a súlypont 
szerencsés geometriája, bár szükséges 
feltétel, de nem elegendő ajó  szimu
láció készítéséhez. Elengedhetetlen 
még egy jó  számítástechnikai ötlet, 
pontosabban egy hatékony adatszer- 
kezet, amely a részletszámításoknak a 
testek térbeli elhelyezkedését érzéke
nyen követő megszervezését teszi le
hetővé.
— Vannak-e tisztán matematikai al
kalmazásai a számítógépnek? Egyál
talán szabályos-e a számítógép hasz
nálata a matematikai problémák meg
oldásában?
— Hogy szabályos-e, arról megoszla
nak a vélemények, de hogy eredmé
nyes, az biztos! Vannak olyan problé
mák, melyek megoldásához nagyszá
mú lehetőséget kellett megvizsgálni. 
Olyan nagyszámú lehetőségre gondo
lok, amelyek hagyományos módsze
rekkel való végigelemzése nem fért 
volna bele egy ember életébe. A meg
oldás helyességét garantálja, ha több
ször, egymástól függetlenül készült 
programokkal végzik a számítást, ami 
a számolási hibát gyakorlatilag kizáija.

Egyes matematikus kollégáim szerint 
a számítógép ilyen alkalmazása nem 
tekinthető tiszta matematikának, még 
ha a számítógép ugyanazon matemati
kai-logikai szabályok szerint dolgozik 
is, mint amelyekkel a bizonyítások so
rán építkezünk. Mindenesetre a gép 
futtatása nyomán nyert tudás teljes ér
tékű, és ilyen értelemben egzaktnak 
tekinthető. Jellegzetes példa erre a 
négyszín-sejtés problémája, melyet szá
mítógépek nélkül még nem sikerült 
megoldani. Véleményem szerint ha 
ügyesen megfogalmazott kérdésekkel 
fordulunk a számítógéphez, akkor az 
teljesen legitim eszköznek tekinthető 
a matematikában. De azért azt senki se 
higgye, hogy a megoldatlan matema
tikai problémák sorban állnak, és csak 
egy jobb számítógépért kiáltanak. A 
négyszín-sejtésből a legjobb géppel 
sem lett volna négyszín-tétel, ha a ma
tematikusoknak nem sikerül a végte
len lehetőséget jelentő problémát vé-

S Z Á M Í T Ó G É P ?

N ÉG Y S ZÍN -TÉTEL
Francis Guthrie matematikus 1852-ben Nagy- 
Britannia megyékre osztott térképét próbálta ki
színezni úgy, hogy a határszakaszban szom
szédos megyéket különböző szín jelölje. A 
munka közben vetődött fel benne a kérdés: va
jon legkevesebb hány szín szükséges egy tet
szés szerinti térkép kiszínezéséhez? Bárki 
könnyen találhat példát arra, hogy három szín 
nem elegendő. Guthrie azt tapasztalta, hogy 
négy szín már mindig elég, de a probléma meg
oldása nem sikerült neki, s Möbius sem boldo
gult vele. Hogy öt szín biztosan elegendő, 1890-

ben bizonyították be (Heawood). A négyszín- 
sejtést általánosan Kenneth Appel és Wolfgang 
Haken bizonyította be 1976-ban. Eljárásuk so
rán számítógéppel ellenőriztek számos elren
dezést, ezért vannak, akik nem fogadják el a bi
zonyításuk érvényességét.

ges sok esetre redukálni. A megoldás
nak ez a része vitathatatlan matemati
kai, szellemi teljesítmény.
— Mondhatjuk azt, hogy a matemati
kának egy új ága van kialakulóban, a 
kísérleti matematika?
— Sokan hisznek benne. Ezen a terü
leten is a ,, kísérletek” megismételhe
tősége legfontosabb. Ha a kutatók 
egymástól függetlenül, más-más esz
közökkel kapják ugyanazt a végered
ményt, akkor az eljárás hitelesíthe
tő, akár egy gyógyszer kipróbálásáról, 
akár egy matematikai probléma számí
tógépes kezeléséről van szó. A kísérle
ti matematikának már nemzetközi fo
lyóirata is van, mely előszeretettel kö
zöl olyan matematikai tételeket, ered
ményeket, melyek bizonyítása jelen
tős részben számítógéppel elvégzett 
számításokon nyugszik. Ezekben az 
esetekben a számítás eredménye adja 
a bizonyítékot vagy a bizonyíték egy 
részét, és sokszor ez a számítás akko
ra, hogy még az ellenőrzése sem va
lósítható meg hagyományos m ód
szerekkel.
— Ezek a nehezen követhető számító
gépes bizonyítások nem veszélyeztetik 
a matematika eleganciáját és szépsé
gét, melyet Ón is annyira fontosnak 
tart?
— Ha egy tétel egyszerű, az még nem 
feltétlenül jelenti azt, hogy a bizonyí
tása is egyszerű lesz. Itt van például a 
Fermat-sejtés, melyről már szót ejtet
tünk. Kevés egyszerűbben kimondha
tó matematikai probléma létezik, talán 
azért próbálták annyian megoldani a 
múltban. Mint ismeretes, 1994-ben a 
probléma megadta végre magát a ma
tematikusok ostromának, megszűnt 
sejtés lenni, és Wiles-tétellé lényegült 
át. Wiles megoldása gyönyörű, szisz- 
tematikus és heroikus munka volt, 
de az óriási terjedelmű bizonyítás

alapos megértése és a gondolatmenet, 
a következtetések pontos áttekintése 
továbbra is a matematikusok, és kö
zösségükön belül is a matematika bi
zonyos területeihez jól értők exklu
zív körének privilégiuma maradt. 
Pedig Wiles nem is használt számító
gépet a munkája során.

Egyben egészen biztosak lehetünk: 
ha egy problémát megoldottunk, a 
sorsa még nem zárait le. A továbbiak
ban újabb, rövidebb, elegánsabb, átte
kinthetőbb megoldások fognak szü
letni. Hiszen legyen bár az első bizo
nyítás még oly összetett, a lényeghez 
mégis közelebb jutottunk általa. így 
volt ez mindig a tudomány történeté
ben. A korai középkorban a római szá
mokkal való osztás döbbenetesen ne
héz műveletnek számított. A számok 
ma használatos rendszerének alkalma
zása nagymértékben egyszerűsítette az 
egykor oly bonyolult feladatot. A sze
rencsésebb számábrázolásnak köszön
hető egyszerű és gyors algoritmust ma 
már az általános iskolában tanuljuk. A 
jobb megértést segíti továbbá, hogy 
mi is fejlődünk. Intelligensebbek le
szünk, nemzedékről nemzedékre stra- 
pabíróbbak ebben a szellemi arénában.

Vannak olyan matematikai folyóira
tok, amelyek előszeretettel közük ko
rábbról már ismert tételek új, egysze
rűbb, didaktikai újításokat tartalmazó, 
és ezért sokkal frappánsabb bizonyítá
sait. S amit már jól értünk, az egysze
rűvé is válik! A matematika szépségé
től indultunk el, kanyarodjunk oda 
vissza. Aki átéli a rendezett gondolko
dás nyújtotta megértés örömét, az ép
pen úgy rabjává válhat a tiszta logika 
szépségének, mint ahogyan lenyűgöz
heti egy kép látványa, a zene hangjai, 
vagy akár a versek szavainak érzelmi 
rezonanciája.

H orányi Gábo r
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November 26., december 3., 10., 17., 24.

Gyújtson Ön is egy gyertyát a nemzet karácsonyfáján a Kárpát
medence árvái javára! Küldje el a KARÁCSONY szót támogató 
SMS-ben a 1784-es számra. (SMS ára bruttó 300 Ft, ügyfél- 
szolgálat: 06-1-422-3490)

Duna Televízió. 
Hagyomány és minőség.

Szelmenc, Révkomárom, Szabadka, Déva.
Az adventi szombatokon határon túli családokhoz látogatunk, 
hogy megtudjuk, hogyan várja a szeretet ünnepét a Kárpát
medence magyarsága. Töltsük együtt a készülődés örömteli 
perceit és a szentestét!



A V É D Ő O L T Á S O K R Ó L

KÖTELEZŐ
VÉDELEM
Kanyaró, torokgyík, gyermekbénulás -  az időseb
bek még ma is belesápadnak, ha eszükbe jut, micso
da szörnyű betegségek fenyegették a kevésbé sze
rencsés korok gyermekeit. A mai szülők mindezeket 
csak történetekből, irodalmi alkotásokból ismerik. 
Talán ezért is gyarapodik azoknak a tábora, akik -  a 
szövődményekre hivatkozva -  tiltakoznak a kötelező 
oltások ellen. Ugyanakkor igen nagy várakozás elő
zi meg az újonnan felbukkant kórokozók elleni ol
tások kidolgozását. Mi a célja a védőoltásoknak, és 
milyen kockázatokkal járnak? Szükség van-e a ha
zánkban kialakult védőoltási rend fenntartására?

Szervezetünk fertőzések elleni vé
delmét a természetes és a specifikus 
immunválasz biztosítja. A természetes 
immunválasz azonnali és általános vé
delmet nyújt, de védő hatása önma
gában csak az alacsony megbetegítő- 

képességű kórokozók ellen elegendő. A specifikus inwntn- 
válasz kifejlődéséhez az első fertőzéskor hosszabb időre, 
egy-két hétre van szükség, ám a kialakuló immunmemóriá
nak köszönhetően ha a kórokozóval ismét találkozik a 
szervezet, azonnal kész a támadás kivédésére. Specifikussá
ga azon alapul, hogy az immunsejtek felismerik a kóroko
zó egy vagy több meghatározott molekuláját, antigénjét, és 
a későbbiekben csak azokat a kórokozókat támadják, ame
lyek ezt a már felismert antigént hordozzák. A specifikus 
immunitásért az antigént felismerő T- és B-limfociták a fe
lelősek. A T-sejtek szabályozzák az immunválaszt, és képe
sek a felismert antigént hordozó sejteket (például a vírussal 
fertőzött sejteket) elpusztítani. Közreműködésük nélkü
lözhetetlen az immunmemória kifejlődéséhez. A B-sejtek 
fő funkciója az ellenanyagok (antitestek) termelése, amelyek 
a megfelelő antigénnel kapcsolódva segítik a baktériumok 
elpusztítását, közömbösítik a toxinokat és a vírusokat.

Mi van a fecskendőben?
A védőoltások célja a szervezet védelmének biztosítása egy 
meghatározott fertőző betegség ellen (tehát specifikus im
munitásról van szó). Ezt elérhetjük úgy is, hogy magát az 
ellenanyagot juttatjuk be {passzív immunizálás), és úgy is, 
hogy az oltóanyaggal (a kivédendő betegség kórokozóját 
vagy annak jellemző antigénjét tartalmazó készítménnyel) 
a szervezetet késztetjük ellenanyagtermelésre (aktív immu
nizálás, vakcinádé). A passzív immunizálás során beadott el

lenanyagok a szervezetben viszonylag gyorsan, pár hónap 
alatt lebomlanak, védőhatásuk csak átmeneti. Az aktív im
munizálás azonban specifikus immunválaszt vált ki, ami az 
immunmemória kialakulása után tartós védelmet biztosít.

Az oltóanyagként beadott kórokozót természetesen elő
zetesen elpusztítják (elölt vakcinák), vagy legyengítik (élő, 
attenuált vakcinák), vagyis megszüntetik betegséget okozó 
hatását. A kórokozók, különösen a baktériumok felszínén 
található nagyszámú antigén közül csak néhány játszik sze
repet az immunitás kialakításában. Az elölt vakcinák több
sége ma már csak a védőhatás szempontjából fontos anti
géneket tartalmazza. Az oltóanyagok a hatóanyagon kívül 
különböző adalékanyagokat (például tartósítószert, hatás
erősítő adjuvánst) tartalmazhatnak. Esetleges károsító hatá
sukat sokoldalúan ellenőrzik, csak olyan adalékanyagok 
kerülhetnek az oltóanyagba, melyek még nagy mennyi
ségben, sokszoros oltás után sem károsíthatják az oltot- 
tat. Minden vakcina bevezetése előtt sokszoros tesztvizs
gálaton esik át. Először állatkísérletekben, majd önkénte
sen jelentkező emberekben is ellenőrzik hatékonyságukat 
és mellékhatásaikat. Több ezer kísérletes oltás után enge
délyezik alkalmazásukat, de a tömegoltások során is ellen
őrzik az esetleges ritka szövődményeket.

A sokszoros ellenőrzés ellenére mindig előfordulhat egyé
ni érzékenység, amely miatt az oltás fokozott kockázatot je 
lenthet. A veszélyeztetettek kiszűrésére szolgálnak az oltási 
ellenjavallatok. Ellenjavallat esetén a védelmet más módon, 
például passzív immunizációval kell biztosítani. A nem olt
hatok védelmét szolgálja a környezet teljes átoltottsága is, 
hiszen ha mindenki más védett, akkor nincs, akitől meg
kaphatnák az életveszélyes fertőzést.

Az oltások következtében fellépő, nemkívánatos tünetek 
két csoportba sorolhatók. Az oltási reakciók a védőoltások

viszonylag gyakori velejárói, 
enyhe lokális (például fájdalom, 
pír, duzzanat) vagy általános tü
netek (leggyakoribb a lázas re
akció). Néhány nap alatt rend
szerint megszűnnek, maradandó 
károsodást nem okoznak.

Oltási szövődmények
Az oltási szövődmények igen rit
ka, de esetenként súlyos egész
ségkárosodások, melyek az oltási 
ellenjavallatok figyelembevéte
lével többnyire megelőzhetők. 
Oltási szövődmény általában az 
oltott egyén szokásostól eltérő 
reakciókészsége miatt lép fel. 
Immunhiányos betegekben bár
mely élő vakcina a természetes 
fertőzésnek megfelelő, de annál 
súlyosabb, nemegyszer halálos 
betegséget okozhat, és szövőd
ményhez vezethet a súlyos al
lergia, az autoimmun hajlam és a 
drogfogyasztás is.

Igen ritkán (1/százezer — 
1/egymilló oltott) normális 
immunválaszkészségű szemé

lyekben is előfordulhat oltási szövődmény. A Di-Per-Te 
oltások során hazánkban 5-7 évenként észleltünk egy- 
egy idegrendszeri károsodást, melyet a szamárköhögés 
elölt kórokozójának, a Bordatella pertussis baktériumnak tu
lajdonítottak. Hasonló kockázat miatt több országban, így 
például Svédországban 8 évig kihagyták az oltóanyagból a 
pertussis-komponenst. Az eredmény az lett, hogy nagy 
szamárköhögés-járványok alakultak ki, több száz csecsemő 
halálát és a gyermekkori krónikus tüdőbetegségek megsza
porodását okozva. A mégoly ritka oltási szövődmény elke

rülésére 2006-tól hazánkban is csak a védőhatáshoz szük
séges pertussis-antigéneket tartalmazó vakcinával (DTaP) 
oltanak az elölt baktériumot tartalmazó oltóanyag helyett.

Évente egy-egy esetben súlyos gyermekbénuláshoz 
hasonló tünetek fordultak elő az élő vírust tartalmazó, 
szájon át adott polio-vakcina (Sabin-cseppek) következ
ményeként. Ez volt az ára annak, hogy a korábban ret
tegett gyermekbénulás-járvány megszűnt, Magyarorszá
gon 1969 óta nem történt természetes fertőzés. Hazánk
ban, a világon harmadikként, 1992-ben megváltoztatták 
a védőoltási rendszert, azóta oltási poliomyelitis sem for
dult elő. 2006-tól a szájon át adott polio-vakcina helyett 
csak inaktivált poliovírust tartalmazó vakcinát (IPV) fog
nak használni, amely biztosan nem okoz szövődményt.

Nyom ozás
A védőoltást követően, ha az oltási reakciótól eltérő beteg
séget észlelnek, fel kell vetni az oltási szövődmény gyanú
ját, és minden esetben alaposan ki kell vizsgálni. Első lépés
ben azt kell ellenőrizni, hogy a gyanús betegség az oltot- 
takban gyakrabban fordul-e elő, mint az oltatlanokban. 
Például influenza-járvány idején az oltottakban jelentkező 
szabályos influenzás tünetek nyilván nem a védőoltás kö
vetkezményei. Ezt követi a részletes klinikai vizsgálat, me
lyet célszerű az oltási szövődményekben járatos, szakértő 
infektológusokra bízni. Sok évtizedes gyakorlat, hogy a sú
lyosabb oltási szövődményre gyanús betegeket a Szent 
László Kórházban vizsgálják. A klinikai vizsgálat során szá

mos esetben kiderült, hogy a tünetek 
oka független az oltástól.

