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A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és kér-
désfelvetéseinek széles körű megismertetésére és népszerű-
sítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem (BME), a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és Tu-
domány közös ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet a 
BME oktatóinak, tudományos kutatóinak és hallgatóinak.

A pályázatot két kategóriában: BME kutató és BME 
hallgató kategóriában hirdetjük meg.

A pályázaton indulhat:
– minden olyan tudományos kutató vagy egyetemi ok-

tató, aki a BME-vel alkalmazottként jogviszonyban áll; 
– minden, a BME teljes idejű alapképzésében, mester-

képzésében, egységes osztatlan, doktori képzésében ak-
tív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelke-
ző hallgató.

A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez vagy 
TDK-dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő íráso-
kat várunk, amelyekben a pályázók közérthető módon 
mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, 
eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy 
gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét. 

A díjazott írásokat az Élet és Tudomány megjelenteti, 
a díjazottak kutatási tevékenységük további eredményes 
folytatása érdekében díjazásban (hallgatók esetében ösz-
töndíjban) részesülnek. 

A díjak összege kategóriánként:
Kutatók:
I. helyezett:  
II. helyezett: 
III.helyezett: 
Hallgatók: 
I. ösztöndíj 
II.  ösztöndíj 
III. ösztöndíj 
Az írásokat a pályázat meghirdetői által felkért, a BME-n 

oktató tekintélyes kutatókból, valamint az Élet és Tudomány-
nyal kapcsolatban álló tudományos újságírókból álló zsűri bírál-
ja el. A zsűri fenntartja magának a jogot a díjak megosztására 
a rendelkezésre álló kereteken belül. 

Mind a díjazásban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre 
érdemes írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában, 
ellenszolgáltatás nélkül fogja megjelentetni. 

A pályázat benyújtása az eltud@eletestudomany.hu e-mail 
címen, elektronikusan lehetséges. Kérjük, tárgyként a pá-
lyázó tüntesse fel: BME – ÉT cikkpályázat. Az e-mailhez 
csatolva küldje be a kitöltött és az illetékes tanszékvezető 
által aláírt Pályázati lapot, amely a BME honlapjáról tölt-
hető le. A cikkek terjedelme 9 000 – 10 000 karakter (szó-
közök nélkül) doc formátumban, 3-4 illusztrációval (az 
utóbbiakat külön fájlban, képformátumban) ellátva. 

A pályázatok beküldésének határideje 2016. május 15. 
A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat eredményé-

ről. A díjátadásra 2016 júniusában, a BME-n kerül sor.

Kedves Olvasónk!
125 000 forint 
100 000 forint 
75 000 forint

100 000 forint 
75 000 forint 
50 000 forint 
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	 Új	modellszervezet		
az	öregedéskutatáshoz

A sejt energiatermelő erőmű-
veként számon tartott sejt-
szer vecskéje, a mi to kond ri um 
néhány évtizede azért került a 
tudományos érdeklődés hom-

lokterébe, mert kiderült róla, hogy 
a benne zajló – gének által kódolt 
– folyamatok elromlása és az örege-
dés között kimutatható összefüggés 
van. Egy amerikai, koreai és ma-
gyar kutatókból álló csapat viszont 
az Aspergillus nidulans nevű fonalas 
gomba esetében azt tapasztalta, hogy 
néhány gén eltávolítása nem befolyá-
solta olyan mértékben a gomba 
alapvető biológiai folyamatait 
– köztük az öregedést –, mint 
ahogyan azt más kutatáshoz 
használt modellszervezetek-
ben korábban tapasztalták. 
Ez pedig, a Pócsi István 
Debreceni Egyetemen ku-
tató biotechnológus pro-
fesszor vezetése alatt álló 
kutatócsoport szerint azt bi-
zonyítja, hogy az Aspergillus 
nidulans nagyon hatékony vé-
dőképességek birtokában van, 
és ezért új modellszervezetként 
szolgálhat az öregedéskutatás szá-
mára is. Továbbá előnyös tulajdonsá-
gainak köszönhetően a gomba gyógy-
szeripari és környezetipari felhasz-
nálása is szóba jöhet. A felfedezést a 
közelmúltban publikálták a Scientific 
Reports tudományos folyóiratban.

A kutatás során négy, fontos 
mitokondriális funkciót ellátó fehér-
jét kódoló gént manipuláltak: kiütöt-
ték, illetve túlzott kifejeződésre kész-
tették őket. A génmanipulált sejtek 
viselkedését vizsgálva azt tapasztal-
ták, hogy az alapvető biológiai folya-
mataik nem változtak meg annyira, 
mint ahogyan ezt más modellszer-
vezetekkel végzett kísérletek alapján 
várni lehetett, viszont szert tettek né-
hány figyelemre méltó tulajdonságra. 
Az egyik genetikailag módosított 
törzs esetében például azt tapasz-
talták, hogy a gomba proteáz (fe-
hérjelebontó enzim) és mikotoxin 
(veszélyes, például a rákkeltő ha-
tásukról ismert aflatoxinokhoz 
hasonló méreganyagok) termelése 
visszaesett, egy másik törzs eseté-
ben pedig azt, hogy megnőtt annak 
kadmiumtűrő képessége (mérgező, 
rákkeltő nehézfém).
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Ezek az előnyös változások több 
szempontból is hasznossá tehetik a 
biotechnológiai megoldásokat al-
kalmazó ipar számára az Aspergillus 
nidulanst. A proteáz aktivitás csök-
kenésének köszönhetően a gom-
basejtek hatékony fehérjeterme-
lő rendszerként működhetnek, a 
mikotoxin termelés visszaesése 
következtében pedig a megter-
melt fehérje tisztítása is olcsóbb, 
egyszerűbb lehet. A fokozottan 
kadmiumtűrő törzset remélhetően a 

szennyezett környezet, például ipari 
szennyvizek tisztításában lehet a jö-
vőben bevetni.

A kutatócsoport arra a kérdésre is 
választ keres, hogy milyen összefüg-
gés van a másodlagos (szekunder) 
metabolizmus termékei (például an-
tibiotikumok, mikotoxinok termelé-
se) és az öregedés folyamata között. 
Eddigi megfigyeléseik szerint a má-
sodlagos anyagcsere termékeknek, 
amelyek első ránézésre a gomba 
számára használhatatlan végtermé-
keknek tűnhetnek, nagyon is fon-
tos dolguk van: a pusztulóban lévő 
gomba többek között arra használja 
őket, hogy megvédje velük életciklu-
sában a spórákat termelő telepeit.

A Pócsi István irányításával fo-
lyó kutatások jelentős része a 
transzkriptomika körébe tartozik, 
ami azt jelenti, hogy a vizsgált élőlény 
teljes RNS készletét (transzkriptom) 
górcső alá veszik, és megnézik, hogy 
az miképpen reagál a különféle kör-

nyezeti hatásokra. A természetben 
alapvetően összetett szénhidrátokkal 
táplálkozó, a laboratóriumi körül-
mények között viszont egyszerű cu-
korral, legtöbbször glükózzal, táplált 
Aspergillus nidulanst a kísérletek során 
szénéhezésnek is alávetették, és azt 
tapasztalták, hogy a táplálék draszti-
kus csökkentése olyan stresszfaktor, 
aminek hatására a sejt mobilizálja 
tartalékait. Vagyis, az öregedő gom-
batenyészet nem passzívan szenvedi 
el a stresszt, hanem igyekszik túlél-
ni. Ehhez „fegyverül” használja az 
autofágiát (a sejtek önemésztése), 
az autolízist (a sejtanyagok enzimes 
lebontása), az apoptózist (progra-
mozott sejthalál) és felgyorsítja a 
sporulációt (spóraképzés). Az el-

pusztult sejtek anyaga nem vész 
el, hanem tápanyagot biztosít a 
túlélő sejteknek, illetve a spó-
rák kifejlődéséhez is. A táp-
anyag megőrzésében fontos 
szerep jut a fenti folyamatok 
során termelődő másodlagos 
metabolitoknak. Így a pusztuló 
sejtek nemcsak energiát és építő-

anyagokat szolgáltatnak a spó-
rák képződéséhez, de védelmet is 

biztosítanak az öregedő és pusztuló 
gombák számára más mikrobák tá-

madásaival szemben.
A gombák generációkon átívelő 

túlélését elősegítő védő folyama-
tokkal összefüggésben Pócsi István 
és munkatársai – szintén egy nem-
zetközi együttműködés keretében – 
jellemeztek egy olyan, a Penicillium 
chrysogenum gomba által termelt 
antifungális (gombaellenes, gomba-
ölő) fehérjét is, aminek eredeti funk-
ciója valószínűleg az, hogy védje a 
termelő gombát a többi gombától. 
Ezt a feladatát a fehérje meglepő 
módon úgy tölti be, hogy apoptózist 
kényszerít a többi gombára.

A gombák által más gombák el-
len termelt antifungális fehérjék e 
védőképességük miatt szóba jöhet-
nek a ma még igen gyakran halá-
los kimenetelű betegségnek számí-
tó tüdő aspergillosis gyógyításában 
is, amikor  a gomba által termelt 
fehérjét lehetne bevetni az embe-
ri betegséget okozó gomba ellen. 
Tüdő aspergillosis elsősorban leu-
kémiás és transzplantált betegek-
nél alakulhat ki. Immunhiányos 
állapotokban ugyanis, elsősorban 
az Aspergillus fumigatus gomba kis-
méretű, tüdőbe jutó spórái nagyon 



E
LS

V
	K
É
Z
B
V
L

A T
UD

OM
ÁN

Y ÚJ
 E

RE
DM

ÉN
YE

I  

580   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/19

célja az, hogy a jelenleg nem fogható 
státuszú széles kárásznak (Carassius 
carassius) és kecsegének (Acipenser 
ruthenus) olyan önfenntartó állo-
mányai alakulhassanak ki, amelyek 
évtizedes távlatban már biztosítják 
ezeknek az őshonos halfajoknak a 
természetes vízi fennmaradását.

A telepítési helyszíneket a koráb-
ban elvégzett állományfelmérések 
eredményei alapján jelölték ki. A 
széles kárász esetében – természetes 
vizeink nagymértékű ezüstkárász-
dominanciájának ellensúlyozására 
– elsősorban önfenntartó törzsállo-
mányok kialakítása volt a cél. A hek-
táronként kihelyezett 4–500 egyed-
számú ivadék megfelelő alapot nyújt 
ehhez. A NAIK HAKI által felnevelt 
tenyészanyagot, olyan természetes 
élőhelyekre helyezték ki, ahol még 
nem fordul elő vagy csak elenyésző 
mértékben található meg az invazív 
ezüstkárász (Carassius gibelio). A 2016. 
április 13. és 16. közötti kihelyezések 
során a császártöltési Vörös-mocsár-
ba és a hortobágyi Fekete-vízbe 20 
gramm átlagtömegű, mintegy 1200 
kilogramm ivadék került. A kutatók 
többéves felméréssel kívánják nyo-
mon követni az ily módon szabadon 
engedett halak növekedését és állo-
mánygyarapodását. Ezek a törzsállo-
mányok fognak tenyészanyagot biz-
tosítani az egyéb természetes vizekbe 
történő jövőbeni széleskárász-telepí-
tésekhez, miután az adott területen 
megtörtént az invazív ezüstkárász 
kellő mértékű gyérítése.

rövid időn belül gömbszerű tele-
peket, aspergillomákat hozhatnak 
létre. A Penicillium chrysogenum által 
termelt gombaellenes fehérje tüdő 
aspergillosisra gyakorolt hatásával kap-
csolatos egérkísérletek már folynak.

DOMBI MARGIT

	 Az	ezüstkárász	
visszaszorítása	–	
Wshonos	fajokkal

Az elmúlt évtizedekben bekövetke-
zett élőhely degradációk, környezeti 
katasztrófák miatt bekövetkezett ál-
lománycsökkenésük vagy az invazív 
halfajok elterjedése következtében 
számos őshonos halfajunk popu-
lációjának önfenntartó képessége 
veszélybe került. A probléma or-
voslására a Földművelésügyi Mi-
nisztérium – a halgazdálkodásról 
és a hal védelméről szóló 2013. évi 
CII. törvény 63. § (2) bekezdés d) 
pontjában meghatározottak szerint 
– védett vagy veszélyeztetett ősho-
nos halfajok szaporításával és visz-
szatelepítésével bízta meg a Nemzeti 
Agrárkutatási és Innovációs Köz-
pont szarvasi Halászati Kutatóin-
tézetét (NAIK HAKI). A telepítési 
programot a Halgazdálkodási Alap 
finanszírozza. A tervszerű telepítés 
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A kecsegetelepítések esetében az el-
sődleges cél a törzsállomány kialakítá-
sa volt a Dunában és a Tiszában még 
meglévő természetes élőhelyeiken, vi-
szonylag nagy mennyiségű növendék-
állomány kihelyezésével. A madárkár 
csökkentése érdekében a kormorán-
mentes időszakokban és helyeken 
nagy egyedtömegű tenyészanyagot 
bocsátanak e két folyónkba. A telepí-
tési helyeket a Dunán a Dunakanyar és 
Baja közötti szakasz négy körzetében, 
a Tiszán pedig Kiskörénél és Mind-
szentnél jelölték ki. Közülük az első 
kecsegetelepítésre 2016. április 22-én, 
a Tisza kiskörei hallépcső térségében 
került sor. Erre az eseményre mintegy 
1150 kilogramm, 400 gramm átlagtö-
megű kecsegét készítettek elő a Ha-
lászati Kutatóintézet munkatársai. A 
halak egyedtömege 250–800 gramm 
között, méretük 30–55 centiméter 
között váltakozott. A kihelyezett ha-

Kárászjelölés
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lak 10 százalékát külső jelöléssel lát-
ták el, hogy a több éven át végzendő 
ellenőrző halászatok során nyomon 
követhető legyen növekedésük és ván-
dorlásuk. A második kecsegetelepítés 
tervezett időpontja 2016. június 29-e, 
a Nemzetközi Duna-nap programjá-
nak részeként, helyszíne pedig a Duna 
budapesti szakasza.
Forrás: NAIK HAKI

	 Intelligens	sebészkés

David Oliva Uribe mechanikai 
mérnök intelligens sebészkést, 
„okos szikét” tervezett, amely 
megkülönbözteti az egészséges 
és a rosszindulatú sejteket agy-
tumor esetén.

Az 1920-as évek óta használ-
nak elektromos sebészkést, és 
a kutatókat sokéves kemény 

munkára ösztönzi az az igény, hogy 
olyan szikét tervezzenek, mely a 
lehető legpontosabb műtéti beavat-
kozást teszi lehetővé, minél keve-
sebb kockázattal. Az utóbbi évek 
legjobb eredménye Takáts Zoltán 
magyar kutatóvegyész nevéhez fű-
ződik, aki egy nemzetközi együtt-

működés keretében fejlesztette tovább 
találmányát, az iKnife-ot. Takáts az 
intelligens kést tömegspektrométerrel 
kötötte össze, amely az elpárologtatott 
szövetek füstjét analizálja (REIMS-
technológia). Egy másik találmány, 
hasonló céllal, szintén nemrég lépett a 
humán kísérletek szakaszába: a David 
Oliva Uribe által tervezett intelligens 
sebészkés agytumor esetén segíti a 
precíz műtéti munkát.

Az eszköz a műtőben használható, 
abban az esetben, amikor az agytu-
mort már diagnosztizálták,  és más 
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lehetőség nincs, csak a műtéti eltávo-
lítás. Az új eszköz akkora, mint egy 
sebészkés, de a vége gömbölyű, és 
átmérője kisebb mint 1 milliméter. A 
prototípust mesterséges tumorokon 
és disznók agyszövetén tesztelték ki-
tűnő eredménnyel, bizonyítva, hogy 
itt az ideje, hogy a humán kísérletek 
szakaszába lépjen. Az eszköz tervezé-

se hat évet vett igénybe, a mechanikai 
és érzékelő alkatrészek a németorszá-
gi Hannoveri Egyetemen és speciális 
idegsebészeti klinikákon  készültek, a 
digitális feldolgozást pedig a belgiu-
mi Free University of Brussels intéz-
ményben fejlesztették ki.

Az intelligens sebészkés beépített 
érzékelőkkel rendelkezik, melyek 
a felszínt pásztázzák, és vizuális- 
és/vagy hangjelzéssel tájékoztatják az 
idegsebészt a szövet státuszáról. Az 
eszköz az adatokat kevesebb mint fél 
másodperc alatt dolgozza fel, ezzel 

időt takarít meg, ami egy ilyen műtét 
alatt létfontosságú. „Az olyan képal-
kotó technikák, mint az MRI vagy az 
ultrahang, pontosan megadják a tumor 
elhelyezkedését műtét előtt. De a kopo-
nya felnyitásakor és a műtéti eljárás alatt 
sok olyan tényező van, melynek hatására 
ez a behatárolt pozíció elvész, így a tu-
mor eltávolítása a sebész tapasztalatától, 
látásától és tapintásától függ” – mondta 
a tervező, aki a Tecnológico de Mon-
terrey egyetemen szerezte diplomáját.