Egy szülő azzal a kéréssel fordult oltási 
tanácsadásunkhoz, hogy járuljunk hoz
zá, hogy gyermeke ne kapjon kanyaró 
elleni oltást, mivel testvére oltási szö
vődményben meghalt. A szomorú ese
tet nem a László Kórházban észlelték. 
Utánajártunk. Kiderült, hogy a gyer
mek veleszületett toxoplasma-fertőzés- 
ben halt meg, melyet kellő időben fel
ismerve valószínűleg gyógyítható lett 
volna. Egy másik gyermeket oltási en- 
cephalitis (agyvelőgyulladás) gyanú
jával hozták osztályunkra. Bebizo
nyosodott, hogy kullancscsípés okozta 
encephalitise van, mely nyomtalanul 
gyógyult. A polio-oltás után 14 nappal 
gyermekbénulás gyanújával beszállított 
gyermeknél pedig —miután a bénulás tí
pusa kizárta a poliomyelitis gyanúját — a 
részletes vizsgálat szívbelhártya-gyulla- 
dásból eredő agyi érelzáródást tárt fel. 
Az azonnali műtét a beteg életét men

tette meg, maradvány nélkül gyógyult.
Az alapos kivizsgálás tehát, azon túlmenően, hogy 

elejét veszi az oltások káros hatásáról teijedő híreszte
léseknek, nemegyszer a beteg számára is életmentő le
het.

Tízszeres védelem
Hazánkban összesen tíz betegség ellen alkalmazunk az élet
korhoz kötötten kötelező védőoltást. Valamennyi betegség 
természetes lefolyása igen súlyos, nemegyszer halálos.
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•  A BCG-oltás a tuberculosis (TBC) legveszélyesebb, 
korai kezelés nélkül halálos formái ellen nyújt védelmet. 
Az oltás egyetlen veszélyes szövődménye (a generalizált 
BCG ) kizárólag súlyos immunhiányos betegeknél léphet 
fel (az ő oltásuk ellenjavallt), akik számára a természetes 
fertőzés is minden esetben halálos. Az utóbbi 30 évben 
hazánkban összesen 5 generalizált BCG fordult elő.
•  A D TP  vagy Di-Per-Tc a diftéria (torokgyík), a teta
nusz és a szamárköhögés (pertussis) elleni kombinált ol
tás. A diftéria halálozása több mint 10%, a tetanuszé 70%, 
a szamárköhögés pedig csecsemőkorban agyi károsodást,

Polio-oltás 
és a polio-elleni 
kampány 
lógója (lent)

maradandó tüdőkárosodást okozhat. DTP-oltással össze
függő súlyosabb szövődmény hazánkban eddig 5, mara
dandó károsodás 1 oltottban fordult elő. A Szovjetunió 
felbomlását követően romlott az oltási fegyelem, sokan 
nem kapták meg a kötelező oltásokat, ami az 1990-es 
évek közepén Oroszországban és Ukrajnában súlyos dif- 
tériajárványokhoz vezetett, több mint tízezer megbete
gedést, ezer feletti halálesetet okozva. Hazánkban a szi
gorú oltási rendnek köszönhetően diftéria az utóbbi 15 
évben nem fordult elő, halálozás már 30 éve nem volt. 
•  Kombinált oltás a kanyaró (morbilli), mumpsz és rubeola 
elleni MMR-oltás is. Mindhárom kórokozó megbetegítő- 
képessége igen magas, a védőoltások bevezetése 
előtt mindenki átesett e betegségeken. A kanya 
ró súlyos betegség, legveszélyesebb szövőd
ményei az agyvelőgyulladás és a tüdőgyulla
dás. A rubeola a terhesség alatt igen veszélyes, 
a magzat fertőzése súlyos fejlődési rendelle
nességhez vezet. A mumpsz gyakori velejá
rója az agyhártyagyulladás, felnőtt korban 
heregyulladást, nőkben petefészekgyulladást 
okozhat. Az 1970-es években kanyaróoltás 
után néhány esetben átmeneti idegrendszeri tüne-

A KÖZÖSSÉG ERDEKE

Dr. Budai József, a Szent László Kórház I. sz. Gyermekosztályát 24 éven át 
vezető gyermekorvos professzor tapasztalatai az mutatják, hogy a lakos
ság védőoltások iránti attitűdje sajátos módon ingadozik. „Amikor egy-egy 
súlyos betegség jelen van, az emberek bármit megtennének azért, hogy 
hozzájussanak a megfelelő védőoltáshoz -  így volt például az 50-es évek
beli gyermekbénulás-járvány idején. Amikor pedig eltűnnek ezek a beteg
ségek, egyre többen vélik fölöslegesnek a védőoltásokat, elfeledkezve ar
ról, hogy éppen ezeknek köszönhetők a kedvező járványügyi viszonyok. Ér
dekes ugyanakkor a himlőoltás története. A WHO világméretű himlőoltás- 
kampányának köszönhetően 1979 óta nincs többé himlő; hosszú ideje gaz
dátlan maradt a himlős beteggel találkozó orvosoknak kitűzött ’pályadíj’. Az 
egészségügyi szervezetek világszerte úgy döntöttek: fölösleges az egész
séges gyerekeket beoltani egy már nemlétező betegség ellen. Amikor ha
zánkban kimondtuk a himlő elleni védőoltás megszűntetését, nem hiszi el: 
seregestül jöttek az emberek, hogy 'ők azért még hadd kapjanak’ himlőol
tást a saját fe le lősségükre .emlékszik vissza a professzor.

Az oltások elleni tiltakozásnak szomorú következményei lehetnek. 
1992-ben egy hollandiai közösségben, amelynek tagjai vallásukra hivat
kozva nem engedték beoltatni magukat és gyerekeiket, 72 gyermeket 
sújtott a járványos gyermekbénulás rövid idő alatt. „A kórokozók számá
ra különösen kedvező terep egy beoltatlan emberekből álló, viszonylag 
kis helyen együtt élő közösség"- figyelmeztet Budai professzor. „Amipe
dig az oltások veszélyeit illeti, pályafutásom során számos zavaros, fél
remagyarázott, feltupírozott történetettel találkoztam. Klasszikus példa 
erre a ‘higanyos oltások' esete. A tiomerzál nevű szerves higanyvegyüle- 
tet az 1930-as évek óta használják fertőtlenítőszerként a 10-20 adagos

teket észleltünk, halálos szövődmény egy esetben fordult 
elő. Az 1991 óta alkalmazott korszerű kombinált oltással 
azonban súlyos szövődményt még egy esetben sem igazol
tak. Hazánkban a természetes fertőzés ma már rendkívül 
ritka, az orvosok többsége nem is találkozott kanyaróval 
vagy mumpsszal, veleszületett rubeola 1997 óta nem for
dult elő. Ezzel szemben a fejlődő országokban a kanyaró az 
oltatlan gyermekek körében ma is a halálozás egyik vezető 
oka.
•  A Hepatitis B-fertőzés halálozása 1% körüli. A vérrel, 
szennyezett tűvel, illetve szexuális úton terjedő vírus a 
fertőzött újszülöttek 70%-ánál krónikus vírushordozás
hoz vezet, többségükben lappangó krónikus hepatitis, 
majd évek, évtizedek alatt májzsugorodás, májdaganat 
alakulhat ki. Egyes országokban (például Tajvanon) a vé
dőoltás bevezetését követő első évtizedben a máj rák elő
fordulása negyedére csökkent. Az .oltóanyag csak a kór
okozó felszíni antigénjét tartalmazza, észlelhető oltási re
akciót, szövődményt nem okoz.
G A HIB-oltás a Haemophilus infuenzae-fertőzés legsú
lyosabb formái (gennyes agyhártyagyulladás, gégefedő

gyulladás) ellen véd, mely korábban az 5 évesnél 
fiatalabb gyermekek gyakori haláloka volt. Az 

oltás bevezetése óta fokozatosan eltűnt ez a 
két betegség.
•  A széleskörű polio-oltásoknak köszönhe
tően egész Európában megszűnt a járvá
nyos gyermekbénulás, az oltásokat a behur- 
colás veszélye miatt kell fenntartani. 
Végezetül még egy adat: a Szent László Kór

házban 30 év alatt oltási szövődményben mind
össze egy beteg halt meg, ezzel szemben 10 év alatt
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kiszerelésű, a többszöri használat során könnyen befertőzhető oltó
anyagokban. A kilencvenes években felvetődött, hogy a tiomerzálnak 
esetleg káros mellékhatásai lehetnek, ám az alapos vizsgálatok ezt egy
értelműen kizárták. Mindenfajta híresztelésekkel szemben a hazánkban 
alkalmazott oltóanyagokhoz azért nem adnak többé tiomerzált, mert az 
egy adagos kiszerelésnek köszönhetően fölöslegessé vált."

A kötelező oltások szövődményeiért járó állami kártalanítás megszűnésé
ről szóló, november 1 -jén hatályba lépett rendeletet -  amit többek között az 
állampolgári jogok országgyűlési biztosa is kifogásolt -  Budai professzor el
fogadhatatlannak tartja. „Az állam rendeli el, hogy mikor és mi ellen kell be
oltani a gyerekeket, és azt is megszabja, melyiket válasszuk az oltóanyag
ok közül. Ezért vállalnia kell a felelősséget is. ” (Értesüléseink szerint novem
ber végén módosító indítvány érkezett az Országgyűléshez, mely szerint az 
esetleges maradandó károsodásokért továbbra is az állam fizet kártérítést, 
ám ennek összegét megpróbálja behajtani a vakcina gyártójától -  a szerk.)

A védőoltások kötelezővé tételével kapcsolatban megoszlanak a vélemé
nyek. Az EU-n belül is nagy különbségek vannak abban, hogy melyik oltás 
kötelező, illetve van-e egyáltalán kötelező védőoltás (ahol nincs, ott is van
nak kényszerítő körülmények: például csak a beoltott gyerekeket engedik 
iskolába). „A tapasztalatok azt mutatják, hogy kötelező védőoltások nélkül 
nemigen lehet elérni a járványok megelőzéséhez szükséges átoltottsági 
arányt"- figyelmeztet Budai professzor. „A 'rábeszélés' rendszert alkalma
zó Németországban időről időre komoly kanyarójárványok törnek ki, amiről 
többnyire csak utólag, tudományos közleményekből értesülhetünk. Van, aki 
szerint a kötelező oltás személyiségi jogokat sért. Én azonban úgy vélem: 
ebben az esetben előbbre való a közösség érdeke." V J .

138-an haltak meg olyan betegségben, mely nem követ
kezett volna be, ha kaptak volna megfelelő védőoltást.

Téves hiedelmek
A védőoltások ellenzőinek gyakori érve, hogy a sok védő
oltás „megterheli a gyermek immunrendszerét”. Tudnunk 
kell, hogy a szervezetet, különösen fiatal korban, naponta 
igen sok új antigén-inger éri, melyeket az immunrendszer 
egyenként képes felismerni és rájuk reagálni. Az oltásokkal 
beadott antigének ehhez viszonyítva igen kis számúak, 
gyakorlatilag semmilyen plusz terhet nem jelentenek. 
Többszörösen igazolták, hogy a korszerű védőoltások nem 
növelik a más fertőzések elleni fogékonyságot.

Néhány orvos is felvetette, hogy az oltások esetleg össze
függésbe hozhatók olyan kórképek kialakulásával, mint az 
autizmus és a selerosis multiplex. Az utánvizsgálatok bizo
nyították, hogy a feltételezések gyakran téves diagnózison 
alapultak, továbbá statisztikailag is igazolható volt, hogy az 
adott életkorban a gyanúba vett betegségek egyforma gya
korisággal fordulnak elő az oltottakban és az oltatlanokban.

Összegzésül megállapítható, hogy a súlyos fertőző beteg
ségek többségének visszaszorulása a védőoltásoknak kö
szönhető, nélkülük a járványos betegségek újbóli felbuk
kanására kellene számítani. A korszerű oltások kockázata 
csekély, messze elmarad a tennészetes fertőzések kockáza
ta mögött. Jogos az a törekvés, hogy az olyan, nagy töme
geket érintő fertőző betegségek megelőzésére, melyek el
len még nincs védőoltás (például az AIDS vagy a malária), 
mielőbb hatékony vakcinák álljanak rendelkezésünkre.

T ím ár  László  
Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar 

Infektológiai Tanszéki csoport

A Bergengócponti Közlekedési Vállalat (BeKV) normái sze
rint a város 50 személyes autóbuszai közül azokat kell 
zsúfoltnak tekinteni, amelyeken a férőhelyeknek 
legalább a 80 százaléka foglalt. A vállalat kétféle mé
rőszámot használ a zsúfoltság mérésére:

• v *

Beküldési határidő
-  a postabélyegző legkésőbbi dátuma -  december 19.

Bárm elyik feladatunkra bárki küldhet m eg o l
dást, a pontversenytől függetlenül is.
Jutalom _______________________________________

Az 1. feladat kérdésére he
lyes választ beküldők kö
zül a

A II. KATEGÓRIÁBAN 
Deák Ferenc, Kiskőrös 
Szerb Anna, Üröm 
Veres Péter Gimnázium

Nemzeti
Tankönykiadó Rt A III. KATEGÓRIÁBAN

könyvjutalmát nyerte: T Y P O T é
ELEKTRONIKUS KIADÓI

AZ I. KATEGÓRIÁBAN 
N agy Tamás, Miskolc 
Hermán Ottó Gimnázium 7. o. 
Tóth Szilárd, Nagyszénás
Czabán Samu Ált. Iskola

p, a passzírozási index azt mutatja, hogy egy adott pilla
natban a buszok hány százaléka zsúfolt, 

h, a heríngesedési index pedig azt, hogy egy adott pillanat
ban az utazók hány százaléka utazik zsúfolt buszon.

Tekintettel a romló helyzetre, a BeKV elnöke ünnepé
lyes ígéretet tett a sajtó nyilvánossága előtt: menedzsment
je a szervezőmunka javításával mindent megtesz annak érdeké
ben, hogy járataikon a passzírozási index még a csúcsfor
galom idején se haladja meg a heríngesedési indexet.

Mit szólunk ehhez a bejelentéshez? (4 pont)

C í m ü n k : ELET ES TUDOMÁNY, A GONDOLKODÁS ISKOLÁJA,
Pl. 47. 1428, e-m ail: eltud@elender.hu (Kérjük, hogy a csatolt fájlt 
Microsoft Word formátumban küldjék, és azon is tüntessék fel adataikat!)

a Typotex kiadó könyv- 
ju talm át nyerte:
K ovács Zoltán, Rozsnyó 
(Roznava) Szlovákia 
Rostás Sándor, Budapest
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Csíkpoloska
(KRISKA GYÖRGY FELVÉTELE)

S A R K Í T O T T  V I L Á G

VÍZRESZÁLLÁS
REGGEL, 

DÉLBEN, ESTE
A vízirovarok vándorlási szokásait már régóta vizsgálják, mégis 
csak néhány fajnál ismert a vándorlás napszakos és évszakos rit
musa, a vándorlást befolyásoló környezeti tényezőkről pedig keve
set tudunk. Megfigyeléseink segítségével azonban már értjük, hogy 
a vízről tükröződő fény polarizációja, a hőmérséklet és a Nap hely
zete hogyan befolyásolja ezen állatok vízreszállásának időzítését.

Előző cikkünkben arról a fölfedezésünkről számoltunk 
be (ÉT 2005/16. szám), hogy a vízirovarok hajlama 
a vándorlásra napszakosán változik, és fajtól függően 

reggel, délben és/vagy alkonyatkor maximális. Ha nem az 
idő, hanem a Nap elevációszögének függvényében ábrá
zoljuk a vízirovarok napszakos röpülési aktivitását (1A,B 
ábra), akkor kitűnik, hogy ezek az állatok főleg alacsony és 
magas napállásnál keresnek vizet. E napi vándorlási csúcsok 
menetrendszerűen ismétlődnek változatos körülmények 
között is, nem köthetők a napközben szabálytalanul válto
zó levegő hőmérsékletéhez, a relatív páratartalomhoz, a 
szélsebességhez, illetve a ragadozók jelentette fenyegetés
hez, jóllehet, ezek is minimális vagy maximális mértékűek 
a Nap magas (déli) és alacsony (napkeltekori, napnyugta
kori) állásánál.

A vízirovarok a vízfelületeket polarotaxissal, a vízről vissza
verődő fény vízszintes rezgéssíkja (polarizációs iránya) alap
ján azonosítják, ezért csak akkor képesek észlelni potenci
ális élőhelyüket, ha a visszavert fény polarizációfoka elég 
nagy, polarizációs iránya pedig a vízszinteshez közeli. Po
larimetriái vizsgálatokkal igazoltuk, hogy a hőmérséklet 
mellett a vízfelületek tükröződési-polarizációs sajátságainak 
napszakonkénti változása az a legfontosabb környezeti ténye
ző, amely megmagyarázza a vízirovarok röpülési aktivitá
sát a nap folyamán.

Tiszta, illetve felhős égbolt alatt a Nap elevációszögének 
függvényében mértük (2. ábra) és számítottuk egy feke

te vízmodell (vízszintes üveglap alá helyezett matt fekete 
vászon) és egy szürke vízmodell (üveglap alatti matt szür
ke vászon) tükröződési-polarizációs mintázatait a spektrum 
kék (450 nanométer), zöld (550 nanométer) és vörös (650 
nanométer) tartományában. Azt kaptuk, hogy a szürke víz- 
modellről visszavert fény polarizációfoka sokkal kisebb, 
mint a feketéről visszaverté, ráadásul a szürke felületről tük
röződő fény sok irányban gyakorlatilag polarizálatlan. A fe-

1. ábra. A  fekete műanyag fólián óránként leszálló vízirovarok 
száma a Nap horizonttól mért elevációszögének függvényében 

délelőtt (A ábra) és délután (B ábra). A  C ábra görbéi a fekete és szür
ke vízmodellek azon hányadát jelölik, amelyet a vízirovarok a polari

záció alapján víznek tekintenek a Nap elevációszöge függvényében 
(a spektrum kék, zöld és vörös tartományában, tiszta égbolt alatt)
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fekete vízmodell szürke vízmodell
lineáris polarizációs vízként 

polarizációtok irány érzékelt régió

K I S L E X I K O N
Brewster-szög: ha a fény Brewster-szög- 
ben verődik vissza egy elektromosan szi- 

| getelő felületről, akkor teljesen lineárisan 
polarizálódik, és rezgéssíkja merőleges 
lesz a beeső és visszaverődő fény által 
meghatározott síkra.
meridián: a zeniten és az éggömb adott 
pontján átmenő, függőleges síkú főkör, 
polarotaxis: az állatok fénypolarizáció ál- 

I tál irányított mozgása.

2. ábra. A  fekete és a szürke vízmodellről 
a spektrum kék tartományában visszavert 

égboltfény lineáris polarizációfokának 
és polarizációs irányának mintázata, 
valamint a polarotaktikus vízirovarok által 
a polarizáció alapján vízként érzékelt régiók 
a Nap horizonttól mért szögtávolságának 
függvényében. A  pepita területek 
kiértékelésre alkalmatlanok voltak.
A  3. és 6. oszlopban fekete jelöli a vízként 
detektált régiókat.
A Nap tükörképének helyét sárga pont, 
a Brewster-szöget pedig (barna vagy kék) 
kör jelöli. Nagyobb polarizációfokhoz 
sötétebb szürke árnyalat tartozik, 
a vízszintes közeli polarizációs 
irányokat zöld és kék színek, 
a függőlegeshez közelebbieket sárga 
és piros színek jelölik

kete vízmodell az úgynevezett Brewster-zónában erősen és 
vízszintesen poláros fényt ver vissza (a Brewster-szögből* 
100 százalék polarizációfokú, vízszintesen poláros fény ve
rődik vissza a vízmodell felső, üvegfelületéről). A szür
ke vízmodellnél a szoláris meridiánra merőlegesen, a Nap 
emelkedésével az égboltfényt közel függőleges polarizáci
ós iránnyal tükröző régiók kiterjednek a vízszintes polari
zációs iránnyal visszaverő területek rovására. A fekete víz
modellről viszont a Nap helyzetétől függetlenül mindig fő
ként a vízszinteshez közeli polarizációs irányú égboltfény 
verődik vissza. A fekete felület közel függőlegesen poláros 
fényt ver vissza a Brewster-zónán belüli, a szoláris meridi
ánra merőleges tengelyű nyolcas alakú területről, valamint 
a szoláris meridiánra merőleges irányban, a horizonthoz 
közeli félhold alakú területekről. A Brewster-zónában a fe
kete vízmodellről mindig közel vízszintesen poláros fény 
tükröződik.

A  2. ábra 3. és 6. oszlopában feketével jelöltük a vízmo
dellek azon régióit, melyeket egy polarotaktikus 

vízirovar a polarizáció alapján víznek tekint. Mikor a Nap 
a horizonthoz közeli, a szürke vízmodell csak a Nap és 
az anti-Nap tükörképének irányában, valamint részben a 
Brewster-zónában hasonlít a vízre egy polarotaktikus vízi
rovar számára. Ahogy a Nap emelkedik, a szürke vízmo- 
dellen a polarizáció alapján víznek tekintett terület fokoza
tosan csökken, végül a tükrözött Nap, illetve anti-Nap kö
rüli kicsiny foltokra zsugorodik. A fekete vízmodell ezzel

szemben a Brewster-zóna közelében mindig víznek tű
nik a polarizáció alapján. Elméleti számításainkból kitű
nik, hogy a fekete vízmodell tükröződési-polarizációs sa
játságai igen hasonlóak a tökéletesen fekete üvegfelüle
téihez.

Úgy találtuk, hogy a feketével jelölt területek aránya, va
gyis a vízfelületek polarotaktikus észlelhetősége a maximu
mát napnyugta és napkelte idején éri el mind a fekete, mind 
pedig a szürke vízmodell esetében. A fekete vízmodellnél 
ennek az aránynak egy további maximuma is van délben, 
mikor a Nap a legmagasabban tartózkodik. Ebből arra kö
vetkeztettünk, hogy a polarotaktikus vízkeresés a Nap ala
csony és magas elevációszögei mellett a legkönnyebb, mert 
horizontközeli Nap esetén a legkisebb annak a kockázata, 
hogy egy ily módon tájékozódó vízirovar nem ismer föl 
egy világos vagy sötét vízfelületet. Sötét vízfelszíneknél 
mindez még nyáron, magasan delelő Nap alatt is teljesül. 
Mivel napkeltekor a levegő hőmérséklete túl alacsony a 
vízirovarok számyizmai számára, ezért nem a hajnali, ha
nem a valamivel későbbi, reggeli melegebb órák (mikor a 
Nap elevációszöge még mindig elég kicsi) optimálisak új 
élőhelyek fölkutatására. Mindez kielégítő magyarázatot ad 
arra, hogy miért röpülnek tömegesen a vízirovarok reggel, 
délben és napnyugtakor.

C sabai Z oltán , B o da  Pál, B ernáth  B alázs,
Gál József, Kriska György, H orváth Gábor
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két <állandó> jelige alatt a kiadóhivatal 
továbbít. ”

Vannak olyan férfiak, akik pénzszer
zés céljából magukat prostituálnák: 
„M O LETT úrnővel szeretnék ismeretsé
get kötni, aki csekély összeggel kisegítene. 
Leveleket <T.Berlitz> jelige alatt a ki- 
adóhivatalba. Feltétlen diszkréció. ”

„ERŐS 25 éves fiatalember, aki ötig 
is tud számolni egy éjszaka, gazdag ba
rátnőt keres a kor mellékes. <Lord Be
to ld  a kiadóba. ”

„MELY szőke, erős termetű, 30 körüli 
úrinő fogadna engem hetenkint egy-kétszer 
szerényebb támogatás ellenében saját laká
sán... <Fogalmazó 32> a kiadóhivatal
ba. ”

Az apróhirdetésekben megjelenők 
között a legtöbben azok a nők vannak, 
akik a bordélybeli kéjelgés és a velejáró 
hatósági bejegyzés ódiumát nem vállal
ják, hanem inkább „titkos" vagy alkal
mi prostitúcióval tartják fenn magukat: 
„VÖRÖSHAJÚfiatal varróleány úri em
ber barátságát keresi, ki szabad idejében 
szórakoztatná, s néha színházba kísérné. 
Levelek <Tűzjel 25852> jeligére a kiadó
hivatalba kéretnek. ”

„M AG AS barna, szép, 18 éves, tisz
tességes, múlt nélküli leány idősebb útr-

A sajtó hirdetési rovataiban a XIX. század második 
felében megjelent a szexualitás. Ez azért meglepő, 
mert a dualizmuskori társadalom kettős mércével 
ítélte meg a nemeket: a férfiaknak hallgatólagosan 
megengedett volt a házasság előtti (melletti) sze
xuális szabadosság, míg a nők esetében ugyanez 
megvetést, hatósági megbélyegzést, prostituált
ként való kényszerbejegyzést vont maga után. A 
sajtó tehát nem igazodott a társadalmi normák
hoz, sőt inkább felcsiklandozta az érzékeket.

MÚLT NÉLKÜLI LEÁNY 
IDŐSEBB ÚRRAL...
Egy hirdetésben a „Colum bia” 

kerékpárra egy háttal álló, for
más női alak mutat rá. Az egyes 

szépség- és testápoló szereket frivol 
öltözetű, csábos pillantású hölgyek 
reklámozzák. Valóságos szépségipar 
képe bontakozik ki előttünk, ha né
hány korabeli újságfolyamot áttekin
tünk. Látható a „szittya” ősmagyaro
kat biztosan megérintő „ Székely ha
vasi” termékcsalád, amely tejkrém
ből, szappanból és „hölgyporból” (a 
púder előde) áll. Hasonló stílusban 
jelenik meg a „Satanella” kozm eti
kumcsalád, amelynek „ reklámarca” 
Z. Bárdi Gabi, a korszak egyik ün
nepelt színésznője. Visszaköszön a 
Petrol balzsam reklámszövege is: 
„megvizsgálta Bool tanár és rendelte a 
közvetlenül importált amerikai Petrol 
balzsamot mely 3 üveg elhasználása 
után végleg megszüntette a hajhullást, 
korpaképződést; a hajat bársonysimává 
és hullámossá tette. Száraz és zsíros haj
nak".

. D ús kebel

a h a l  (keleti p j j u . 
ak,fL^ fí(íyedÜHe^

B ool tan ar rendelte közvetlenül
P e  t r o  I -  I  i  a  I z  s  a  r n  o  t

-> 'in'" clii.is/ii.üásn után Téj-lpg meyaiinlpttp a hajhullást. 
«hP(iMÍ«lisl : a hajat bársonyai mává «s hullámosáé tölti*. Sí áraz 
síró- hajh>k. Érv nagy üveg ára 3-K*. — Kapható: 
TRO VICS D R O G É R IA  B ndapesí, IV . kor.

B i i p s i - n t f i z a  2 .  n * á m

A korabeli gyógyászat még, persze, 
meg sem közelítette a mai szintet, 
plasztikai sebészetnek híre sem volt. 
Emiatt sokféle babona, hiedelem kö
tötte az embereket bizonyos „min
denható” szerekhez. Pláne egy átla
gos városi polgárlányt, akinek m un
kavállalási esélyei nem voltak túlsá
gosan rózsásak, a lányok nevelésénél 
ugyanis sokáig elsődleges 
pontnak számított, hogy jó  szalon
hölgyek, társalgók és háziasszonyok 
váljanak belőlük. A szülők a minél 
hamarabbi férjhezmenetelt erőltet
ték — ehhez azonban előbb „eladha
tóvá” kellett tenni a néha nem ép
pen szép leányzót, így aztán a XIX. 
század végén a szépségiparral pár
huzamosan, annak kiegészítéseként 
beszélhetünk „testszépítő” iparról 
is, amely mintegy a plasztikai sebé
szet előképeként azon dolgozott, 
hogy a hajadon leányok mustrájának 
számító bálokon az iíjú hölgyek keb
lei a fürkésző férfitekintetek közép-

ARCCREME Q,.Q| KOZMETIKAI 
PÚDER LABORATÓRIUM

mni’lPOP VII KERTÉSZ II.20 
UJl/Urwr' TELEFON: J.6Ö-Ö7

pontjában legyenek. És 
erre nem csak a már 
régóta használatos fű
ző volt alkalmas esz
köz, számtalan válto
zatban jelenik meg a 
lapokban az úgyneve
zett Pilula orientales, a 
keleti pirula, amely az 
ajánlat szerint 2 hónap 
alatt dús keblet növeszt, 
szilárdítja, újjáalkotja a 
mellet, kecsességet biz
tosít neki, s természete- 
sen mindezt anélkül, 
hogy az egészségnek ár
tana.

Ebben a miliőben nem 
csoda, hogy megszület
nek olyan élclapok is, 
amelyek a nemiség, a 
szex révén szórakoztat
nak: ilyen folyóirat a Fi
dibusz vagy a Magyar 
Figaro. A viccek az ér
dekházasságok froclizá- 
sával egyszeiTe hordoz
nak némi társadalomkri
tikát, és jelzik a szexuá
lis túlfűtöttséget: Két úr 
beszélget. Megelége
dett asszony a nőm, csak 
egy dolog hiányzik a bol
dogságul! khoz. Nincs gyer
mekünk. -  Sajnálom, saj
nálom..., de most a kaszi-

(MNM FOTÓTÁRA)

nóba kell mennem...". „Mi az 
emlékezőtehetség? Ha egy asz- 
szony minden szeretőjét név 
szerint elő tudja sorolni. ”

A felcsiklandozott érzékek 
kielégítésére sokféle m ód 
adódott: 1906-ban jelent 
meg a Mulató Budapest cí
mű heti kiadvány, amely 
tulajdonképpen reklámot 
csinált az éjszakai pillangók
nak, és a különféle kéjbar
langoknak: közölte renge
teg orfeum, kávéház, mula
tó elérhetőségét, írt műsorá

ig £  ikról, közzétette az aktuáli
san legnépszerűbb, de ter
mészetesen „ megközelíthe
tetlen” és „elérhetetlen” (bár 
a fotók nem ezt bizonyítják) 
primadonnák képeit. Ha a 
hiányt szenvedő polgár be
lelapozott, a prostituáltak ál
tal leglátogatottabb kávéhá

zak címét is megtalálhatta. A hirde
tések rovatban előkelő helyet fog
lalt el Rimmer Gyula könyvkeres
kedése és antikváriuma, amely el
sősorban pajzán és erotikus tartalmú 
művek, elbeszélések terjesztésével 
foglalkozott. A lap szerkesztői a rend
őrség és az erkölcsrendészet éberségé
nek elaltatására olyan írásokat is meg
jelentettek, amelyek a „tolakodó és 
szemtelen” prostitúció megrendsza- 
bályozásáért kiáltottak.

Csinos házinőt keres
Az apróhirdetésekben találkozhatunk 
olyan férfiakkal, akik alkalmi szexuális 
partnert keresnek: „Udvarias forrólelkű 
fiatalember magános sétáit szívesen meg
osztaná a gyaloglást meg nem vető liölgy- 
gyel. Indulás délelőtt fél 11 órakor a Köz
művelődési palota előtti háromágú lég- 
szeszlámpáktól. ”

„Csinos jómódú fiatalember csinos fia 
tal szegedi leánnyal vagy asszonnyal 
óhajt megismerkedni. Leveleit Bandi cí
men a kiadó hivatalba tessék küldeni. ” 

„Magános csinos házinő ismeretségét kere
sem, leveleket a lakásezím megjelölésével 
<Mágocsi> czímen a kiadóhivatal továb
bit. ”

„Magános nővel hajlandó vagyok ba
rátságot kötni, szórakozás czéljából. Le
veleket <Magán tisztviselő> czím alatt 
a kiadóhivatal továbbít. ”

„Egy jó módú úri ember egy szép ele
gáns úri asszonyt szeretne megismerni, 
kinek szívesen fedezné összes toilette 
költségeit. Diskrécziót kívánok. Levele-
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nak állandó pártfogását óhajtja. Léha
ság, kalandok mellőzve. Csak tartós, ko
moly ismeretség kell. <Meggondoltam> 
jelige tőzsdébe, Rákóczi út 50. ”

„URAKl Megismerkedne legnagyobb 
diszkrécióval fekete, fess, molett, 30 éves 
úriasszonyka oly idősebb úriemberrel, ki 
havonta kisebb összeggel háztartási és toa
lett kiadásaihoz hozzájárulna. Szíves le
veleket <Kell> jeligére a kiadóhivatalba. ”

Bizonyára ebben a korszakban nem 
lehettek túl sokan azok a polgárok, 
akik ne bocsátkoztak volna „tiltott” 
kalandba egy-egy prostituálttal vagy 
férjes asszonnyal. Ezért aztán szép 
számmal lettek Ady Endréhez ha
sonlóan „Mihályi Rozáliák” csókjai
nak áldozatai, s kapták el a vérbajt.