Műtét alatt a sebész csak kétféle-
képpen ismerheti fel a daganat ha-
tárait: mikroszkopikus vizsgálattal 
vagy szövetmanipulációs eszkö-
zökkel, melyekkel azonban az agy 
érzékenysége elvész, így rendkívül 
fontos, hogy legyen egy olyan pre-
cíziós eszköz, mely érzékenyebben 
tapint, mint a sebész. David Oliva, a 
belgiumi Mexican Talent Network 
Abroad elnöke elmondta, hogy az 
eszköz rendeltetése az, hogy a tumo-
rokat korai szakaszban lokalizálja, 
amikor már láthatók MRI segítsé-
gével, de még nem láthatók a műtő-
ben, mert fizikai jellemzőik hason-
lóak az egészséges szövethez, ami 
megnehezíti megkülönböztetésüket.

Oliva kifejtette a továbblépési lehe-
tőségeket is: a szenzor lekicsinyíthető, 
így adaptálható lesz arra, hogy a test 
más területein is felkutassa a daga-
natokat, mint például a gyomorban 
vagy a belekben, ahol endoszkópra 
van szükség a szövet értékeléséhez és a 
rosszindulatú daganat eltávolításához. 
További fejlesztési lehetőség, hogy az 
intelligens sebészkés szenzora képes 
együttműködni teleoperációs eszkö-
zökkel is, így a robotsebészet területén 
is alkalmazható.
Forrás: AlphaGalileo

Mesterséges szövet mérése Sertés agyszövet mérése

David Oliva Uribe
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A  F Ü V E S  P U S Z T Á K  M E G H Ó D Í T Á S A

JÉGKORSZAKI 
POCOKINVÁZIÓ

A dél-dunántúli őslénytani lelő-
helyek anyaga a pliocén és az 
alsó-pleisztocén korokból, 

nagyjából 5,3–0,8 millió évvel ezelőttről 
származik. A gerincesmaradványok kö-
zül az emlősöké a fajszámban legváltoza-
tosabb csoport, de mellettük a kétéltűek 
(békák és szalamandrák), hüllők (teknő-
sök, gyíkok és kígyók), valamint mada-
rak is gyakoriak a hegység területéről 
származó üledékekben.

Az ősmaradványok jellemzően a 
hegységet alkotó mészkövek vörös-
agyagos karsztkitöltéseiből kerülnek 

elő, ahol úgy feldúsulhatnak, hogy 
szinte eltűnik az agyag, a csontok egy-
mást érik. Az ilyen típusú üledékeket 
nevezzük csontbreccsának. Az ősmarad-
ványok nagymértékű feldúsulása az 
üledékben mozgó víz átmosó hatásá-
nak köszönhető. A felhalmozódási 
helyként szolgáló karsztüregek ugyanis 
víznyelőként működnek, és az ezeken 
átáramló víz a finomszemcsés anyag 
nagy részét elszállítja, ami a visszama-
radó csontok feldúsulásával jár. Bár 
ezekben a kitöltésekben a mik ro ge rin-
ces maradványok a leggyakoribbak, a 

A	Villányi-hegység	régóta	úgy	ismert	az	Wslénytannal	foglalkozók	
körében,	mint	 ahol	Magyarország	 Wsgerinceseinek	 leggazdagabb	
lelWhelyei	 találhatók.	Mai	 rágcsálóink	közül	azok	a	 fajok	 –	mezei	
pocok,	csalitjáró	pocok,	közönséges	földipocok	–	a	leggyakoribbak,	
melyek	Wsei	950	ezer	évvel	ezelWtt	vándoroltak	be	erre	a	területre,	
s	 fogazatuk	 fölöttébb	gyors	evolúcióval	alkalmazkodott	a	 jégkor-
szakot	követW	új	élWhelyek,	a	 füves	puszták	nyújtotta	élelemhez.

Alászállás a lelQhelyre
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A pleisztocénben a szárazföldi üledé-
kek – mint amilyen a vörösagyag és a 
lösz – képződési korának megállapítá-
sára hagyományosan a rágcsálókat, fő-
ként a pockokat használják. Ezek az ál-
latok rendkívül szaporák és rövid élet-
tartamúak, ezért maradványaik nagy 
mennyiségben halmozódtak fel a kü-
lönböző korú és típusú üledékekben. 
Igen gyors az evolúciójuk, így az egyes 
fajok elég rövid ideig éltek ahhoz, 
hogy kitűnő korjelzőként szolgálja-
nak. Emellett a sok különböző pocok-
faj megjelenése a csoport jó alkalmaz-
kodóképességét is jelzi, mivel a külön-
böző környezetekre más-más faj jel-
lemző. Ma szinte mindenhol találhatók 
pocokfélék az erdőtől a hűvös, füves 
pusztákon át, a vízpartoktól a száraz, 
félsivatagos területekig, vagyis az 

egyes fajok fontos környezetjelzők. A 
pocokfélék környezetjelző szerepét a 
kutatók jól tudják hasznosítani az egy-
kori környezet rekonstruálásában.

Mutasd	a	fogad,	 
megmondom,	ki	vagy!

A pockokat az őslénykutatók fogaza-
tuk, főként rágófogaik alapján azono-
sítják. Ez utóbbiak felépítése, sajátos 
mintázata nemcsak az egyes fajok el-
különítésére alkalmas, hanem híven 
tükrözi az állat által elfogyasztott táp-
lálék fajtáját is. Az alacsony fogkoroná-
jú, erős foggyökerű fajok – mint példá-
ul a ma élő vöröshátú erdeipocok 
(Myodes glareolus) – főként magokkal, 
gyökerekkel, rovarokkal és fakéreggel 
táplálkoznak. Ellenben a gyökér nél-
küli, magas fogkoronájú fajok – jó pél-
da rá a mezei pocok (Microtus arvalis) – 
főként hajtásokat, füvet és egyéb lágy-
szárú növényeket fogyasztanak.

Az általunk vizsgált lelőhely pocok-
faunájában egyaránt megtalálhatók 
a főként a pliocén korra, valamint a 
kora jégkorszakra jellemző (a mai 
pockok között igen ritka) ősi, gyö-
keres fogú formák (Mimomys, 
Pliomys, Myodes nembe tartozó fa-
jok) és a mai pockok többségére ha-
sonlító, gyökér nélküli, magas fog-
koronájú (Microtus nembe tartozó) 
fajok is. Ez azért érdekes, mert csak 
kevés olyan lelőhelyet ismerünk, 
ahol a két csoport képviselői együtt 
jelennek meg, és ezek közül is egye-
dül a Somssich-hegyi lelőhelyen ta-
lálunk olyan formát is, ami szinte 
teljesen megegyezik a mai gyökérte-
len fogú pockokkal. Mindez arra 
utal, hogy az itt felhalmozódott üle-
dék szerencsés módon egy olyan idő-

pillanatot őrzött meg, melynek se-
gítségével betekintést nyerhetünk 
abba, hogyan és miért alakultak ki 
a ma uralkodó gyökértelen fogú 
pockok.

A gyökértelen fogú pockok szétter-
jedése geológiai értelemben egy igen 
gyors esemény volt, amely a kora jég-
korszak legvégén, illetve a kora- és 
középső-pleisztocén határán ment 
végbe, körülbelül 1–0,85 millió évvel 
ezelőtt. Az első gyökértelen fogú 
pockok, az Allophaiomys-ok (a 
Microtus nem legősibb alnemébe tar-
tozó fajok), nagyjából 1,3–1,2 millió 
évvel ezelőtt vándoroltak be a Kár-
pát-medence területére. Rágófogaik 
még nagyon hasonlítottak a gyökeres 
fogú Mimomys-éhoz, de már megfi-
gyelhető a fogkorona magasságának 
növekedése, valamint az, hogy a fo-
gat felépítő „háromszögek” között 
fogcement jelenik meg.

nagyemlősök sem ritkák, ezért a terü-
leten a korszakból ismert összes csoport 
képviselői megtalálhatóak. Jóllehet a 
szakirodalomban említett lelőhelyek 
nagy része már nem létezik, mert a 
bányaművelés során eltűnt, még ma is 
akadnak olyan karsztüregek, ahon-
nan gazdag fosszilis gerinces anyagot 
lehet gyűjteni. Ezek egyike a Soms-
sich-hegy 2-es számú lelőhelye, amely 
Villány határában, az egyik szőlő-
hegy tetején található.

Kormeghatározás	–	
rágcsálókkal

A Somssich-hegyről két lelőhelyet is-
merünk. Az 1-es számú egy karsztüreg 
alján található, amelyet vörösagyagos, 
oldatok által összecementált csont brecs- 
 csa tölt ki, viszonylag kevés leletanyag-

gal. A másik, a 2-es viszont, amely 
több szempontból is különbözik a ti-
pikus villányi lelőhelyektől, még ma 
is gazdag, bőven szolgál gyűjthető 
leletanyaggal. 