Bujakór
A korszak egyik legsúlyosabb problé
mája a nemi betegségek ijesztő mérté
kű eltelj edése: ezek közül a legkiszá
míthatatlanabb a szifilisz volt, de kel
lemetlen, sokszor krónikus betegség
gé vált a kezeletlen húgycsőgyulla
dás is. Rengeteg orvos próbált megol
dást találni e problémára: elképesztő 
menynyiségű tudományos vagy an
nak látszó munka tárgyalta a nemi be
tegségeket, illetve ezek gyógymódjait.

A hetvenes években telepedett le 
például Szegeden több orvosi munka 
szerzője, Kriegler Mór, aki a nemi be
tegségek gyógyítására specializálta ma
gát, s az Iskola utca 281. szám alatti ház 
második emeletén nyitott rendelőt. A 
köztiszteletnek örvendő orvos azon
ban az 1879. évi árvíz idején elmene
kült, s még ez év júniusában, alig 36 
évesen elhunyt. A szegedi polgárok
nak nem kellett sokáig nemi betegsé
güket kezelő orvos nélkül maradniuk: 
1881-ben a Tisza Lajos körúton nyi
tott rendelőt Spitzer Ignátz, aki így 
hirdette magát a Szegedi Híradóban: 
mindenféle nemi betegségeket, különösen 
az azokból eredőfé f i  nemigyöngeséget (az 
un. tehetetlenséget) mindenféle gyermek és 
női betegségeket, több éven át gyakorolt 
biztos gyógymód szerint gyógyít.

Rendeí: d.e. 7-9-ig , d.u. 12-3 
óráig.

Számos hálanyilatkozatokkal rendelke
zem, melyeket a discretio tilt nyilvánosság 
elé hozni..” — Az úriemberre jellemző 
hirdetés bizonyára elérte célját, mert 
Spitzer a kilencvenes években is Sze
geden működött, csak ekkor már át
tette székhelyét a Dugonics térre.

A nemi bajok Szegeden is elteljedt 
voltára hívja fel a figyelmet, hogy a ki

lencvenes években még két, e szakte
rületen tevékenykedő medikus költö
zött a városba: dr. Mitzger Tódor a 
Széchenyi tér 17. sz. alatt rendezte be 
rendelőjét, s kuriózumként, a hirdeté
se szerint a szegényeket ingyen akarta 
gyógyítani. Szintén a Széchenyi téren 
rendelt dr. Pilisi Béla. A helyi polgá
rok körében a gyógyulás iránti meg
növekedett igényt mutatja, hogy Pilisi 
kezdetben csak naponta két órán át

várta betegeit, de aztán hamar egész 
napos praxisra váltott.

A nemi betegségek gyógyítása azon
ban ekkoriban még eléggé kezdetle
ges stádiumában járt, ezért maguk az 
orvosok is a megelőzést propagálták 
munkáikban. Bloch Iván az óvszer 
használatát ajánlja. Ez idő tájt kétféle 
volt használatos: a tartósabb, kevésbé 
szakadó gummicondom és a halhólyag 
condom, amely kecskék és juhok vak
bél-nyálkahártyájából készült. Sok
kal vékonyabb, finomabb volt, a kéj
érzést kevésbé tompította, mint a 
gumiból készült „ kollégája”, viszont 
könnyen szakadt.

De Bloch szerint az óvszer használa
tán kívül nagyon fontos az ápoltság, 
tisztaság és az óvatosság: ajánlja, hogy 
közösülés előtt vizsgálják át partnerü
ket, ha gyanús bőrkiütéseket, mirigy
daganatokat, a nemi szervekből erős fo
lyást tapasztalnak, inkább tartózkodja
nak az érintkezéstől. Az óvatosságot se

gíti elő az önuralom, vagyis hogy ne 
alkoholos mámorban történjen a légy
ott. Bloch a nemi higiénia részének te
kintette a körülmetélést.

A különféle koitusz utáni szerek
nek, kenőcsöknek valóságos áradata 
figyelhető meg, ha végigböngésszük 
a korabeli újságokat, illetve az orvo
si munkákat.

A polgári felfogás ennek ellenére 
még inkább taszított a „veszélyezte

te tt” újakon, és a nemi 
betegségek melegágya, 
a bordély felé lökdöste 
őket. A korabeli hozzá
állás ugyanis elítélte és 
tiltotta a nraszturbációt. 
Az orvosok által önfertő
zésnek titulált onánia a 
korabeli álláspont szerint 
tönkreteszi a testet és az 
idegrendszert. Az igen sú
lyosnak vélt bajra többféle 
gyógymódot eszeltek ki: 
egyrészt különféle gyógy- 
készítményektől várták a 
maszturbáció elhagyását, 
másrészt ajánlották a gya
kori hideg fürdőt, tápláló, 
de nem „izgató”, köny- 
nyen emészthető ételek 
fogyasztását, tiltották a ká
vét és a szeszes italokat, éj
szakára javasolták a meg
felelő testrészre helyezett, 
folyamatosan cserélt hi
deg borogatást. Az emlí
tett Kriegler Mór nyolc 

pontban foglalta össze a gyógyulni vá
gyó önfertőzőnek szóló tanácsait: „Az 
onanista kerülje a magányt, mert az elő
mozdítja a kéjelgő, buja fantáziát. Gon
doljon az önfertőzés szomorú, veszélyes 
következményeire. Éljen mértékletes éle
tet, kerülje az izgató ételeket, italokat. Na
ponként tegyen testi mozgásokat, foglal
kozzék komoly dolgokkal, melyek által a 
szellem a túlzott érzékiségtől elvonatik. 
Keljen korán, s ne feküdjék toliágyon, ha
nem inkább matracon s takarója könnyű 
gyapot szövetből álljon. Kerülje mindazt mi 
a képzelmet felizgatja, s bujálkodásra csá
bítja. Őrizkedjék a búskomorságtól s szed
je össze minden akarati erejét, hogy an
nakféfiasan ellentállhasson. Elvégre: Gon
doljon az önfertőző jövendőbeli nejére és 
azon kötelmekre, melyekkel irányában 
tartozik s fog tartozni. ” Kriegler utolsó 
tanácsa: az önfertőzés hatékony ellen
szere lehet egy-egy „mértékletes nemi 
élv”. A kör ezzel bezárult.

B orbély  János
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UJ CD-ROM
a Természet Világa tíz évéről 
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az Arcanum Adatbázis Kiadó és Fejlesztő Kft-nek
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és illusztrációit, a teljes szövegben kereshető formában.
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ajánljuk: tanároknak, mérnököknek, orvosoknak, egyetemi hallgatóknak 

és a természettudományos-műszaki pályára készülő 
középiskolás diákoknak

A CD-ROM megvásárolható, illetve megrendelhető:
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Ő sszel a petrezselymet, a zellert 
| legkésőbb a fagyok beálltával 

felszedjük a kertből. Gyöke
rüket többnyire pincében vagy ve
remben tároljuk, ahol azok valójában 
továbbélnek. Ha világos és meleg a 
tárolóhely, a hajtásukra ezután is szá
míthatunk. Amennyiben folyamato
san szeretnénk szedni zöldjüket, érde
mes néhány gyökeret cserépbe ültet
ni. A cserepes zöldségek a konyha ab
lakában tartva kéznyújtásra lesznek fő
zés közben. Üde lombjuk színfolt,

A nyár természet adta élő fű
szerei után szürkébbnek tűnik a 
főzés száraz fűszerekkel. Vala
mennyi többletmunkával és né
mi ötletességgel pótolhatjuk a 
megszokott bőséget, s továbbra 
sem kell „unalmas", se sava, se 
borsa ételeket fogyasztanunk.

centiméter átmérőjű edénybe vetve, 
illetve ültetve világos helyiségben fo
lyamatosan vágható. A cserepezéshez 
komposztföldet vagy virágföldet hasz
náljunk. Öntözni annyira szükséges, 
hogy mindig nedves legyen a földje.

Az egynyári fűszerek közül a bazsa
likom (Ocimum basilicum), a kapor 
(Anethum graveolens), a zamatos tur- 
bolya (Anthriscus cerefolium), a korian- 
der (Coriandrum  sativum), esetleg a 
majoránna (Majorana hortensis) folya
matosan vethető edénybe. Ha az alsó

már puszta látványával is életet visz a 
téli lakásba.

A fűszerek között több évelő is van, 
ezeket cserépbe helyezve a petrezse
lyemhez, zellerhez hasonlóan használ
hatjuk télen. A rozmaring (Rosmarinus

officinahs), a borsmenta (Mentha pipe- 
rita), a citromfű (Melissa officinalis), a 
kakukkfű (Thymus vulgáris), a metélő
hagyma (Allium schoenoprasum), az 
orvosi zsálya (Salvia officinalis) és a szu
rokfű (Origanum vulgare) kicsi, 10-12

két levélpár felett visszavágjuk növé
nyünket, az újra és újra kihajt, sar- 
jadzik. Ha 2-3 hetente vetünk, akkor 
állandóan lesz nagyobb mennyiségben 
friss és zsenge fűszerünk. (A „lustáb
bak” vetés, ültetés helyett bevásárló
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(BOJTÁR OTTÓ FELVÉTELEI)

pöt is tehetünk bele 1-1 kanállal. Ismét 
feltöltjük fehérborral, amelyhez elő
zőleg 1 deciliter mézet kevertünk. Az 
így keletkezett ecetágyra lefejtés (le
szűrés) után aztán különböző fűszere
ket tehetünk. Nagyon jó  a tárkony 
(Artemisia dracunculus), a bazsalikom, 
a narancs- és citromhéj, a levendula vi
rág, a fahéj, a feketebors vagy a szeg
fűszeg. Bármelyikből is készítjük, 10- 
12 napig hagyjuk állni a napon, majd 
leszűrve töltsük üvegekbe.

A konyhai fűszernövények sokolda
lú felhasználásával a főzés egyre ötlet- 
dúsabbá válik. Az olajat is ízesíthetjük 
pikáns kiegészítőkkel, amelyektől az 
ételek különleges aromát kapnak. A 
fűszerolajok készítése egészen egy
szerű. Alapanyagnak jó  minőségű, hi
degen sajtolt napraforgó-, olíva- vagy 
repceolaj szükséges; amelyben aztán 
áztathatjuk a különböző magokat, 
zöldségeket, fűszernövényeket. N a
gyon jól lehet ezekkel az olajokkal sa
látákat, ételeket ízesíteni. A saját készí
tésű fűszerolajokat karácsonyi aján
déknak is adhatjuk. Igazán pikáns a 
fokhagymás o4aj, a bazsalikomos és ka
kukkfű vés olajok pedig a mediterrán 
nyaralások balzsamos ízeire emlékez

tetnek bennünket. Ezen kívül még 
nagyon sokféle fűszerrel készíthetünk 
finomabbnál finomabb olajokat. E 
célra mindig friss növényt dolgozzunk 
föl. S egy hasznos tanács: ha kicsit 
összezúzzuk őket, zamatuk jobban ki
oldódik. Felhasználás előtt le kell szűr
ni az olajat, az 2-4 heti állás után már 
használható.

A tinktúrához magas alkoholtartal
mú szeszben áztatással oldjuk ki a 
gyógynövények és gyógyhatású fűsze
rek fontos anyagait. Ehhez vásárolha
tunk patikában erős (75—96 fokos), la
boratóriumi minőségű tisztaalkoholt, 
de a különböző pálinkák is m egte
szik. Borvidékeinken könnyű hoz
zájutni a törkölypálinkához, amely az 
egyik legjobb alapanyag erre a célra. 
(A szőlő kipréselése után visszamaradt 
bógyóhéj és mag a törköly.) A sző- 
lőmagolaj bizonyítottan jó  immun
fokozó és egyéb élettani hatása a tör
kölypálinkán keresztül szintén érvé
nyesül a belőle fűszerek, gyógynövé
nyek hozzáadásával készített tinktúrá- 
ban. E kivonatokkal sebet fertőtle
níthetünk, a begyulladt ízületeket 
dörzsölhetjük be, akárcsak megfázás
kor a mellkast, s könnyebben felszakad 
a köhögés. Teába csepegtetve is kúrál
hatjuk magunkat vele (de megelőzés
re szintén nagyszerű a náthaidőszak
ban), vízzel hígítva pedig begyulladt 
torkunkat öblögethetjük „házi gyógy
szerünkkel”.

A temiészetben rengeteg növény le
velét, gyökerét, virágát, rügyét, ter
mését gyűjthetjük be egy-egy kirán
duláson. Ezeket — láthattuk — kedvünk 
szerint frissen, szárítva, olajban, ecet
ben használhatjuk fel. A főzés így 
egyéni lesz, nem tudjuk megunni éte
leinket, és ami nagyon fontos, étrendi 
hatásuk kiváló. A konyhasó mennyi
ségét alaposan visszaszoríthatjuk, mert 
só nélkül is íze lesz ételünknek.

Takács Ferenc
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központokban is beszerezhetik a cse
repes fűszert: zöldjét lenyesve — és 
gondosan locsolva — az ugyancsak új
ra kihajt.)

Fagymentes időben gyűjteni is lehet 
fűszereket. Télen felszedhető a torma 
gyökere (Armoracia lapathifolia) vagy 
nedves helyeken a bojtorján gyökere 
(Arctium láppá), amely ugyancsak ér
tékes anyaga a makrobiotikus táplál
kozásnak. Az erdő-mező gyümölcsei 
közül a vadrózsa (Rosa canina) csipke
termése, a kökény (Prunus spinosa) bo
gyója és a boróka (Jtmipems cornmu- 
nis) tobozbogyója is gyűjthető. A bo
róka terméséből csak a kékeket szed
jük  le, a zöld majd egy év múlva érik 
be. (A borókáról mint az idei év fá
járól részletesen olvashatnak majd az 
51—52. számunkban — a szerk.)

A télen felhasznált citrom és na
rancs héját ne dobjuk ki, mert több
féle fűszerkeverékhez, ecethez és tink
túrához is felhasználhatjuk. C ukor
ban is kandírozhatjuk, megszárítva pedig 
egészen sokáig tárolható teák ízesíté
séhez.

Egyre divatosabbak a balzsamece
tek, fűszeres ecetek. Nagyon sokfé
lét állíthatunk össze saját magunk is, 
akár vásárolt ecetből, akár a házilag 
eresztett borecetből vagy gyümölcs
ecetből. Az a jó , ha készítünk egy 
alapot, az úgynevezett ecetágyat, és 
erre folyamatosan tölthetünk gyü- 
mölcsleveket, borokat. Az ecetágy
hoz 10 literes üvegbe tegyünk 10 de
kagramm mazsolát, ugyanennyi le
szemezett szőlőt, 1-2 marék lencsét, 
1 deciliter mézet, az egészre öntsünk 
rá 1 liter fehérbort, majd fehér vá
szonruhával kössük le. Tegyük ki a 
napra 10-12 napig, hogy felforrjon. 
Ekkor zavaros lesz, ám hamarosan le
tisztul. Ezt követően állítsuk be a 
kamrába vagy egy nem túl hideg he
lyiségbe. Apríthatunk bele 1-2 kilo
gramm almát, de lekvárt vagy szőr-



■ A világ első zsidó múzeuma 
a bécsi. A második pedig a mi
énk, a budapesti.

A bécsi intézmény 1895-ben kis 
egyesületi gyűjteményként alakult. Gyakran költözött, s csak 
néhány órára nyitották ki hetente, anyaga azonban igen 
színvonalas volt, s az évek folyamán egyre gazdagodott. 
1938 márciusában azonban a náci terror lehetetlenné tette 
a működését. Az újranyitás dátuma 1990, azóta Bécs bel
városában a Dorotheergassén álló Zsidó Múzeum és a Jugen- 
platzon levő kirendeltsége igazi kulturális centrum.

A budapesti Zsidó Múzeum első kiállítását 1916-ban ren
dezte egy Hold utcai bérelt helyiségben, de a kezdeménye
zés sokkal korábbi. Már az 1884-es Magyar Történeti Ö t
vösművészeti Kiállításon bemutattak zsidó kegytárgyakat. 
S az 1896-os Millenniumi Kiállításon az egyházművészeti 
szekcióban kilencven judaika is szerepelt. Ekkor merült fel 
a gondolat, hogy ezt a kollekciót tovább bővítve együtt 
kellene tartani, ráadásul ajándékozással, hagyatékokkal, vá
sárlással egyre gyarapodott is a múzeum. A hitközség új 
épületet tervezett az értékes anyag bemutatására. Mai he
lyén, a Dohány utcai zsinagógával összeépült termekben 
1932-ben nyitották meg az új kiállítást, kétezer relikviával.

Az első zsidótörvény megjelenése után emancipációs kiál
lítást rendeztek, amelyben az 1867-es emancipációs törvény 
megszületésének körülményei és a magyarországi zsidók ma

gyarosodása volt a téma. Mindazonáltal a budapesti múzeu
mot is hamarosan be kellett zárni. Kincseinek egy részét el
rejtették a Nemzeti Múzeum pincéjébe és más biztonságos 
helyre, de, sajnos, sok tárgy a háború áldozatául esett. A 
Magyar Zsidó Múzeum 1947-ben nyílt meg újra. Most,

A z első és a M iénk

címmel a két legrégebbi zsidó múzeum kincseiből rendez
tek január 6-ig látogatható kiállítást Budapesten, a Dohány ut
ca és a Wesselényi utca sarkán álló M agyar Zsidó M úzeum 
ban . (A bécsi vándorkiállítás már megjárta több váro
sunkat.)

Bécsből olyan fényképek, korabeli dokumentumok, 
leltárkönyvek, kéziratok, könyvek és judaikák érkeztek, 
amelyek a régi gyűjteményt reprezentálják. A hatvan ki
állítási tárgy hat témakörbe csoportosítva jelenik meg: a 
felépítés és az igazgatás; a Monarchia internacionalizmu
sa; a kelet-európai gyökerek; a tisztaszoba; Palesztina és 
a cionizmus; a régi Zsidó M úzeum  fénypontjai. Vala
mennyi témakörnek magyar vonatkozásai is vannak. Hol 
a mester, hol az ábrázolt személy, máskor az adományo
zó magyar. így olvashatjuk Immánuel Löw szegedi főrab
bi ajándékaként a bécsi egyházfők hozzá intézett kézira
tát. Találkozhatunk a magyar születésű Saphir író, új
ságíró vagy az ugyancsak magyar származású Edmund
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A nagykanizsai Chevra-könyv

Singer hegedűvirtuóz arcképével és a Marmorstein által 
jegyzett Herzl Tivadar-íejtanulmánnyal. Vannak itt Ma
gyarországon készült judaikák: egy XIX. századi ezüst 
körülmetélőkés, ezüst filigrán beszamin (fűszertartó), 1900 
körüli évekből számlázó levesestál.

Az első virtuális múzeumi térkonstrukció a festő Isidor 
Kaufmann és Dávid Kőim tisztaszobája, a kelet-európai 
zsidó háztartások tanúja. A tisztaszoba (sábesz szoba) 
könyvekkel, bútorokkal, használati eszközökkel, dísz- és 
rituális tárgyakkal volt berendezve. Mára csak fotók, leírá
sok jelzik, milyen lehetett a berendezés, és mindössze 10 
korabeli tárgy, az Anschluss idején ezeket is lefoglalták, 
szétszórták.

A magyar múzeum tárgyai rímelnek az előbbiekre. Itt 
is az 1932-es nyitáskor már meglévő anyagból válogattak. 
Két XVII. századi szombatos imakönyv, fényképek a kis
martoni közösségről, a gyűjtemény legrégebbi darabja egy, a 
török hódoltság idejéből való rimonpár vagy a II. József 
portréjával díszített hanukkia (hétágú gyertyatartó) nyitja 
a sort. Más judaikákat már az ezredéves kiállításon is lát
hatott a közönség: egy XVIII. századi kígyófules lévi- 
takancsót, egy szukkot (sátoros) ünnepi csokor részét ké
pező etrog (citrusgyümölcs) tárolására használt XVII. szá
zadi fedeles serleget. Vagy a millenniumi fegyverkiállításon 
szereplő, XV—XVI. századi héber feliratos kardot, amit 
Andrássy Géza ajándékozott a múzeumnak. Nagykani
zsáról, ahol a Batthyányak birtokán a XVIII. század kö
zepétől m űködött hitközség, a legértékesebb tárgyaikat 
ajánlották fel az új múzeumnak, a kiállításon is látható egy 
tőlük származó, 1831-ben készült fűszertartó. Odébb 
Perimutter Izsák, Fényes Adolf, Czigány Dezső festményei, 
Teles Ede szobrai. A falakon Herzl Tivadar lebontott szü
lőházának fotói sorakoznak.

A mi kiállításunk annyival teljesebb, hogy az épület első 
emeletén, az állandó kiállításon a gyűjtemény további kin
csei is megcsodálhatok: a díszes kegyszerek, textíliák, illuszt
rált kéziratok és a gazdag képzőművészeti gyűjtemény.
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KRÓNIKA
Entz Ferenc orvos, iskolaalapító 
kertész, akadémikus 200 éve, 1805. 
december 6-án született Sümegen. 
Pozsonyban folytatott középiskolai 
tanulmányai után 1825-ben Pesten 
medikus lett. 1831-ben Bécsben 
avatták orvosdoktorrá a „hektikus 
láz”-ról írt disszertációja alapján. Az 
enyingi Batthyány-birtokon kezdte 
orvosi működését, majd Mezőkomá- 
romban uradalmi orvosként a gazda
sági cselédség egészségét gondoz
ta. Orvosi gyakorlata mellett kertész
kedett, faiskolát, mintakertet, gyü
mölcsöst és szőlészetet létesített.

1848 őszén a császári hadsereg 
horvát csapatai előnyomultak Tolna 
megyéig, s pusztításaik során Mező- 
komáromban feldúlták az ő házát és 
faiskoláit is. A család Pestre mene
kült, és Entz a honvédség szolgála
tába állt főorvosként. A megtorlások 
idején eltiltották orvosi praxisától, így 
élettani ismereteit a hazai kertészet 
felvirágoztatása ügyében kamatoz
tatta. 1849-ben Arányi Lajos orvosta
nárral és két más orvossal társulva 
telket vett a mai Állatorvos-tudomá

nyi Egyetem helyén, ahol faiskolát lé
tesítettek gyümölcstermesztési cél
ból. Ugyanitt 1853-ban megalapítot
ta a Haszonkertészeket Képző Gya
korlati Tanintézetet. „Gyümölcsé- 
szeti” (pomológiai) munkássága elis
meréseként 1858-ban az MTA leve
lező tagjává választotta. 1860-ban 
elnyerte az Országos Magyar Gaz
dasági Egyesület (OMGE) által szer
vezett Vinczellér- és Kertészképző 
Gyakorlati Tanintézet igazgatói állá
sát, amelyet 1876-ig töltött be. Ezen 
idő alatt a kertészet mellett egyre in
tenzívebben foglalkozott szőlészet
tel és borászattal. Kertészeti Füzetek 
című, 1854-1859 közt megjelent 15 
kötetes sorozata és Újabbkori ma
gyar gazda (Pozsony, 1868) című 
műve korának alapvető kertészeti és 
szőlészeti tankönyve lett. A Borásza
ti Füzetek (utóbb Borászati Lapok) 
szerkesztője volt. Nevéhez fűződik 
az önálló magyar kertészeti szakok
tatás megalapozása, a modern ker
tészeti ismeretek terjesztése és a ha
zai kertészeti szaknyelv kimunkálá
sa. Promontor-Budafokon hunyt el 
1877. május 9-én.
Szerkeszti: Kiss C songor

Karácsonykor duplaszámmal 
ojük meg olvasóinkat.

enA. gregorián ének Jeruzsálem régi térképe 
Észak ciprusa Táncoljatok és eljön Krisztus! 

Egy hurrikánévad margójára Házi disznóvágás
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A születés 
kultúrtörténete

Újabban magyar nyelven is egyre 
több szép, reprezentatív kötet jelenik 
meg, főleg művészet-, illetve kultúr
történeti témákban, és már nem kell

irigyelnünk ilyesmiért a világnyelve
ken beszélő nagyobb európai népe
ket. A rangos, drága könyvek sorá
ban is kiemelt helye van Deáky Zita 
és Krász Lilla könyvének a születés 
magyar kultúrtörténetéről, nemcsak 
azért, mert különösen jól sikerült, re
mek szedésű, 214 múltidéző képe 
különös hangulatot áraszt, szövege 
pedig nagyon érdekes, hanem azért 
is, mert elhanyagolt témát tárgyal, az 
egyik legalapvetőbb emberi ese
ményről -  „minden dolgok kezdeté
ről” -  a születésről ugyanis kevés a 
történeti visszatekintő munka.

Deáky Zita etnográfus, Krász Lilla 
történész, így a hazai szülés újkori 
históriáját, helyzetét és fejlődését két 
szempontból tudják megközelíteni, a 
magyar néprajz, néphagyomány és 
a magyar orvostörténelem és sok 
szempontból a társadalomtörténet 
felől. Az elemzés a XVI. századtól a 
XX. század elejéig vizsgálja a szülés 
eseményeit és szokásait, főleg régi 
könyvek és rajzok reprodukcióin, 
múzeumi tárgyak képein, majd a 
XIX. századtól már régi fényképek il
lusztrációi segítségével. A leírás az 
emberi reprodukció női oldalát vizs
gálja, kezdve a menstruáció és a ter

mékenység régi értel
mezéseitől, velük együtt 
a meddőség társadalmi 
felfogásától a terhessé
gen és a születésszabá
lyozáson át egészen a 
szülési szokásokig, majd 
folytatva a kezdeti élet

ciklust a gyermekágy, a kisgyerme
kek ellátása, a közösségi segítség, 
illetve a gyermektáplálás, a dajkaság 
és a csecsemőhalandóság nagy té
maköréig.

Az utolsó fejezet már a modern 
szülészet kialakulását mutatja be, 
benne a bábaság szakmájának vál
tozásait is, amelyek egészen a múlt 
század ötvenes évéig jelentettek fej
lődést, ugyanis azután a szülés egy
értelműen orvosi esemény lett, a 
szocialista egészségügy kórházi 
vagy szülőotthoni szülést írt elő.

A születés magyar története a ma
gyar anyák szenvedéstörténete is. 
Nálunk talán más országoknál is na
gyobb volt a szüléssel kapcsolatos 
szakszerűtlenség és tudatlanság a 
közreműködő bábák, esetleg orvo
sok körében. A népi gyógyászat 
ugyan sokféle fogást és hasznos is
meretet hagyományozott, de lénye
gében a segítők tehetetlenül álltak a 
szövődmények előtt, sok egészség- 
károsodást maguk okoztak, a higié
nés viszonyok a szegények körében 
nagyon rosszak voltak, és még a ki
váltságosak között is kívánni valót 
hagytak maguk után.

Ellenben a szülés közösségi kere
tekben zajlott, a család, a rokonság 
és a szomszédság nőtagjai segéd
keztek, gyakorlatilag és rituálisan 
részt vettek a várandósok gondozá
sában és a vajúdás könnyítésében, 
majd pedig az új emberke ellátásá
ban. Mint a kötetből kitűnik, férfiem
ber még az arisztokraták körében és 
a székvárosokban már szakosodott 
-  kezdetben kizárólag férfinemű -  
orvosok képében is ritkán jutott a 
szülő nőhöz, a szülésben való közre
működés a nők dolga volt.

A sok betegség, szövődmény, szü
lési zavar miatt magas volt az anyai 
és a csecsemőhalálozás. Ezt már a 
XIX. század közepén társadalmi 
problémaként fogta fel a politikai és 
államigazgatási köztudat, és ettől 
fogva történtek komolyabb szerve
zési kísérletek a szülészorvosi és 
bábaképzés fejlesztésére, majd a te
rületi ellátás kialakítására.

Minderről a szerzők érdekfeszítő
en írnak, ahol lehet, korabeli szöve
geket, feljegyzéseket idéznek, képe
ken bemutatják a főbb forrásmunká
kat, a ránk maradt tárgyakat. Közért
hető, sőt lebilincselő szöveget írtak, 
de egyben tudományos forrásmun
kát is, amely sok irodalmi hivatkozást 
közöl (a kötet végén nagy bibliog
ráfia található), és amelyben több 
olyan adat szerepel, amelyek a szer
zők eredeti kutatásait tükrözik.

A könyv tehát széles olvasóréteg 
számára ajánlható, igazi karácsonyi 
könyv, amelyet mindenki boldogan 
vesz kézbe, ha a fa alatt megtalálja. 
Nem csupán a szerzőknek kell gra
tulálni érte, kiállítása, különleges for
mátuma, a képek minősége, a szer
kesztés miatt a könyv nagyszerű ki
adói teljesítmény is. (Minden dolgok 
kezdete. A születés kultúrtörténete 
Magyarországon; 2005, Budapest, 
383 oldal, 7875 forint)

B uda  B éla

Gyönyörű m ély képírás

A hieroglifák világa szépséget és 
örömet tartogat azok számára is, 
akik nem értik jelentését. Mióta Euró
pa felfedezte a maga számára a ti
tokzatos és varázslatos, egykori ní
lusi birodalmat, szívesen díszítik ma
gukat és környezetüket földrészünk 
lakói hieroglif jelekkel. Különösen ék
szerként viseljük e jeleket előszere
tettel.

A hieroglifák azonban nem csak 
szépek, de rejtélyesek is, történetük 
pedig mélységesen mély. Ki gondol
ná, hogy a hosszú időre teljesen el
felejtett írást 3500 éven át használ
ták? Ez az egyik legősibb, ha nem a 
legrégebbi írás (jelenleg vita folyik 
arról, hogy 5500 éve Mezopotámiá
ban vagy Egyiptomban alakították-e 
ki először az írás művészetét). Tény 
azonban, hogy mire a rómaiak meg
hódították ezt a területet a Kr. e. I. 
században, már csak néhány görög 
tudós ismerte a hieroglifák jelenté
sét, közülük is néhányan tévesen. 
Mikor Napóleon hadserege Egyip
tomba érkezett, már azt sem tudták 
pontosan, tényleg írásról és nem 
egyszerű díszítésről van-e szó. So
káig nem sikerült a hieroglifák újkori 
megfejtése. Már ki is mondták a nyu
gati tudósok a verdiktet; az ókori 
egyiptomiak írását, ha ugyan az, 
nem lehet megfejteni. Nem sokkal

később azonban a francia Champol- 
lion rácáfolt erre az állításra. S a mai 
ember számára kinyílt egy rég elfele
dett, csodálatos világ. Joggal merül 
fel a kérdés, hova tűnt ez a fejlett ci
vilizáció, kik a leszármazottaik, be
széli-e még valahol valaki ezt a nagy 
múltú nyelvet. Nos, a koptok vallják 
magukat az ősi egyiptomiak utódai
nak, nyelvük, amelyet szintén már 
csak nagyon kevesen ismernek és 
beszélnek, az ősi egyiptomi nyelv 
verziója.