Az üregkitöltés, ahonnan a cson-
tok előkerültek, az alsó részén vörös-
agyagos, míg felfelé – a többi villá-
nyi lelőhelytől eltérően – fokozato-
san egyre világosabb színű lesz és az 
anyag összetétele is megváltozik. A 
rétegsor felső részét laza szerkezetű, 
finom szemcsékből álló anyag 
(aleurit) alkotja, mely a jégkorszak ti-
pikus, hulló porból származó üledé-
kének, a lösznek az áthalmozódásá-
val került az üregbe. A 
kisemlősmaradványok tanúsága sze-
rint a Somssich-hegy 2 fiatalabb a 
többi villányi lelőhelynél, csonttar-
talmú üledékei a kora jégkorszak 
legvégén, körülbelül 950 ezer évvel 
ezelőtt rakódtak le.

Jellegzetes csontbreccsa kígyócsigolyákkal 
a Somssich-hegyrQl…

… és a kQzetbQl elQkerülQ változatos gerinces leletanyag 
néhány markáns képviselQje (VIRÁG ATTILA FELVÉTELEI)
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függésbe hozhatók a növényzet, 
vagyis az állatok által fogyasztott 
táplálék megváltozásával.

A pliocén meleg, csapadékos klímájú 
földtörténeti kor volt, a Kárpát-meden-
ce területét erdők borították. Az itt élő 
pockok fogazata, a mai vöröshátú erdei 
pocokhoz hasonlóan, főként magok, 
gyökerek fogyasztásához alkalmazko-
dott. A jégkorszak elején a klíma egyre 
szárazabbá vált, az erdő felszakadozott, 
egyre nagyobb nyílt, lágyszárúakkal, 
főként fűfélékkel borított terület ala-
kult ki. A pockok hamar elfoglalták 
ezeket a területeket és fogazatuk elkez-
dett alkalmazkodni ehhez az új típusú 
táplálékhoz. A fűfélék levele kovatar-
talmú, ezért erősen koptatja a fogakat. 
A kihívásra adott válasz a pockoknál és 
a többi, füvet is fogyasztó növényevőnél 
megegyezik. A gyökér elvesztésével lét-
rejövő, folyamatosan növekedő, magas 
fogkoronájú, cementtel erősített fogak 
kialakulása a fűfélék koptató hatásának 
ellensúlyozására jött létre, a vágóélek 
számának növekedése pedig megköny-
nyíti a fű felaprítását.

FeevWk	elWnyben
Az első valódi sztyepp megjelenését a 
Kárpát-medencében, a Somssich-hegy 
2 lelőhely rétegsorában nagy mennyi-
ségben fellelhető pocoklemmingek 
(Lagurus nem fajai) jelzik. A rétegsor 
tetején megjelenő áthalmozott lösz is a 
klíma hűvösödésére utal. A lösz a ké-

Az ezt követő fajok esetében főként a 
fogak rágófelülete fejlődött, egyre több 
vágóél jelent meg rajta (a Microtus nem 
Terricola alnemébe tartozó fajok), míg 
végül a kora-pleisztocén végére kiala-
kult a valódi Microtus pockokra 
(Microtus alnem fajaira) jellemző rágó-
felszín. A fiatalabb lelőhelyek ősma-
radvány anyagában – a mai közönséges 
kószapocokhoz (Arvicola terrestris) igen 
hasonló Mimomys savini kivételével – 
már csak elvétve jelennek meg az ősi, 
gyökeres fogú pockok, eltűnnek az 
Allophaiomys alnem képviselői, miköz-
ben dominánssá válnak a mai gyökér-
telen fogú pockokhoz hasonló fajok. 

Mi	okozhatta	a	változást?
A gyökér eltűnése, vagyis a folya-
matos növekedésű fogak megjelené-
se, a fogkorona magasabbá válása, a 
cement beépülése és a vágóélek szá-
mának növekedése több emlőscso-
port evolúciójára is jellemző a pleisz-
tocén során. Legismertebb példa erre 
a fontos változásra a lófélék fogazatá-
nak fokozatos átalakulása, de ugyan-
ez a folyamat megfigyelhető például 
az ormányosok rágófogai esetében is. 
Tehát egy olyan okot kell keresnünk, 
amely mind a nagy-, mind a kisemlő-
söket egyaránt érintette. 

A fogak evolúcióját leginkább az 
elfogyasztott táplálék határozza 
meg, ezért kézenfekvő az a gondo-
lat, hogy a felsorolt változások össze-

sőbbiekben, a jégkorszak középső és 
késői szakaszában a klíma további 
romlásával, főként az eljegesedések 
idején, nagy vastagságban rakódott le 
az egész Kárpát-medence területén. A 
klíma és a növényzet megváltozásával 
a korábban egyeduralkodó, gyökeres 
fogú pockok egy-két kivételtől elte-
kintve szinte teljesen eltűntek, és a fel-
szabaduló élőhelyeket a fűevésre speci-
alizálódott gyökértelen fogú, a Microtus 
nembe tartozó fajok foglalták el. Ezt a 
gyors szétterjedést nevezzük Microtus-
radiációnak. Az ebbe a nembe tartozó 
fajok máig megtartották meghatározó 
szerepüket a pocokfaunában. A Ma-
gyarország területén élő hat őshonos 
pocokfaj közül négy tartozik ide.

A Somssich-hegy 2 lelőhely jelentősé-
ge tehát nem azért nagy, mert előke-
rült innen több százezer csont, hanem 
azért, mert az ősmaradványok lehető-
vé teszik annak megértését, hogy az 
éghajlatban és a növényzetben lezajló 
változásokhoz hogyan alkalmazkod-
tak az egyes emlőscsoportok és ezek az 
adaptációs folyamatok milyen hatással 
voltak Magyarország jelenlegi faunájá-
nak kialakulására. Bizonyossá vált pél-
dául, hogy a jelenleg hazánk területén 
élő rágcsálók közül azok a fajok a leg-
gyakoribbak, melyek ősei 950 ezer év-
vel ezelőtt vándoroltak be a Villányi-
hegység területére. 

PAZONYI PIROSKA

SZENTESI ZOLTÁN

A mezei pocok (Microtus arvalis, gyökértelen fogú forma) és a vöröshátú erdeipocok (Myodes glareolus, gyökeres fogú forma) alsó elsQ 
QrlQfogazatának rágófelszíne és oldalnézeti képe (A SZERZPK ÁBRÁJA)
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1865
A benzol a legegyszerűbb aro-

más vegyület, szerkezeté-
nek megalkotása valóban 

nagy jelentőségű volt. A legtöbb 
tankönyv, és így a kémiai közvéle-
kedés szerint a benzol gyűrűs szer-
kezetét a német vegyész, Kekulé fe-
dezte fel 1865-ben.

A Badische Anilin und Soda Fabrik 
(BASF) hatalmas vegyipari vállalat, 
kapcsolatai 200 országra terjednek 
ki, hazánkban is három telephellyel 
működik. Nevében az anilin (maga 
is aromás vegyület) az egyik legfon-
tosabb szerves kémiai alapanyag, a 
XIX. századi festékgyártásra utal. A 
céget 1865-ben egy lámpagyújtó ala-
pította. 

Friedrich August Kekulé
Az 1829 és 1896 között élt német 
szerves kémikus az 1850-es évektől 
haláláig elvitathatatlan tekintély volt 
a tudományban. Neki tulajdonítják 
a kémiai szerkezet elméletének meg-
alapítását. 1847-ben iratkozott be a 
Giessen-i Egyetemre, hogy építésze-
tet tanuljon, de amikor Justus Liebig 
előadásait hallgatta, elhatároz-
ta, hogy vegyész lesz. Doktorá-
tusát 1852-ben szerezte meg. 
Rövid ideig dolgozott Párizs-
ban, Churban (Svájc) és Lon-
donban, mielőtt 1856-ban Hei-
delbergben kapott egyetemi ál-
lást. 1858-ban professzor lett 
Gent egyetemén, majd 1867-től 
a Bonni Egyetemen, ahol ma-
radt is pályája végéig.

A kémiai szerkezetre vonatko-
zó elméletét a négyvegyértékű 
szénatomra alapozta, azzal ki-
egészítve, hogy a szénatomok 
egymáshoz is kapcsolódhatnak. 
Utóbbi felismerést Kekulétől 

függetlenül Archibald Cooper is 
megtette, aki az első szerkezeti for-
mulákat is megalkotta azáltal, hogy 
vonalakkal szimbolizálta az atomok 
közötti kötéseket.

Kekulé leghíresebb eredménye a 
benzol szerkezete. 1865-ben fran-

ciául publikálta 
fel ismerését, majd 
1866-ban hosszabban 
kifejtve német nyelven is.

A formulák összhangban voltak 
az ismert kétszer szub szti tu ált izo-
merek számával (orto- meta- 

para-izomerek), de ellent-
mondtak annak, hogy csak 
egyféle orto-izomer létezik, 
függetlenül attól, hogy a két 
szomszédos szubsztituenst kö-
tő szénatomokat egyes vagy 
kettős kötés köti-e össze, 
ahogy ezt Kekulé egyik ta-
nítványa, Albert Ladenburg 
kifejtette. Ezért Kekulé mó-
dosította a benzol formuláját, 
mondván, hogy a két képlet 
egymás között oszcillál, ezért 
egyenértékű.