Ma már rengetegen kutatják az ősi 
Egyiptom múltját. Nagyon sok szö
veget megfejtettek már, még több 
vár azonban elolvasásra. A dolog 
azonban ma sem könnyű. A hierogli
fák ugyanis egyszerűbb-bonyolul- 
tabb képek, az egyes jelek között pe
dig az ókori egyiptomiak nem jelölték 
a magánhangzókat. Ráadásul a gö
rögök, akiket szintén elbűvölt ez a 
csodálatos világ, annyira eltorzítot
ták saját kiejtésük szerint az egyes 
neveket, amelyeket útleírásban vagy 
történeti elbeszélésben ránk hagy
tak, hogy csak fokozták a zavart. Ma 
már némely szerző hol a rekonstruált 
ősi egyiptomi megjelölést alkalmaz
za például egyes fáraónevek hasz
nálatakor, hol a görögöt. Sokszor 
azonban ezek nem is emlékeztetnek 
egymásra, így a legnagyobb piramist 
emelő uralkodó esetében sem. A gö
rögök a fáraót Kheopszként jelölték, 
ma már szívesebben használják 
eredeti egyiptomi nevét, a Khufut.

Aidán Dodson, a kötet szerzője te
hát izgalmas világba kalauzol el min
ket. Az érdeklődő kicsit megtanulhat 
egyiptomiul, betekintést kap a hie
roglifák fordításának világába, de 
megismerheti Egyiptom történetét 
csakúgy, mint írása újkori megfejté
sének izgalmas regényét.

A képekkel gazdagon illusztrált kö
tetet térkép, kronológiák, kislexikon -
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sőt weboldalajánló egészíti ki. (A hi
eroglif írás az ókori Egyiptomban, 
Officina '96 Kiadó, 2005,144 oldal, 
4950 forint)

Juhari Z suzsanna

Milyen legyen az állam?

A hazai közéletben az egyik leggya
koribb jelszó lett az utóbbi hónapok 
során a „kisebb államot”. Ezen első
sorban a kevesebb bürokráciát és 
ahhoz kisebb apparátust értették. 
Egyszerűnek tűnik, de messzeme
nően nem az. Mit szabályoz az ál
lam, a törvények? Minél többet, an
nál bonyolultabb, nagyobb appará
tusra van szükség a végrehajtáshoz, 
az ellenőrzéshez, annál nehezeb
ben, lassabban „őröl”. A honpolgár 
ezt kényelmetlennek, időrablónak, 
szabadsága és a demokrácia korlá
tozásának érzi, „sokallja” az államot. 
De „kevesli” is, erősebb védelmét 
igényli, ha meglopják, erőszakos- 
kodnak vele, fenyegetik, vagy akár 
ha megélhetésében, elesettségé- 
ben, betegségében segítségre szo
rul. Lehet mindezek között egyen
súly? Egyáltalán milyen legyen az ál
lam?

Az amerikai szociológus Francis 
Fukuyama újabb könyve ilyen kérdé
sekre keresi a jelenkori választ. Még
hozzá mai, XXI. századi választ, 
mert nyilvánvaló, hogy az állam sem 
volt egyforma a történelem folyamán 
-  és a világ különböző tájain. Ko
runknak az államokat érintő legna
gyobb változásai és népességük 
legégetőbb problémái -  gazdasági 
elmaradottság, nagy népszaporulat, 
éhínségek, járványok, törzsi- és nép
irtások stb. -  főként az úgynevezett 
fejlődő országokban, elsősorban Af
rikában, Délkelet-Ázsiában, és ha 
másképpen is, Dél-Amerikában mu
tatkoztak. Az ENSZ, a Világbank és 
más nemzetközi szervezetek évtize
dek óta igyekeznek e gondokon se
gíteni, reformokra ösztönözni. A 
szerző visszatér a második világhá
borúban legyőzött államok átalakítá
sának példáira, valamint a közép- és 
kelet-európai változásokra is. Mind
ebben hatalmas szakirodalmat dol
goz föl.

Megkülönbözteti az állam, azaz az 
állami szerepvállalás „kiterjedtsé
gét", vállalt funkcióit, céljait (mi min
denbe „szól bele”) és hatalmának 
erejét: képességét céljai megvalósí

tására és a törvények betartatására 
(ezt állami vagy intézményi képes
ségnek nevezi). Mindezek összete
vőit egy koordinátarendszerbe ren
dezi, melynek x tengelyén a kisebb, 
illetve nagyobb szerepvállalás, míg 
az y tengelyén az intézmények 
gyengébb vagy erősebb hatalma 
szerint igyekszik elhelyezni az álla
mokat, illetve bemutatni változásuk 
irányát. Négy változást jelez reform
iránynak: amelyek az y tengely jobb 
oldaláról a balra, a kevésbé kiterjedt 
állami funkciók felé -  azon belül vál
tozatlan, gyengébb vagy erősebb 
hatalom felé -  mutatnak, avagy a ki- 
terjedtebb funkcióvállalások mezői
ben az erősebb hatalom felé mutat
nak. Már e többféleség is jelzi, hogy 
igazában recept nemigen adható, 
mert különböznek a földrajzi, gazda
sági, társadalmi adottságok, az utób
biban különösen a kulturális hagyo
mány, beleértve a szokásokat vagy 
az apparátus, a tisztviselők képzett
ségét, hagyományos munkastílusát 
is. „Államot rendszerint csak nagyon 
ritkán alapítanak újra, de ha már 
egyszer ez történt, akkor a kezdeti 
iránytól való függés elhatalmasodik 
-  a kötöttséget a meglévőről az új in
tézményrendszerre való áttérés költ
sége valószínűsíti -, és nagyon 
megnehezíti a reformok útját” -  ezt 
tapasztalhatjuk itthon is. Fukuyama 
így folytatja: „Ezért gyakran válság- 
helyzet kialakulása, legyen az külső, 
mint például háború vagy külső kor
mányzati nyomás, esetleg belső, 
minta gazdasági csőd, esetleg forra
dalom szükséges ahhoz, hogy végül 
létrejöjjenek az intézményi reform 
feltételei".

Fontos része a könyvnek az a 
szintén kiterjedt irodalmat földolgo
zó eszmefuttatás, amely a külföldi

beavatkozásokat érinti, és főként, 
amely az államokat magukba foglaló 
nagyobb hatalmi képződményekkel 
is foglalkozik. Nézete szerint a szu
verén nemzetállam hatalmát akár a 
belső jogrend, akár a külső, a világ
rend biztosításában még nem tudta 
helyettesíteni semmi. „Az, hogy az 
európaiak tényleg jobban tudják-e az 
amerikaiaknál, hogyan kell a kört 
négyszögesíteni, majd még kiderül. ” 
(Államépítés -  Kormányzás és világ
rend a 21. században; Századvég 
Kiadó, 2005, 197 oldal, 3150 forint) 

N . F.

Világfigyelő jelentés

A Világfigyelő Intézet (Worldwatch 
Institute) több mint harminc éve kísé
ri figyelemmel földünk környezeti ál
lapotának változásait, és 1984 óta 
minden évben megjelenteti A világ 
helyzete aktuális kötetét. A cikkgyűj
temény idén a globális biztonság té
mája köré csoportosul, bemutatja hi
ányának legmélyebb gyökereit. Kap
csolatot keres olyan jelenségek, mint 
a túlnépesedés, a szegénység, a ta
lajvíz apadása, az AIDS terjedése, a 
bűnözés, a környezeti menekültek, 
az éghajlatváltozás és a tiszta víz hi
ánya között. A víz némelyeknek csu
pán jó meleg fürdő egy hideg téli 
estén, másoknak hűsítő forróság a 
sivatagi hőségben, megint mások
nak -  szám szerint kétmilliárd em
bernek -  betegségforrás, 30 millió
nak súlyos betegség okozója és 
évente 3 millió halálának oka. Kér
dés, hogy vajon melyikük tudná job
ban értékelni, érezni, hogy micsoda 
biztonságot jelent, ha van víz, ha 
van tiszta ivóvíz.

A könyvben megjelenő statisztikák 
szerint több mint harminc országban 
(nagyrészt Afrikában és a Közel-Ke
leten) a termőföld és a megújuló ivó- 
vízkészlet szűkösségének kritikus 
határa alá esett. Egyes országokban 
ehhez elegendő volt a népesség 
gyors növekedése -  a rossz éghajla
ti viszonyok és a gyenge földminő
ség nem sokat nyomtak a latban. 
Ráadásul a vízgyűjtőknek körülbelül 
a fele olyan területen fekszik, amely 
kettő vagy annál több ország hatá
rán terül el, és a Föld ivóvízkészle
tének hatvan százalékát adják. Nem 
meglepő hát, hogy egyesek elkerül
hetetlennek tekintik a forrásháborúk 
kitörését. Jelenleg a megújuló ter

mészeti erőforrásokról az országok 
még egyezmények útján döntenek, 
és a jövő „borúlátói” is csak lokális 
konfliktusok kialakulását jósolják: 
egyre gyakoribbak lesznek a termő
föld és a víz „megkaparintása” miatt 
keletkező lakossági súrlódások. A 
közel-keleti békefolyamatok lassítá
sáról nem is beszélve! Izrael a nyu
gati parton már több mint harminc 
éve nem engedi, hogy az arabok új 
mezőgazdasági kutakat fúrjanak, 
holott gyakran a talajvíz jóval a meg
lévő palesztin kutak alatt helyezke
dik el. Ennek eredményeképpen az 
elmúlt majd négy évtizedben 27-ről 5 
százalékra csökkent a palesztin gaz
dák öntözte területek aránya. Ez, 
persze, nemcsak a termelékenysé
get és megélhetést érinti, hanem 
újabb rosszpontokat jelent az izraeli
ek számára.

Mivel a számítások szerint az elkö
vetkezendő húsz évben több mint fe
lével fog nőni a világ háztartási víz
felhasználása, megoldási javasla
tok tömegei születnek világszerte. 
Például Dél-Korea, Japán és Taj
van megnövelte az élelmiszer- és 
takarmányimportját, így mérséklődik 
a termőföld és a víz iránti mezőgaz
dasági kereslet, bizonyos tengerpar
ti országok pedig a víz sótalanításá-

val teremtik elő az éltető nedűt, és 
vannak, akik nem riadnak vissza a 
vizeletből ivóvizet előállító szerke
zetek használatától sem. (A világ 
helyzete 2005, Újragondolt Bizton
ság; Föld Napja Alapítvány, 266 
oldal, 2200 forint; kapható az 
Ökoszolgálat boltjában: Bp., V. 
kér., Vadász u. 34, illetve -  postai 
utánvéttel -  a kiadó címén: 1519 
Bp., Pf. 411 vagyfna@axelero.hu)
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Okos beton

A betont már nagyon régóta hasz
nálják szerkezeti anyagként, első

sorban vasbeton formájában az épí
tőiparban. A vasbetonban a nyomó 
igénybevételeket a beton, a húzásokat 
a beágyazott acélbetétek veszik fel. 
A beton egyik gyengéje, hogy hú
zó- vagy hajlító feszültség hatására

könnyen keletkeznek benne hajszálre
pedések, s ezeket nehéz észrevenni, s 
továbbteijedve, kitágulva gyakran tö
réshez vezetnek. Ennqk a problémá
nak a megoldására fejlesztette ki D.L. 
Chung professzor a New Ábrk-i Állami 
Egyetemen (Buffalo) az okos betont.

Az okos betonban a betont még ké
szítése közben szénszállal társítják. A 
betonkeverő gépbe a beton szokásos 
komponensein kívül 0,2-0,5 száza
léknyi szénszálat is kevernek. Ennek 
hatására megnő a beton húzó- és haj
lítószilárdsága, és az ilyen beton elekt
romos ellenállása a terheléssel válto
zik, az ellenállás változása pedig egy
szerűen mérhető. (Az ellenállás-vál
tozás azzal függ össze, hogy amikor 
a beton terhelés hatására deformáló
dik, megváltozik a beton és a ben
ne lévő szénszálak közti érintkezés.) 
Az elektromos ellenállás változásá
ból következtethetünk a terhelésre 
és az apró repedésekre is, végsőso
ron pedig megelőzhetjük a bajt.

Az autópályán okos betont 
alkalmazva ellenállásméréssel 
meghatározható a járművek 
tömege és sebessége. Az okos 
beton használatával érzékel
hető például a hidakon fellé
pő rezgések ideje. Épületek
ben használva figyelmeztethet 
a fold rengéseire.

Noha a szénszál 30 százalék
kal növeli a beton árát, még 
mindig olcsóbb, mintha a kri
tikus helyeken érzékelőket 
használnak. A szénszállal tár
sított beton mechanikai tulaj
donságai is kedvezők.

(Chemistry Org. Newsletter)

iiál
v i  r* .

árnyéka az

bálkozás után a mintavé
tel ezúttal valóban sike
resen m egtörtént-e, már 
valószínűleg csak a Föld
re való visszatérésekor -  
ami 2007 júniusára vár
ható -  győződhetnek meg 
teljes bizonyosággal. A re- 

^ ményt mindenesetre m eg
erősíti, h ogy észlelték: a 
Hayabusa kilőtt egy fém
lövedéket, m iközben a 

terveknek m egfelelően néhány 
másodpercre megközelítette a 
talajt. (Mint korábbi cikkeink
ben megírtuk, a szonda m inta
vevő berendezése egy kürt ala
kú cső, am elyből a felszín m eg
közelítésekor, néhány m éteres 
m agasságból a talajba lőnek  
egy lövedéket: annak becsapó
dásakor a felszínről poranyag  
csapódik fel, am ely a talajt 
m egközelítő űrszonda m inta
gyűjtő csövébe jut.)

Ha valóban így van, ez lesz az
-------  első eset, hogy sikerült

anyagot gyűjteni egy kis
bolygó felszínéről, ami ér
tékes információkat adhat

P Naprendszerünk ősanya
gáról. Szemben ugyanis 
Naprendszerünk bolygói
val és nagyobb holdjaival, 
amelyek felszínét a kelet
kezéstől számítva számos 
folyamat (tektonikai tevé- 

Mint azt a Japán Űrkutatási Szer- kenység, vulkánosság, becsapódá- 
vezet (JAXA) szóvivője, Atsuslii sok stb.) alakította, a kisbolygókat 
Akoli elmondta, arról, hogy az egy és üstökösöket kevesebb ilyen vál- 
héttel korábbi első, sikertelen pró- tozás befolyásolta. (CNN)

A Hayabusa 
ltokawan

Sikerrel já r! a Hayabusa?

A japán Hayabusa-űrszonda (lásd 
lapunk idei 39. és 46. számát -  

A  szerk.) második próbálkozásra, 
úgy tűnik, sikeresen teljesítette fel
adatát: néhány másodpercre m eg
közelítette a Földtől most 190 mil
lió kilométerre levő Itokawa kis
bolygó felszínét, s abból va ló 
színűleg ném i porm intát is vett, 
amelyet — ha a továbbiakban min
den szerencsésen alakul -  visszahoz 
majd a Földre. (A Föld és a Mars 
közötti pályán keringő, 690 méter 
hosszú és 300 m éter széles, rücs
kös krumplihoz hasonló kisboly
gó nevét Hideo ItokaiváróX, a japán 
rakétakutatás „atyjáról” kapta.)

A  tengeri hajózás nyomai 
Ciprusra vezetnek

Cipmson a tengerhajózás meg
hökkentően korai — közvetett 

— nyomaira akadtak régészek. A 
sziget két távoli pontján előkerült 
12 ezer éves kőeszközök régészeti 
környezetében semmilyen ember 
által készített egyéb tárgyra vagy 
település nyomaira nem akadtak.
Az első állandó települések nyomai 
Cipruson ezer évvel későbbiek.
Vagyis a kőeszközöket valószínűleg a mai Szíriából és Törökországból érkezett 
hajósok hagyták a sziget nyugati és keleti pontján lévő lelőhelyeken, majd — át
meneti tartózkodás után — visszatértek állandó szállásukra.

A felfedezés egyúttal megdönti azt a kutatói véleményt, hogy 12 ezer év
vel ezelőtt az ember még nem merészkedett ki a nyílt tengerre. (Reuters)

Sikamlós nanocsövek

Sejtjeinkben, parányi fehéijecsator- 
nákban a folyadékok nagyon sebe

sen, csaknem súrlódás nélkül áramla
nak. Mostanáig ember készítette ha
sonló léptékű nanoszerkezetekben ezt 
nem sikerült utánozni: a folyadékok 
csak lassan folytak a parányi szerkeze
tek falai között és mentén.