A benzol és aromás vegyüle-
tek szerkezetének megértése 
olyan jelentőségű felismerés 

A  X I X .  S Z Á Z A D  N A G Y  F E L I S M E R É S E

A BENZOL SZERKEZETE
Százötven	év	a	tudományok	életében	is	nagy	idW.	A	kémiában	ekkor	kezdtek	kialakulni	a	sokak	által	
félt vagy utált képletek írásának szabályai, olyan formalizmusok megalkotása, amelyek kifejezik azt, 

hogy milyen a molekula atomjainak kapcsolódási sorrendje. Mai szemmel, a futball-labdára emlékez-

tetW	háromdimenziós	szénmódosulat	(fullerén)	felfedezése	után	nehéz	elképzelni,	mekkora	szenzáció	
lehetett	a	benzolgyere	szerkezetének	megsejtése.	

• A Loschmidt-szám (Avogadro-
szám) meghatározása:
NL =  6,02 ; 1023

• a BASF megalapítása

• Kekulé benzol-elmélete

Friedrich August Kekulé

Kekulé eredeti benzol formulái

Kekulé módosított benzol formulája

Kekulé álma



586   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/19

meyernek 1862. január 4-én, csak 
hónapokkal Loschmidt könyvének 
megjelenése után. Ebben Kekulé 
úgy hivatkozik Loschmidt könyvé-
re, mint „Confusions-Formeln”, azaz 
zavaros formulák. A gúnyos meg-
jegyzés (Constitutions – Formeln ~ 
Confusions-Formeln) leleplező erejű 
volt: Anschütz belátta, hogy Kekulé 
ismerte Loschmidt könyvét évekkel 
korábban, mint ahogy a benzol gyű-
rűs szerkezetét javasolta.

Loschmidt könyve nem könnyű ol-
vasmány. 47 oldalon sok képletet kö-

volt, hogy a Német Kémiai Tár-
saság 1890-ben Benzolfest címen 
konferenciát rendezett Kekulé tisz-
teletére, első benzolcikkének 25. év-
fordulóján. Ekkor Kekulé elmondta 
felfedezésének történetét. Álmában 
megjelent egy kígyó, amelyik saját 
farkába harapott (ez egy ókorból is-
mert ouroborosnak nevezett szimbó-
lum). 

Richard Anschütz
Kekulé rajongó tanítványa, titkára, 
életrajzírója, majd utóda a Bonni 
Egyetem szerves kémiai professzori 
székében  újraolvasva mestere híres 
dolgozatát, amit 1865-ben a Francia 
Akadémiára nyújtott be, egy láb-
jegyzetet talált, amely szerint Keku-
lé a saját formuláit jobbnak tartotta, 
mint Loschmidtét. Anschütz nem 
tudta ki volt Loschmidt. Egy rövid 
hivatkozás a Liebig Évkönyvben út-
baigazította: 1861-ben megjelent egy 
könyv, amit Loschmidt írt. Anschütz 
megszerezte egy bécsi kiadótól a 
könyvet (Constitutions – Formeln der 
organischen Chemie) és megdöbbent: 
4 évvel Kekulé dolgozata előtt a 
könyv korrekt ábrákat közölt a sok 
aromás vegyületről, elsőként ábrá-
zolt kettős és hármas kötéseket, he-
lyes ábrát közölt az ózonról és meg-
jósolta a ciklopropán létezését 21 év-
vel korábban, mint azt előállították.

Anschütz nem tudta elképzelni, 
hogy mestere látta Loschmidt köny-
vét. Évekkel később azonban talált 
egy levelet, amit Kekulé írt Erlen-

KettQs és hármas kötések ábrázolása 1861-ben

 mai vonalas mai molekula- Loschmidt formulái 
 képletek modellek 1861-ben

 mai vonalas mai molekula- Loschmidt formulái 
 képletek modellek 1861-ben

kettQs kötés

hármas kötés ciklopropán

Emléktábla Loschmidt lakóháza falán 

(Wien 18, Lacknergasse 79)

NDK bélyeg Kekulé 

születésének 

150-ik évfordulójára

NSZK bélyeg 

a benzol 

centenáriumának 

évfordulójára

etán

etén

acetilén
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zöl, amelyek 7 kihajható ol-
dalt foglalnak el, és türel-
met igényel, amíg a for-
mulák megfeleltethetők a 
szöveggel. Anschütz olvas-
mányosabb formában újra-
írta Loschmidt könyvét 
(1913) és kimutatta, meny-
nyivel korrektebb az ecet-
sav formulája Loschmidt 
szerint.

Johann Josef 
Loschmidt

Karlsbad (ma Karlovy Va-
ry) mellett született 1821-
ben egy szegény paraszti családban. 
Tehetségére a falu papja figyelt fel és 
meggyőzte  a kis Josef szüleit, hogy 
taníttassák őt. Prágában járt középis-
kolába, majd a Károly Egyetemen ta-
nult matematikát, de főként fizikus-
ként ismeri a világ. 

1841-től fizikát és kémiát tanult a 
Bécsi Egyetemen. Eleinte magán-
órákat adott, majd egy gimnázium 
alsóbb osztályaiban tanított. 1856-
ban tanári képesítő vizsgát tett, fizi-
ka-, kémia- és algebratanár lett egy 
bécsi reáliskolában. 1861-ben saját 
költségén adta ki Chemische Studien, 
Constitutions-Formeln der organischen 
Chemie in graphischer Darstellung cí-
mű munkáját.

1865-ben az Osztrák Tudományos 
Akadémián előadást tartott a leve-
gőmolekulák méretéről. A kineti-
kus gázelmélet segítségével vi-
szonylag pontosan kiszámította a 
molekulák átmérőjét, és ennek se-

gítségével megállapította az egy 
milliliter gázban található moleku-
lák számát. Később ezt a számot 
Loschmidt tanítványa, Ludwig 
Boltzmann, professzorának tiszte-
letére, Loschmidt-számnak nevez-
te el. Ma Avo gadro-számként is-
merjük. 

Loschmidt szerény ember volt, 
karrierjét híres fizikusoknak kö-
szönhette. 1866-ban Josef Stefan, a 
Bécsi Egyetem Fizikai Intézetének 
igazgatója egyetemi magántanárrá 
nevezte ki. 1869-ben tiszteletbeli 
doktorátust kapott és 1872-ben a fi-
zikai kémia professzora lett. 1870-
ben Osztrák Tudományos Akadé-
mia felvette tagjai közé. 

Loschmidt munkájának ismeret-
lensége kárt okozott a kémikus kö-
zösségnek. A XX. század egyik leg-
nagyobb tudományos eredménye 
annak bizonyítása, hogy a moleku-
lák alakját a modellek hűen ábrázol-
ják. Ha Kekulé, a XIX. század híres 
professzora elismeri a névtelen kö-
zépiskolai tanár, Loschmidt kémiai 
érdemeit, ahelyett, hogy képleteit 
zavaros formuláknak minősítené, a 
molekulamodellezés technikája már 
100 évvel korábban kialakul. 

A Benzolfest 100. évfordulóján az 
Amerikai Kémiai Társaság szimpó-
ziumot rendezett. Loschmidt életét 
és munkásságát értékelve 12 olyan 
kémiai eredményt mutattak be, 
amit Loschmidt írt le először. A 
konferencia anyagát a Kekulé rejtély 
című könyv foglalja össze. A lénye-
get a kötet szerkesztője egy találó 
mondatban foglalja össze: „Egy 
álomhoz nem kell lábjegyzet, sem iro-
dalmi hivatkozás”.

SIMONYI MIKLÓS

    Ecetsav ma és 1861-ben

ecetsav Loschmidt 1861

Kekulé 1861

Emlékbélyeg 

Loschmidt halálának 100. évfordulójára                

Nyelv és Élet

Ez nélkül? Ezvégett?

Az a nyelvi modorosság, amelyre e ro-
vatban felhívom olvasóink figyelmét, 
már nem teljesen friss  – körülbelül fél 
évszázados –, de ha lassan is, egyre ter-
jed.  Ez és az  névmásunknak bizonyos 
névutókkal összekapcsolódó, írásban 
hol egybefűzött, hol két szóba foglalt 
alakjaira gondolok, főleg ezekre: az 
(vagy ez) mellett, miatt, nélkül, végett. 
Megjelenését azért tudom meglehető-
sen pontosan időzíteni, mert egykori 
mesteremnek, Lőrincze Lajosnak 
„Édes anyanyelvünk” című, 1961-ben 
napvilágot látott kötetében van egy „A 
nélkül vagy anélkül?” című cikk is, s eb-
ben csak a címben említett  forma he-
lyesírásáról, valamint a névutó kezdő 
mássalhangzójának a kiejtésben való 
esetleges  megnyúlásáról van szó (tehát 
ennélkül, annélkül), az ez nélkül-, 
aznélkül-féle z-s  változatra azonban  
még utalás sincs. Nyelvőrködés című, jó 
pár évvel később megjelent  kötetének 
„Ez nélkül” című cikkében  azonban 
már a z-s formákról is szól, mégpedig 
elmarasztalólag. 

Napjainkban mi a helyzet?  Az, hogy 
bár köznyelvi szótárainkban nem talál-
hatók azmellett, eznélkül, ezvégett stb. 
formák, a nyelvhasználatban egyáltalán 
nem szokatlanok. Persze, tudjuk, hogy 
a nyelv örökösen változik,  csakhogy 
ezúttal egy fejlődésellenes változással 
van dolgunk.  Ezek a z-s formák 
ugyanis nyelvünknek egy olyan állapo-
tát hoznák vissza, amelyen egyszer már 
túlléptünk. A vizsgált szóalakokban 
ez, az  mutató névmásunk rejlik, s az 
utóbbiból fejlődött ki határozott 
névelőnk is. Ám a XVI. század vé-
géig  csak a z-s változat élt, névelő-
ként is, névmásként is, sőt minden más-
salhangzós kezdetű szó előtt.   

Egy-két nyelvjárásunkban  mindmá-
ig élnek ezek az ez nélkül, az végett for-
mák, sőt még ilyenek is: ezvel, azhoz, a 
köznyelvbe azonban már – tehát nem 
még, hanem már! – nem illenek. En-
nek tudatosítására, stílusosabban evégett 
írtam ezt a cikkecskét. 

G. L.

Szerkeszti: 
GRÉTSY LÁSZLÓ
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– Azzal kezdeném, hogyan lehet ezt 
a kérdést vizsgálni, illetve mi milyen 
módszereket alkalmaztunk. A leg-
többen önjellemzéses kérdőíveket 
használnak, s használtunk ilyet mi is. 
A személynek ez esetben saját magá-

nak kell megítélnie, hogy az adott 
állítás mennyire jellemző rá. Ennél 
szakszerűbb módszer az EQ eseté-
ben, ha különböző feladatokat old 
meg a személy az érzelmekkel kap-
csolatban. Mi is használtunk ilyet: 
kétszemélyes helyzetekről kellett ol-
vasni, majd le kellett írni a résztve-
vőnek, mit érezne az egyik, majd a 

másik fél helyében. Például egy ba-
rátjával vállalkozást terveznek, de 
az utolsó pillanatban a barátja le-
mondja. Mit érezne ön, mit érezne 
a barátja? A leírt válaszok alapján 
elemeztük, mennyire komplexek az 
érzelmek. 

Végül is az derült ki, hogy van 
kapcsolat a szerhasználat és az ér-
zelmi intelligencia között, méghoz-
zá negatív előjelű. Az alacsonyabb 
EQ szint gyakoribb szerhasználattal 
jár együtt. De ez a kapcsolat na-
gyon gyenge. Tehát van összefüg-
gés, de magát a szerhasználatot 
nem ez határozza meg igazán. Per-
sze oda kell figyelni az EQ összete-
vőire is, de kizárólag erre nem lehet 
prevenciós programokat építeni. 
Sok minden mást is be kell vonni 
annak megértésébe, hogy miért lesz 
valaki függő. 

Kezdve akár a genetikánál, de 
van több olyan személyiségtényező 
is,  amiről tudjuk, hogy befolyásol-
ják a szerhasználatot. Például az is 
egyénileg változó, hogy ki meny-
nyire keresi az új és izgalmas élmé-
nyeket. Ezt nevezzük szenzoros él-
ménykeresésnek. Akik erősen él-
ménykeresők, azok valószínűleg 

– Miért lett pszichológus, és miért 
éppen a függőségekkel foglalkozik?
– Az egyik momentum az volt, 
hogy a gimnáziumi magyarórákon 
sok olyan irodalmi művel foglalkoz-
tunk, amelyben a főhős lelkében zaj-
ló folyamatokról volt szó. A biológia-

tanárunk pedig a 
pszichológiával is 
megismertetett, így 
aztán hozzá is jár-
tam felvételi előké-
szítőre. Aztán az 
ELTE-n elkezdtem 
addiktológiai témá-
jú kurzusokat hall-
gatni, többek kö-
zött Demetrovics 
Zsolt előadásaira 

jártam. Itt kezdett jobban foglalkoz-
tatni a droghasználat pszichológiája. 
Közben egy évig segédápolóként 
dolgoztam a Merényi Kórház ad dik-
to ló giai osztályán, ahol fontos gya-
korlati tapasztalatokat szereztem. 
Közben az érzelmi intelligencia is 
na gyon érdekelt, abból írtam a 
szakdolgozatomat, és a két téma ösz-
szekapcsolódott. 
– Milyen kapcsolat van az EQ és a 
függőségek között? 

I N T E R J Ú  K U N  B E R N A D E T T E - T E L
a

 h
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ja

ÉRZELMI INTELLIGENCIA 
ÉS DROGHASZNÁLAT

Az ELTE ígéretes kutatója díjat kapta nemrégiben 

Kun Bernadette pszichológus, aki az ELTE PPK 

Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékén 

dolgozik. Szenvedélyesen  kutatja a szenvedélybe-

tegségeket,	a	függWségek	pszichológiája	foglalkoz-
tatja.	Több	érdekes	kérdést	vizsgál,	ezek	közül	az	
egyik	legizgalmasabbnak	tenW	témáról,	az	érzelmi	
intelligencia	(EQ)	és	a	szerhasználat	összefüggése-

irWl	beszélgettünk.	

83884, 111938

PUB-I 117209
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tos, hanem azok kifejezése is igen 
hasznos testi-lelki jóllétünk szem-
pontjából. Az érzelmek elnyomása 
nem egészséges. A harmadik ág az 
érzelmek szabályozása. Mennyire 
vagyok képes kontrollálni érzelmei-
met – legyenek azok akár kellemesek 
vagy rossz érzések –, ha a helyzet ép-
pen úgy kívánja. A negyedik képes-
ség, hogy mennyire tudom felhasznál-

ni az érzelmeimet a különböző helyze-
tekben. Itt arra kell gondolni, hogy bi-
zonyos érzelmek segítenek bizonyos 
kognitív te vé ken y sé ge ket. Például a jó 
hangulat segíti a kreativitást, az alko-
tást. Melankolikus hangulatban vi-
szont sokkal jobban tudunk fókuszál-
ni, monotonabb tevékenységeket vé-
gezni. Felismerem-e és használom-e 
mindezt az érzelmi tudást?
– Ha képességekről van szó, akkor 
javítani is lehet őket?
– Az érzelmi intelligencia területe 
pont azért népszerű, mert a téma 
szakértői azt vallják, hogy az EQ 
fejleszthető. Sokan dolgoznak olyan 
programok kialakításán, melyek az 
érzelmi intelligencia fejlesztését cé-
lozzák. A kutatások ugyanis azt is 
mutatják, hogy azok az emberek si-
keresebbek, akiknek magasabb az 
EQ-ja. Ehhez képest a nagyon ma-
gas „hagyományos” vagy akadémi-
kus IQ-val rendelkezőknél nem 
ilyen egyértelmű a felnőttkori sike-
res és boldog élet elérése. Az IQ-t 
nem nagyon lehet fejleszteni, és az 
életkorral csökken is az értéke – ez-
zel szemben az EQ nem hanyatlik 
az életkorral törvényszerűen. Pont 
ezért is tartják igen fontosnak az 
érzelmi intelligenciafejlesztő prog-
ramokat, mert a boldogságnak és 
sikerességnek ez inkább záloga, 
mint a magas IQ. 

TRUPKA ZOLTÁN

nak különböző szerekhez, hogy 
csillapítsák belső feszültségeiket, 
fájdalmas és kínzó érzéseiket. 

Egyes szerzők azt is próbálták meg-
állapítani, melyek azok az érzelmek, 
amelyek leginkább meghatározzák a 
szerhasználatot (klinikai megfigye-
lések alapján például az opiát füg-
gők nél a szégyen, a düh és az elha-
gyatottság). A mi vizsgálataink ezt 

nem tudták differenciálni, de általá-
nosságban az derült ki, hogy ha az 
EQ szintje alacsonyabb, akkor in-
tenzívebb szerhasználat jelenik meg, 
függetlenül attól, hogy melyik szer-
ről van szó. Ugyanakkor a terápiás 
gyakorlatból azt is látjuk, hogy a 
kényszeres szerhasználat eredmé-
nyeként is megjelenhetnek problé-
mák az érzelmi képességekben. 