Mint arról a Natúré-ben beszámol
tak, amerikai kutatók felfedezték, 
hogy bizonyos nanocsövekben a víz 
sokkal sebesebben folyik, mint a mo
dellszámítások jelezték: például a 
mindössze 7 milliárdod méter (7 na
nométer) átmérőjű csövecskékben a 
folyadékok áramlása — úgy tűnik —

csaknem súrlódásmentes. Bizonyos 
folyadékok esetében pedig a csövek 
belsejében az áramlási sebesség a mo

dellek jósolta értéknek akár a tíz- 
ezerszeresét-százezerszeresét is elér
heti.

A kísérletekhez Britre Hinds és 
munkatársai a Kentucky Egyete
men milliárdnyi, egymással öszsze- 
hangolt irányítású nanocsőből al
kotott membránokat készítettek, 
olyan eljárással, amely tömegter
melésre is alkalmas lehet. Ügy 
alakították ki őket, hogy két olda
luknak eltérő kémiai tulajdonsá
gai legyenek, minek folytán alkal
masak szelektív szűrőnek. így 
például gyógyszerek bőrön át va

ló adagolására vagy különféle kémiai 
érzékelőkben alkalmazhatók majd.

(National Science Foundation)

röviden
•  T r ó n f o s z t o t t  Sz e n t h á 
r o m sá g - em lékm ű . A Budai Vár 
egyik híres jelképét, az 1713-ban felavatott, 
mészkőből készített Szentháromság-oszlo
pot kikezdte az idő, s a Budapest Galéria 
felújítás végett most lebontatta. (A pestis- 
járvány alkalmából ezen a helyen 1706-ban 
átadott szerényebb emlékművet 1710-ben 
az újlaki Zsigmond térre költöztették át.) A 
Szentháromság tér e mostani névadó szo
borcsoportját Hölbling János építőmester, 
Franz Joseph Barbier szobrász és Vogl 
Konrád kőfaragó készítette. Barbier halála 
után Ungleich Fülöp és Hörger Antal folytat
ták a munkálatokat. Első ízben már 1759- 
ben restaurálták, sorban ez a tizedik felújí
tás lesz. A kivitelezést a műemlékek hely
reállítására szakosodott Reneszánsz Kft. 
végz i.
•  Szélerőm űparkok  a  nyílt  
t e n g e r e n . Norvégia egy sajátos ener
giaipari terve látott napvilágot: felségvizén, 
ám „eldugva”, a parttól már nem látható (így 
tájképileg nem zavaró) távolságban állíta
nának föl kétszáz szélturbinát. A 200 méte
res építmények 80 méterre magasodnak 
majd a víz fölé, lapátjaikat 60 méteresre 
tervezik. Az önmagában instabil tornyokat 
a tengerfenéken legalább három ponton 
szükséges kipányvázni. Egy-egy turbina 
22 gigawattóra elektromos energiát termel 
évente, de mindez sokkal nagyobb tele
pítési és fenntartási költségeket igényel, 
mintha fosszilis energiahordozókat hasz
nálnának föl, vagy akár szárazföldi szél
erőművekből nyernének ugyanennyi ener
giát. Ennek ellenére Japán és az Amerikai 
Egyesült Államok hasonló beruházáson 
gondolkodik.
•  H ábo r ú s  h o lttestek  -  
oktatási célra . Németország és 
Ausztria orvosi egyetemeire több száz 
olyan holttest került a második világháború 
zavaros időszakában, amelyeken azt köve
tően a hallgatók évekig szemlélhették és 
„behatóan” gyakorolhatták az anatómiai és 
patológiai tananyagot. Az oktatásra hasz
nált -  ám kegyeletsértően meggyalázott -  
tetemek megkínzott cseh antifasiszták por
hüvelyei voltak. Az eddig tabutémának szá
mító egykori esetekről elsőként a berlini 
Humboldt Egyetem professzorai beszéltek 
most a nyilvánosság előtt. Némelyek sze
rint a dolog fordítva is igaz: a cseh medikák 
elesett német katonák holttestén gyakorol
tak a háború utáni években.

1 562 ■ É l e t  és T u d o m á n y  ■ 2 0 0 5 / 4 9 É le t  és T u d o m á n y  ■ 2 0 0 5 / 4 9  « 1563



A Queen’s Egyetem kutatói új fagy
álló fehéijét fedeztek fel hóbolhák

ban, amelynek alkalmazásával átültetés
re váró szerveket vagy élelmiszereket 
lehetne fagyásveszély nélkül alacso
nyabb hőmérsékleten és hosszabb ideig 
tárolni. Mint arról Laurie Graham és Pé
ter Davies, az egyetem Biokémia Tan
székének kutatói a Science-ben beszá
moltak, a fehéqe, amely az állatot meg
védi a meghagyástól, mínusz 6 Celsius- 
fokig képes megakadályozni a jégkris
tályok képződését: ennyire lehetne 
csökkenteni tehát a most fagyponthoz 
közeli (annál inkább picivel magasabb) 
hőmérsékleten eltartott szervek tárolá
sának hőmérsékletét.

A most felfedezett fagyálló fehérje 
különösen kedvező tulajdonsága, hogy 
szemben a Queen’s Egyetem kutatói 
által korábban felfedezett bogár- és 
lepkefehéijékkel, magasabb hőmér
sékleten lebomlik, tehát a testbe ülte
tést követően hamar kiürül a szervből, 
ezért az antitestképződés és a kilökő
dés veszélye is jóval kisebb.

A sarkvidéken, illetve havas-jeges 
hegyvidékeken élő hóbolha vagy gleccser

bolha (Desoria glaciális) egyébként 
nem bolhaféle, hanem az ugróvil
lások (Collembolálj) rendjébe tar
tozik. Ezt a modem rovaroknál 
sokkal ősibb rendet rugósfarkúak- 
nak is nevezik, mert milliméteres 
testhosszuk többszázszorosára el 
tudnak ugrani. Graham sífutás 
közben vette észre őket, s kíván
csiságból bevitt néhány példányt 
a laboratóriumba. „Véletlen szeren

cse -  mesélte —, a hó olyan volt, mintha 
borssal lenne teleszórva. ”

A hóbolhák fagytűrő képességét már 
sokan és sokfelé megfigyelték, de tit
kukat, a fagyálló fehéijét még senki
nek sem sikerül azonosítani. Az új, a 
glicin nevű aminosavban gazdag fe
héijét a kutatók a vegyület jégaffmitá- 
sán alapuló tisztítási eljárással különí
tették el. „Ennek az a lényege, hogy 
amikor a különféle fehérjéket tartalmazó 
oldatotfagyasztani kezdjük, a fagyálló fe
hérje a növekvő jégkristályokhoz kötődik, 
miközben a nem fagyállók kívül marad
nak” — magyarázta Davies.

A hóbolhák különleges fagytűrő tu
lajdonságaira ugyan korábban már a vi
lág más területein (köztük az Antark- 
tiszon) is felfigyeltek, ám mindezideig 
senkinek sem sikerült elkülöníteni az 
ezért felelős fehéijét. A kutatók szerint 
egyébként a fehéije nem csak az átülte
tésre váró szervek biztonságos eltartha
tóságát növelheti meg, hanem génma
nipulációval növényekben, illetve fa
gyasztott élelmiszerekben is növelheti a 
kristályosodással szembeni ellenállást.

(Queen’s News Centre)

röviden
•  N e w t o n  g y ő z ö t t  E in 
stein n el  sz e m b e n . A Brit Királyi 
Társaságnak a Fizika Éve kapcsán végzett 
két felmérése szerint Isaac Newtonnak sokkal 
nagyobb hatása volt az emberiségre, mint Al
bert Einsteinnek. A társaság 345 kutatóját és 
körülbelül 1300, a közvéleményt képviselő 
embert kérdeztek meg a következőkről: me
lyik híres tudós adott legtöbbet saját korának, 
melyikük volt nagyobb hatással a tudomány
ra, illetve az emberiségre. Míg napjaink tudó
sainak 60 százaléka voksolt Newton mellett, s 
csak 39 százalék Einstein mellett, az „átlag
ember" véleménye már jobban megosztott 
volt: Einstein csak 0,2 százalékkal maradt le 
az angolok géniuszától.
•  A  ROMÁNIAI NŐK VEZETIK AZ
abortuszlistát. Egy statisztikai fel
mérés szerint a szomszédos országban a 
rendszerváltást követő időszakban egészen 
tavalyig többen választották a terhesség meg
szakítását, mint a vállalását. Igaz, e mostani 
adatok alapján is Romániában végeznek leg
több abortuszt Európában: tavaly 200 ezret, 
ami csupán 0,8 százalékkal volt kevesebb a 
szülések számánál. Hazánkban tavaly 53 
ezer művi vetélést végeztek, s 100 szülésre 
jutott 56 abortusz; ezzel a középmezőnyben 
foglalnak helyet a magyarok.
•  A  MARGITSZIGETI SZENNYES 
megtisztul. A Fővárosi Önkormányzat 
elfogadta a szigetre, a szállodák mögötti elha
nyagolt területre eső szennyvíztisztító meg
építését. Az élőgépek elvén működő látvá
nyos tisztító egy üvegházra hasonlít majd, 
benne a baktériumokon kívül főképp növé
nyekkel, állatokkal (köztük is leginkább halak
kal) „etetik” meg a hatalmas strand, az uszo
da és a szállodák szennyvizét, amely egy 20 
ezer fős város termelésének felel meg. Jelen
leg mindez tisztítatlanul ömlik a Dunába.
•  Kihalnak  a folyami delfi
nek? Az ENSZ Környezetvédelmi Program
jának (UNEP) felmérése szerint a delfineknek 
és a kisebb testű bálnafajoknak legalább 70 
százalékát fenyegeti valamilyen közvetlen ve
szély: a halászhálók szövevényén kívül a vi
zek szennyezettsége és a katonai hangloká
torok. Egy két évvel ezelőtti felmérés szerint 
naponta átlag 800, a cetek rendjébe tartozó 
állat akad fenn a hálókon, s pusztul el. Az at
lanti pettyes, az északi simahátú és a gange
szi folyamidelfin stb. élőhelyét hovatovább 
megszűntnek tekinthetjük a sokféle zavarás 
miatt. Az ENSZ szerint az eddigi védett nyolc 
delfinfaj körét újabb hét fajjal kellene bővíteni.

Ólommérgezés okozta 
Beethoven mogorvaságát?

£udwig van Beethoven koponyatöredékének elemzése 
kimutatta, hogy a nagy zeneszerző hosszú éveken 

át ólommérgezéstől szenvedett. Szakértők szerint ez 
okozhatta állandó mogorvaságát. A kortársak feljegyez
ték, hogy Beethoven nagyon sokszor volt rosszked
vű, kerülte az emberek társaságát, és nem volt együtt
működő. Az ólommérgezés fejfájást, fáradékonyságot, 
koncentrálási problémákat és egyéb egészségügyi gon
dokat okozhat. Az 1990-es évek végén a zeneszerző 
egyik hajtincsének analízise kimutatta, hogy Beetho
vennek halála előtt ólommérgezése volt, de a mostani koponyavizsgálat megmu
tatta, hogy a tragikus sorsú művész jóval halála előtt is szenvedett a mérgezéstől.

Egyelőre még nem tudni pontosan, mi okozhatta a mérgezést. William Mere- 
dith, a kaliforniai Beethoven-kutatások Központjának igazgatója szerint talán az 
ólomcsőből készült vízvezetékrendszer. Noha akadtak, akik azt feltételezték, 
hogy az idős korára megsüketült zeneszerző halláskárosodását is a mérgezés 
okozta, szakértők egyelőre nem látnak összefüggést az ólommérgezés és a hal
lásvesztés között. Beethoven 1827-ben, ötvenhét éves korában májbetegségben 
hunyt el.
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29. Budapesti labdarúgócsapat. 30. Örülni kezd. 32. Magyar Szemle. 33. La
tin kötőszó. 34. A rómaiak viselete -  névelővel. 36. Igekötő. 37. Bibliotéka a 
nagyközönség részére.G R C S Z U G  J T U e n ü

A kétezeregy kiadó jelentette meg a 2006. évi ÖkonaptáA. Vittorio De Sica 
bölcs mondását idézzük, amely a könyvben is szerepel (vízszintes 1. és füg
gőleges 1. folytatólag). A megfejtők között a könyv öt példányát sorsoljuk ki.

Beküldési határidő: december 20-a 
(Élet és Tudomány, Keresztrejt
vény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy 
eltud@eletestudomany.hu).

Minden rejtvényünkben találnak egy- 
egy bekeretezett négyzetet. A rejt
vényciklus végére e betűk -  helyes 
sorrendbe rakva -  egy magyar film
rendező nevét adják ki. E név bekül
dői között ugyancsak értékes nyere
ményeket sorsolunk ki. Jó fejtést kí
vánunk!

■ Vízszintes: 11. Kényszerűségből 
belenyugszol. 12. Idegen női név. 13. 
Könyvbe, füzetbe bejegyzett. 14. Mo
zambiki város. 16. Európai főváros. 
17. Kasmír része. 18. Közteher. 20. 
Nátriumdarabka. 21. Néma Zéta. 22. 
Halfaj. 24. Virágzó növény. 26. Hango
san leszerepel. 28. Spanyol férfinév.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A
n _  -

11 4

12 ■
14 ■ ’ 6 ■
17 ■ " ■ 20

21 22 23 ■ 24 25

26 ■ 27 ■ 28

29 ■ 30 3 , ■ 32

33 ■ 35 ■ 36

37

I

38 39

Á L
-►
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■ Függőleges: 2. Hajdani szitkozódás. 3. Lángra lobbantjátok. 4. Kapha
tó-e? 5. Késnek van. 6. Indíték. 7. Lutécium + bőr. 8. Francia folyó. 9. Tórium
izotóp-névelővel. 10. Kifogástalan, ép végtag (két szó). 15. Kompaktlemez. 
18. Akadémiai. 19. A függőleges 27. egyik összetevője. 23. Nobel-díjas japán

író (Kenzaburo). 25. Kagylódarab. 27. 
Szobrot, érmet készítenek belőle. 30. 
A legjobb osztályzat. 31. Egy... = gyer
meteg, naiv. 34. A bakelitben van. 35. 
Ausztria, a Vatikán és Norvégia autó
jelzése. 38. Polgári védelem. 39. Töb
bek között.

■ Az Élet és Tudomány 46. heti ke
resztrejtvényének megfejtése: Az ál
lam elsorvasztása; A rejtőzködő cse
lekvés.

m A 44. számunkban megjelent rejt
vény megfejtői közül Frank R. An- 
kersmit A történelmi tapasztalat cí
mű könyvét (Typotex Kiadó) nyerte: 
Doszpodné Szirányi Katalin (Sze
ged); Gurály Mónika (Tiszaújváros); 
Lajtner-G. Szabolcs (Miskolc); Szi
geti Ágnes (Dunakeszi); Törő Béla 
(Szászvár).

A könyveket postán küldjük el.