A rehabilitációs intézményekben 
sok önismereti munka zajlik annak 
érdekében, hogy az érzelmeikhez 
jobban hozzáférjenek a betegek, és 
ha ez sikerül, az segíthet a felépülés-
ben. De sajnos még nem tisztázott, 
hogy milyen szerepe van az EQ-nak 
az absztinencia fenntartásában. 
– Sokat beszélünk manapság az 
EQ-ról. De tulajdonképpen mi is az 
érzelmi intelligencia? Hogyan lehet 
definiálni?
– Ez a kifejezés 1990 körül került be 
a köztudatba. Salovey és Mayer 
négyágú modellként írta le az érzel-
mi intelligenciát. Az egyik képesség 
az érzelmek felismerése. Pontosan 
érzékelem-e a másikban, ha dühös, 
csalódott stb.? Mennyire ismerem fel 
ezeket az érzelmi rezdüléseket ma-
gamban és másokban? Mindkét ré-
sze fontos ahhoz, hogy jól boldogul-
junk a személyközi kommunikáció-
ban. Egy másik képesség az érzel-
mek kifejezése. Ugyanis az 
érzelmeket nem csak felismerni fon-

gyakrabban, többet fogyasztanak 
kábítószert. Előbb is próbálják ki, 
ők tehát veszélyeztetettebbek. Ez 
azonban csak egy a személyiségté-
nyezők közül, és e mellé jön az ér-
zelmi intelligencia, ami hozzátesz 
még egy mozaikdarabkát. 

De van egy olyan csoport, a prob-
lémás szerhasználók, akiknél egy-
értelműen alacsonyabb EQ szintet 

találtunk. Ilyenek például az intra-
vénás droghasználók, akiket absz-
tinensekkel hasonlítottunk össze. 
A kétszemélyes szituációs teszt-
helyzetben egyértelmű különbsé-
get találtunk a szerhasználók és a 
nem használók között. Az abszti-
nensek vagy nagyon keveset hasz-
nálók között sokkal differenciál-
tabb érzelmek jelentek meg, mint 
a problémás szerhasználóknál. 
– Mi volt előbb? Az alacsonyabb 
EQ vagy a szerhasználat? 
– Ez nagyon fontos kérdés, de egy-
értelmű választ nem lehet rá adni. 
Mind a kettőben van igazság. Lon-
gitudinális kérdésekkel lehetne 
tisztázni, ami azt jelenti, hogy idő-
ről időre felveszünk kérdőíveket: 
óvódás-, iskoláskorban, felnőtt-
ként stb. Ez a módszer azonban sok 
időt és sok pénzt igényel, ezért ezt 
ritkábban alkalmazzák. Legtöbb-
ször meg kell elégednünk azzal, 
hogy pillanatfelvételeket látunk 
egy-egy időszakból. Ennek segít-
ségével együttjárásokat tudunk 
megállapítani. Viszont vannak kü-
lönböző elméletek, mint például a 
pszichoanalitikus elméletek, ame-
lyeket segítségül lehet hívni a kap-
csolatok elemzésénél. Sokan 
mondják, a régi és modern szerzők 
egyaránt, hogy előbb jelentkezik 
az érzelmi probléma, mint az 
addikció, és a függők azért fordul-

?
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fogyatékossága valószínűsíthető volt. 
Az anyát azonban egyetlen esetben 
sem vonták felelősségre, csak az abor-
tuszt végző orvost. A XX. század 
változást hozott, lehetővé vált a ter-
hes ség meg szakítás nem csak orvo-
si, hanem szociális és privát okokra 

hivatkozva is. Először 1920-ban 
Oroszországban, ezt követően Japán-
ban és a kelet-európai országokban. 
1980-ban a világ népességének 
20%-a élt olyan országban, ahol 
csak a nő megmentése érdekében 
volt szabad abortuszt végrehajtani. 
Magyarországon egészen 1945-ig 
engedélyezett volt ez a beavatko-
zás, majd a Rákosi-korszakban a 
fogamzásgátlással együtt betiltot-
ták. Természetesen ebben az idő-
szakban is próbálkoztak különféle 
módszerekkel, amibe gyakran az 
anya is belehalt.

A várandósság 40 hétig, azaz 
280 napig tart. Biztos kimutatására 
már a hatodik héten van lehetőség. 
Ennek három módja van: hormoná-
lis (aminek mechanizmusát a gyógy-
szertárakban kapható terhességi 
tesztek is használják), tapintás alap-

ján, illetve ultrahanggal. Ha a 
petesejt nem a méhen belül 
ágyazódik be, méhen kívüli 
terhességről beszélünk. Ez az 
állapot rendkívül veszélyes, 
hiszen hasüregi vérzést és hir-
telen jelentkező életveszélyes 
állapotot is okozhat, minden 
erre utaló jel azonnali orvosi 
ellátást igényel.

Miután a nő a 6. héten a 
nőgyógyász által végzett 
vizsgálatok után biztosan 
megtudja, hogy gyermeket 
vár, jogában áll eldönteni, 
hogy meg szeretné-e tartani 
a magzatot. Amennyiben 
úgy dönt, hogy a válasz nem, 

személyes kérelmet kell előterjesz-
teni a Családvédelmi Szolgálat 
munkatársa előtt. Cselekvőképte-
len személy esetén (hazánkban cse-
lekvőképes az, aki 18. életévét be-
töltötte és cselekvőképességét a 
törvény nem korlátozza. 18 év alat-
ti házasságban élő ember is nagy-
korúnak számít, kivéve, ha a 16. 
életévet még nem töltötte be. Az 
ily módon szerzett nagykorúság 
akkor is fennáll, ha a házasság a 
18. életév betöltése előtt megszű-
nik) a kérelmet a törvényes képvi-
selő terjeszti elő. A munkatárs ek-

A VÁRANDÓSS ÁG 
MEGSZAKÍTÁSA

Döbbenetes	adat,	hogy	manapság	Magyarországon	a	várandósságoknak	mindössze	60%-a	végzWdik	
szüléssel,	ugyanis	spontán	és	mevi	vetéléssel	sok	magzat	élete	ér	véget	a	várandóság	korai	szaka-
szában. Ezt a témát járja körbe kétrészes cikksorozatunk, amely a Semmelweis Egészségbiológiai 

Középiskolai	Tanulmányi	Verseny	keretében	született	2015-ben.	SzerzWi	a	veszprémi	Lovassy	László	
Gimnázium	tanulói,	vezetWtanáruk	Szalainé	Tóth	Tünde,	Rátz	Tanár	Úr-díjas	biológia	tanár.

1.
rész

Annak ellenére, hogy a vá-
randósság megszakítása a 
ma emberének is aktuális 

kérdése, már az ókori görögök és 
rómaiak is gyakorolták a magzatel-
hajtást. Az ókorban legfőképp mé-
reggel próbálták a magzatot elhaj-
tani, ám ez nem csak az utó-
dot, hanem gyakran az anyát 
is megölte. Később a has aljá-
ra gyakorolt ütésekre tértek 
át, de így gyakran súlyos 
vagy végleges szervi sérülése-
ket okoztak a nőnek.

Az 1750-es években elter-
jedt a méhbe juttatott tár-
gyakkal történő abortusz, ami 
biztonságosabbnak számított 
az eddig felsorolt módszerek-
nél, viszont a sterilitást még 
nem ismerték, így sok volt a 
fertőzéses anyai halál. Az 
egyik legismertebb ilyen tárgy 
a bronztű, amellyel egyetlen 
szúrással ölték meg a magza-
tot a gazdagabb páciensek méhében. 
Szegényebb nők esetében nagyobb 
tű vagy meghegyesített csat volt az 
eszköz.

Az abortusz történetében a XIX. 
század volt a fordulópont, amikor 
az angol és amerikai államigazgatás 
betiltotta végrehajtását, az emberi 
életet a fogantatástól kezdve véd-
ték. Ennek célja a nő védelme volt, 
hiszen ekkor még a beavatkozás 
igen veszélyesnek számított. Kivé-
telt jelentett, ha a nő életét veszé-
lyeztette a várandósság, illetve ha a 
magzat súlyos szellemi vagy fizikai 

petefészek

petevezeték

hüvely

méh

méhen kívüli 
terhesség
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eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG

kor tájékoztatja a nőt az abortusz 
jogi feltételeiről: a gyermek válla-
lása esetén igénybe vehető állami 
és nem állami támogatásokról, 
olyan szervezetek és intézmények 
tevékenységeiről, amelyek segítséget 
nyújtanak a gyermek megtartása 
esetén, az örökbefogadás lehetőségé-
ről és feltételeiről, az abortusz folya-
matáról, veszélyeiről és következmé-
nyeiről, valamint a 
terhességmegszakítást végző intéz-
ményekről, illetve a fogamzásgátlás 
módszereiről. 