Lapunk megrendelhető az alábbi űrlapon vagy telefonon. 
Cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft.,
1394 Budapest, Pf. 357,
(te l./fax : 266-9290 a 239-es vagy 240-es melléken).
r
I Megrendelem 

Előfizetési ár

-  M U D O I É Y
2006-ban:

című' lapot

; 1/4 évre 2520 Ft □
] 1/2 évre 5040 Ft □

1 évre 10 080 Ft

Név:

Cím:

Telefon:

Csekket kérek: Számlát kérek:

Ha az előfizetési díjat OTP lakossági folyószámláról kívánja kiegyen- 
líteni, a kiadó az előfizetési díjat lehívja az Ön számlájáról.
4 pénzintézet címe:

Karácsonyi akció december 1-31 között 40 % kedvezmény

O lvasók 5oltja
Ez a kupon felmutatóját 40%-os kedvezményre jogosítja 

a Typotex Kiadó 32 könyvéből, december 1-31-ig,
Az Olvasók boltjában, Millennium Center; 

Budapest, 1052 Pesti Barnabás u. 4., 266-0018 
Nyitva tartás: H-P: 12-20-igSzo: 12-18-ig

------------------------------------------------------------ Teljes ár
Anderson A kommunikációelmélet ismeretelméleti alapjai 2 900
Dablbatts, Cári Az abszolút zene eszméje 1 650
Draaisma, Döntve Metaforamasina 2 800
Draaisma, Döntve Miért futnak egyre gyorsabban az évek? 2 600
Székely László szerk. Einstein válogatott írásai 2 150
Smullyan, Raymond Emlékek, történetek, paradoxonok 1 650
Fehér -  Békés Tudásszociológiái szöveggyűjtemény 3 200
Ferris, Thimoty A világmindenség. Mai kozmológiai elméletek 3 800
Gingyikin, Sz. G. Történetek fizikusokról és matematikusokról 3 900
McGrath, Alister E. Tudomány és vallás 2 800
Gross, Charles G. Agy látás, emlékezet 2 300
Hersh, Ritben A matematika természete 2 300
Hofstadter Gödéi, Escher, Bach 5 900
Kiss Elemér Matematikai kincsek Bolyai János ... 2 800
Lem, Stanislatv Szempillantás 1 650
Lem, Stanislatv Dilemmák 1 850
Lénává Sándor Egy magyar idegenvezető Bábel tornyában 1 750
Margitay Tihamér Az érvelés mestersége 4 600
Moss, Ralph w  Szent-Györgyi Albert 3 300
Ropolyi László Neumann J. válogatott írásai 2 150
North A követek titka 3 600
Pataki -  T. Sánta Természet és gazdaság 3 500
Patkós -  Frei Inflációs kozmológia 2 400
Péter Rózsa Játék a végtelennel (új kiadás) 2 600
Pléh Csaba Bevezetés a megismeréskutatásba 2 200
Rényi Alfréd Ars Mathematica 3 300
Kies, Julién A szent antropológiája 2 900
Szaluy Éva Mesés utazás a motívumok világában 1 500
Székely J. Gábor Paradoxonok a véletlenek matematikájában 2 600
Smullyan, Raymond A tao hallgat 1 850
Tofjler, Alvin A harmadik hullám 3 160

HOLNAP

m ,Wifm
M

TYPOTEX

M l Folyószámlájának száma:
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Az  ELSŐ MINDEN 
ÍZÉBEN

HAZAI GÉPKOCSIHz első hazai tervezésű és gyár
tású gépkocsi, Csonka János 
postai csomagszállító autója 
100 éve készült el a Műegye

tem műhelyében. Ekkor már szá
mos, külföldi mintára itthon épített 
jármű közlekedett az országban, de 
ezek fődarabjait, részegységeit kül
földről vásárolták. Ilyen volt például 
Hóra Nándor quadciklije, Szám Gé
za triciklije és kisautója is. 1904-ben 
két jelentős hazai gyárban is gépko
csik építésébe kezdtek. A győri Ma
gyar Waggon és Gépgyárban egy 
osztrák hadmérnök tervei alapján 
négykerék-hajtású, négykerék-kor- 
mányzású vontatót építettek, Buda
pesten pedig a Podvinecz és Heisler 
Malomépítészet és Gépgyárban az 
aacheni Cudelltől vásárolt tervek 
alapján készítettek gépkocsikat.

Csonka János az 1905-ben bemu
tatott gépkocsiját a Magyar Posta 
1903-as pályázatára építette. 1907- 
től a Győri Rába és Rock István Bu
dapesti Gépgyára gyártotta a postai 
csomagszállítók alvázait. (A hátla
pon az első 2,5 köbméteres csomag- 
szállító gépkocsi átvétele, és az át
vevő bizottság látható 1905. június 
15-én. A kép bal oldalán, elöl Cson
ka János, a tervező.)

Az első hazai autógyár 1909 őszén 
kezdte meg termelését Aradon. A 
két világháború között mind a sze
mély, mind a haszonjárműgyártá
sunk fellendült, a hazai típusok mind 
kialakításuk esztétikájában, mind 
műszaki tartalmukban állták a ver
senyt a külföldi gyártmányokkal.

A második világháború után autó
gyártásunk átalakult. 1948-tól a Cse
pel Autógyárban tehergépkocsik, 
1951 -tői pedig az Ikarus gyárban au
tóbuszok gyártását kezdték meg. 
Hazánkban a személygépkocsi
gyártás csak 1992-ben indult újra 
külföldi gyártmányok összeszerelő
üzemeinek hazánkba telepítésével.

H ídvégi János 
(Közlekedési Múzeum)

A TELEVÍZIÓK 
MŰSORAIBÓL

■ A NatGeo a Különleges építmé
nyek sorozatában A leghosszabb
függőhíd című epizódot mutatja be 
december 13-án 17 órakor. A Ja
pánban épült Akashi Kaikyo-híd a 
világ leghosszabb, legmagasabb és 
legdrágább függőhídja. Van azon
ban egy hibája: olyan helyen épült, 
ahol nem lenne szabad hídnak áll
nia.
■ Michel Peissel neves antropoló
gus. ő találta meg a Mekong folyó 
forrását, Tibet egy ismeretlen völ
gyében felfedezett egy aprócska lo
vat, amely szinte a megszólalásig 
hasonlít az őskori barlangok szikla
rajzain megörökített állatokhoz, és 
azt állítja, hogy megfejtette Hérodo
tosz „aranyásó hangyáinak” rejté
lyét is. A csúcsokon túl című doku
mentumfilm december 13-án 21.55- 
kor a Spektrumon látható.
■ Úgy becsülik, valószínűleg már 
csak 600 darab létezik belőle, de 
egyetlen példányáért 1,5 millió eurót 
is fizettek már. Szakemberek immá
ron négy évszázada találgatják, mi
nek köszönhető az Antonio Stradi- 
vari (1644-1737) cremonai hang
szerkészítő mester által alkotott he
gedűk utánozhatatlan hangzása: a 
lakkozáson múlik vajon, vagy vala
miféle fakezelési eljáráson, esetleg 
színes gyümölcsmézgán, hogy a 
hangszereknek azóta sincs párja? 
A Stradivari titka című francia do
kumentumfilm is a nagy titok nyo
mába indul. A filmet a Spektrumon 
láthatják december 14-én 19.25- 
kor.

A  R Á D I Ó K  
M Ű S O R A I B Ó L

■ Dr. Medvegy Mihály kardiológus 
szakterülete az elektrokardiológia 
és a Kárpát medence cincérei. Ku
tatási témája a testfelszíni potenci
ál térképezése, hobbija az entomo- 
lógia (rovartan), trópusi expedíciók 
szervezése és a rovarfotózás. Gyűj
tőszenvedélye a bogarak kultúrtör

téneti jelentőségét igazoló tárgyak
ra fokuszálódik. Medvegy Mihályt 
mutatja be a Barátságos bölcses
ségek december 12-én 19.30-kor 
a Bartókon.

KARÁCSO NY -  KÉT KASTÉLYBAN

A Nagytétényi Kastélymúzeumban december 30-ig tart a Karácsony a kas
télyban -  Karácsonyi színek, formák, hangok, Izek, illatok című rendezvény, 
melyre adventben és a karácsonyi ünnepek alatt is várják a vendégeket. A 
programban: iparművészek karácsonyfái, régi karácsonyi képeslapok kiállítá
sa, iparművészeti vásár. Hangversenyek, előadások hétvégenként és a két 
ünnep között. A kastély dísztermében délelőttönként gyermekeknek szóló 
előadások, délutánonként klasszikus és régizenei koncertek várják a közön
séget.

Gödöllőn ötödször öltöztetik december 11-től karácsonyi díszbe a Királyi 
Kastélyt. Hétvégeken lesz jászol, állatsimogató, betlehemes játék, és a kas
tély karácsonyi ajándékaként ingyenesen vehető igénybe a parkban kialakí
tott korcsolyapálya.

A Históriás Játszóház művészei azt mutatják be, milyen volt egy mulatság 
Grassalkovich udvarában. A felnőtteknek ajánlják a kézművesek és iparmű
vészek kiállítását és vásárát, illetve a történelmi borvidékek bemutatkozását.

KARÁCSONYVÁRÁS A  M ÚZEUM O KBAN
Lángos csillag állt felettünk... Karácsonyi vásár és serteperte, hagyományőr
ző betlehemezők bemutatója ünnepi hangulatban a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeumban december 17-18-án.

Műhelyfoglalkozás -  karácsonyi képeslapok, csomagolópapírok, ajándék
kártyák nyomtatása december 10-én és 11-én, mézeskalácssütés december 
17-18 és 20-23-án a kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeumban.

A székesfehérvári Babamúzeumban az Angyalok konyhája -  Karácsonyi 
készülődés a babakonyhában című kiállításhoz kapcsolódóan játszóházi fog
lalkozásokat tartanak egész decemberben, hétfő kivételével, naponta 9 és 15 
óra között, előzetesen bejelentkezett csoportok részére.

Készüljünk együtt a karácsonyra! -  december 10-én, szombaton 10-14 
óráig karácsonyi játszóház és ajándékkészítés várja a családokat a Kiscelli 
Múzeumban.

Ádventi készülődés december 10-én a szentendrei Skanzen Csilléry Klára 
Oktató Központjában. A vendégek nagyanyáink receptje szerint készíthetnek 
szaloncukrot, mézeskalácsot és a karácsonyi ünnepkör szokásait kántáló, re
gölő, betlehemező dalait, rigmusait is megismerhetik.

A békéscsabai Meseházban december 10-én Apáról fiúra címmel hagyo
mányőrző délutánra, karácsonyi népszokások felelevenítésére, díszdoboz, 
ajándékzacskó és üdvözlő lapok készítésére várják a családokat.

A Szent család -  Betlehem címmel kiállítás nyílik Molnár C. Pál műveiből -  
december 12-én az M.C.P. Múzeumban (XI. Ménesi út 65.).

* *  *  K I T A I B E L  * * *
E számunknak a K itaibel Pál középiskolai 

biológiai tanulmányi verseny anyagát adó cikke: 
Meleg óceán — hideg tél?

l a  k i a d ó n á l  ( t e l . :  2 6 6 - 9 2 9 0 ,  f a x :  3 1 8 - 6 6 6 8 ) , e le tes tudom any@mhk.hu 
I a k ö z l ö n y b o l t b a n  ( f a x / t e l . :  2 6 7 - 2 7 8 0 ) ,
I a s z e r k e s z tő s é g b e n  ( f a x / t e l . :  3 3 8 - 2 4 7 2 ) , el tud@ele testudomany.hu  
I i n f o rm á c ió ,  r e k la m á c ió k :  3 1 7 - 9 9 9 9 .

T a l á l k o z z u n k
■  ÉT-online: http://www.eletestudomany.hu
■  E-mail: eltud@eletestudomany.hu

a z  i n t e r n e t e n  i s
I ETarriiivum: http://www.sulinet.hu/eletestudomany/ar<hiv 
I E-mail: eletestudomany@sulinet.hu

1566 > É l e t  és T u d o m á n y  ■ 2 0 0 5 / 4 9

ÉLET ÉS TUDOMÁNY
A TUDOMÁNYOS 
ISMERETTERJESZTŐ 
TÁRSULAT 
ÉS A MAGYAR 
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Főszerkesztő:
Gőzön Ákos 
Főszerkesztő-helyettes:
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Szerkesztőség:
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Munkanélküliség ■  A Ma
gyarországon a rendszerváltás 
első időszakában nagy mérté
ket öltött munkanélküliség az 
1993. évi tetőzés után fokoza
tosan mérséklődött, a legki
sebb 2001-ben volt, azt köve
tően 2004-ig enyhén, 2005- 
ben erőteljesebben emelke
dett. A munkaerő-felmérés a 
III. negyedévben 309 ezer 

munkát kereső állástalant vett számba, 54 ezerrel, 21 száza
lékkal többet az egy évvel korábbinál. A munkanélküliségi 
ráta egy év alatt 6,1-ről 7,3 százalékra emelkedett, vagyis a 
gazdaságilag aktív népesség (ez a foglalkoztatottak és a mun
kanélküliek száma együttvéve) 7,3 százalékának nem volt 
munkája. Ez az adat, más országokkal összehasonlítva, kö
zepes szintet jelez. Az Európai Unió átlagában a hazainál na
gyobb a munkanélküliség, amiben szerepe van mind a ré
gebbi tagoknak, főként Németországnak, Franciaország
nak, Olaszországnak és Spanyolországnak, mind az újaknak, 
elsősorban Lengyelországnak és Szlovákiának.

A munkanélküliek nagyobb része férfi, de a növekedés az 
utóbbi években a nők körében volt nagyobb. Arányuk 
1995-től 2000-ig 37 százalékról 40 százalékra, majd 2005 
III. negyedévéig 48 százalék fölé emelkedett. Mivel a gaz
daságilag aktív nők száma alacsonyabb, mint a férfiaké, az 
abszolút számban kevesebb munkanélküli nő magasabb rá
tát eredményez (a múlt év közepe óta). A 2005. július- 
szeptemberi időszakban a gazdaságilag aktív férfiak 6,9 szá
zaléka, a nők 7,7 százaléka volt munka nélkül.

A fiatalabb korosztályokat súlyosabban érinti a munkahe
lyek hiánya. Túlnyomó részük tanul, de aki nem jár iskolá
ba, nehezen talál munkát. A 15—24 évesek alig több mint 
ötödé tartozik a foglalkoztattak közé, és majdnem 6 száza
léka a munkanélküliekhez, ami azt jelenti, hogy e korosz
tály munkanélküliségi rátája 20,4 százalék volt a III. negyed
évben, a teljes körű átlag 2,8-szerese. Az idősebbeknél egy
re kisebb a mutató értéke, a 25—29 évesek esetében még ma
gasabb az átlagnál (8,3 százalék), a többiben alacsonyabb.

Figyelemre méltó összefüggés látható a munkanélküliség 
és a képzettség között. A munkanélküliek soraiban több az 
alacsony képzettségű, mint a foglalkoztatottak körében, és 
jóval kisebb a magas képzettségűek aránya. 2004-ben leg
feljebb a 8 általánost végezte el a munkanélküliek 31 száza
léka, a foglalkoztatottak 14 százalékával szemben. Másfelől, 
felsőfokú végzettsége volt a munkahellyel rendelkezők 20 
százalékának, a munkanélküliek 7,5 százalékának.

A munkanélküliekről készített statisztikai felmérés jellege, 
módszere megfelel a nemzetközi ajánlásoknak, így alkalmas 
az országok közötti összehasonlításra is. Emellett, más orszá
gokhoz hasonlóan, a munkaügyi hatóság hazánkban is nyil
vántartást vezet a munkát keresőkről, a munkanélküli-ellá
tásra szorulókról, illetve jogosultakról. A regisztrált munka- 
nélküliek száma nálunk is nagyobb, mint a statisztikai fel
mérések adata, de a kettő rendszerint azonos irányba válto
zik. 2005 harmadik negyedévének végén a regisztrált mun
kanélküliek száma 401 ezer volt, 36 ezerrel (10 százalékkal) 
több, mint egy évvel azelőtt.

H olka G yula

K Ö V E T K E Z Ő
S Z Á M U N K B Ó L :

■ Albert Einstein 
magánélete és a fizika

■ Amatőr fotográfusta
nár a '30-as évekből

Szerencsés véletlen folytán, aján
dékként került a Magyar Nemzeti 
Múzeum Történeti Fényképtára 
gyűjteményébe két kitűnő állapotban 
lévő, gondosan kidolgozott, akkurá
tus rendbe rakott képeket tartalmazó 
szép fényképalbum. A felvételeket 
dr. Tóth Géza amatőr fotográfus ké
szítette az 1930-as évek közepén. 
Az egyik album, amelyben székesfe
hérvári képeit helyezte el a fényké
pező, a Nemzeti Múzeum újszerze- 
ményi kiállításán tekinthető meg. Az 
Élet és Tudomány olvasói számára 
ebből is, s a kiállításon nem látható 
másik albumból is válogattunk képe
ket, továbbá egy magántulajdonban 
lévő, Tóth Gézát, a fényképészt áb
rázoló portrét is bemutatunk.

■ Ugráló gének
Génjeink sorrendje és kromoszó
mán belüli helye túlnyomórészt már 
fogantatásunk pillanatában eldől, 
és egész életünk során változatlan 
marad. Ám az ugráló géneknek is 
nevezett transzpozonok időnként 
önállósítják magukat, és a kromo
szóma egyik helyéről átugranak a 
másikra. Cikkünkből megtudhatják, 
hogyan működnek a genom e kü
lönleges „élősködői”, és hogyan ál
líthatók géntechnológiai barkácso
lással a genomkutatás és az orvos
lás szolgálatába.
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