A várandósság normális esetben a 
betöltött 12. hétig szakítható meg. 
Komoly indokkal is megszakítható a 

terhesség, ha a nő egészségét ez az 
állapot súlyosan veszélyezteti (pél-
dául súlyosan magas vérnyomás, 
szívbetegség, depresszió vagy pszi-
chiátriai betegségek, vesebetegsé-
gek, fertőzések, daganatok), ha a 
magzat valószínűsíthetően súlyos 
rendellenességben vagy fogyatékos-
ságban szenved, ha a terhesség bűn-
cselekmény következménye, ha a 
várandós nő súlyos válsághelyzet-
ben van, azaz az életkörülmények 
nem engedik a terhesség, illetve a 
gyermek vállalását. A 16. hétig el-
végezhető a műtét, ha az eddigiek 
mellett az állapotos nő korlátozot-
tan cselekvőképes vagy cselekvő-
képtelen. Másik ok lehet a 16 hetes 
magzat elhajtására, hogy a terhességet 
egészségi ok vagy orvosi tévedés miatt 
a 12. hétig nem ismerték fel. A 

terhességmegszakítás 
végrehajtható a 20. 
(ha a diagnosztikus 
eljárás elhúzódik, ak-
kor a 24.) hétig, ha a 
magzat genetikai ár-
talmának valószínű-
sége 50%, vagy an-
nál több, vagy az 
élettel összeegyez-
tethetetlen rendelle-
nesség áll fenn (pél-
dául nyitott gerinc, agykoponya hiá-
nya, legfeljebb kétkamrájú szív, 
főerek nem megfelelő kapcsolódása 
a szívhez). Down-szindróma esetén 
az anya eldöntheti, hogy vállalja-e a 

gyermeket, vagy sem. A ter-
hességet időtartamától füg-
getlenül be kell fejezni, ha a 
nő egészségi állapotát, életét 
veszélyezteti.

Fontosnak tartjuk megem-
líteni, hogy a várandósság 
12. hetében a magzatnak 
már minden belső szerve ki-
alakult, a legtöbb már mű-
ködik is. Az agy nagy tem-
póban fejlődik, a szívritmus 
pedig körülbelül 168 ütés 
percenként. Kialakult az áll-
csont, állkapocs és szájpadlás 
is, valamint a rekeszizom el-
különül a tüdőtől. A magzat 
ekkor már tud nyelni, és 
megindult a vizelet kivá-
lasztása is.

A 20. hétben a magzatnak már 
szokásai is kialakulnak, például 
kedvenc alvópóz vagy alvási idő-
szak. Ekkor már reagál a külső za-
jokra is. A gyomor, a belek, a más 
és más hasi szervek már zárt has-
üregben helyezkednek el. Ekkor 
ultrahanggal már a magzat neme 
is megállapítható.

A 24 hetes magzat már nem csak 
csuklani, hanem köhögni is tud. 
Már vékony zsírréteg is kialakul a 
bőre alatt, a porcok pedig cson-
tokká kezdenek alakulni a szerve-
zetében. Ekkor azonban pigmen-
tekkel még nem rendelkezik. 

Miután az állapotos nő a ter hes-
ség megszakítási kérelmét a Csa-
ládvédelmi Szolgálatnál személye-
sen előterjesztette, egy munkatárs 
széleskörű tájékoztatást nyújt. Ez-

után, ha a nő még mindig az abor-
tusz mellett szeretne dönteni, ké-
relmét 3 nappal később írásban is 
rögzíti, valamint megnevezi a vá-
lasztott egész ségügyi intézményt. 
Ezután 8 na pon belül jelentkeznie 
kell a választott intézményben.

A várandósság megszakítása mű-
téti úton történik, lényege a méh-
nyak kitágítása és a méh kiürítése. 
A műtétet a fájdalmak miatt alta-
tásban végzik. Első várandósság 
esetén a pálcika (laminária) felhe-
lyezése után a méh nyakcsatorná-
jának kitágulása 6–8 órát vesz 
igénybe. A pálcika elszívja a méh 
falából a folyadékot, ezáltal meg-
duzzad, így kitágítva a méhnya-
kat. Ha a laminária már egy cen-
timéterre kitágította a méhszájat 
(ami természetes állapotában 
mindössze körülbelül egy milli-
méter), akkor következik az alta-
tás és a beavatkozás, ami vákuum-
szívásos módszerrel történik, majd 
ultrahanggal ellenőrzik, hogy 
minden magzati szövetet eltávolí-
tottak-e. Ezt követően a menstru-
ációszerű, de annál erősebb vérzés 
még nyolc napig tart. A méh né-
hány menstruációs ciklus alatt re-
generálódik. 

A 16. hetet követően már gyógy-
szeres, infúziós módszerrel távolít-
ják el a magzatot, valamint a méh 
tágítása is gyógyszeresen történik. 
A 24. hét után már császármetszés-
sel végzik ezt a beavatkozást. A nő 
méhét sebészeti módszerekkel fel-
nyitják, a magzatot pedig a méhle-
pénnyel együtt kiemelik. Minél 
előrehaladottabb a várandósság, 
annál nagyobbak a kockázatok.

CSARMASZ ESZTER
TÓTH KATA OTÍLIA

TÓTH REBEKA BERNADETT

méhnyálkahártya

hólyagcsíra

méhüreg

beágyazódás
anyai vér

embriócsomó
szeder-

csíra

külsQ 
magzat-

burok
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Harmadik osztály, 1. forduló
 1. Egy téglalap alakú négyzetrá-

csot készítettünk drótból az ábra 
szerint. Hány centiméter drótot 
használtunk fel, ha a téglalap hosz-
szabbik oldala 20 cm?

2. A Kökörcsin utcában a házak egyformák, az egy-
más utáni házak mindig ugyanakkora távolságra köve-
tik egymást, és mindegyik házzal szemben egy ház áll az 
utca másik oldalán. A házakat úgy számozták meg, 
hogy az utca elején a bal oldali első ház kapta az 1-es szá-
mot, ezután a baloldalon haladtak egyesével az utca vé-
géig, majd visszafelé a jobboldalon folytatták a számo-
zást. Így az utca elején, a jobboldalon levő házé a legna-
gyobb házszám. Tudjuk, hogy a 46-os számú házzal 
szemben a 145-ös áll.

a) Hány ház van az utcában?
b) Hányas számú ház áll a jobb oldalon, az utca végén?
c) Hányas számú ház áll a 123-as számú házzal szemben?
3. A piacon sütőtököket, sárgadinnyéket és cukkiniket 

cserélgetnek rögzített szabályok szerint (az azonos fajta 
zöldségek mind ugyanannyit érnek).

Pista bácsi egy sütőtökért három sárgadinnyét és két 
cukkinit adott. Erzsi néni két sütőtököt kapott öt sárga-
dinnyéért és hét cukkiniért. Miska bácsinak csak 
cukkinije van, hányat kell adjon egy sütőtökért?
 4. Az ábrán látható kerek tálcá-

ra hét kerek muffint rakunk, 
két narancsosat és öt csokisat. 
Hányféleképpen tehetjük a tál-
cára a muffinokat, ha az egy-
forma ízű muffinokat nem kü-
lönböztetjük meg, és két elren-
dezést nem tekintünk különbö-

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

FELKÉSZÜLÉS 
AZ	ORSZÁGOS	DÖNTVRE

zőnek, ha az egyik szerint elrendezett tálcát 
körbeforgatva a másik elrendezést kapjuk? Rajzold le a 
lehetőségeket!

5. Kubik építőmester egy építmény kicsinyített mását 
készíti el úgy, hogy egyforma méretű szürke és fehér 
kiskockákat rak egymás tetejére. Az építmény alaprajzát 
egy olyan négyzetbe lehet berajzolni, amelynek minden 
oldalára három kiskocka fér (nem biztos, hogy minden 
helyen áll kiskocka). Az építmény képe Észak, Kelet, Dél 
és Nyugat felől az ábrán látható (egy kiskocka oldalról 
akkor is egy négyzetnek látszik, ha nem az alaprajz szél-
ső négyzetén áll, de előtte nem áll másik kiskocka). 

a) Legtöbb hány kiskockából állhat az építmény kicsi-
nyített mása? 

Írd be az alaprajz négyzeteibe, hogy hány kiskocka áll 
ekkor egymás tetején az egyes négyzeteken! Rajzold le 
az építmény két szintjét jelölve az irányokat, és színezd 
be a szürke kockákat mindkét szinten!

A	Tudományos	IsmeretterjesztW	Társulat	2016-ban	is	
meghirdette a TIT Kalmár László Matematika 

Versenyt.	Ez	Magyarország	legrégebbi	iskolai	mate-
matikaversenye, most már negyvenötödször rendezik 

meg,	fWvédnöke	Lovász	László,	a	Magyar	Tudo	mányos	
Akadémia	 Elnöke.	 A	megyei	 forduló	 2016.	március	
19-én	 lezajlott	 –	a	döntWre	való	 felkészülést	 lapunk	
azzal	segíti,	hogy	közöljük	az	elWzW	évi	országos	döntW	
két fordulójának 3. és 4. osztályos feladatait. Ezek 

megoldását	honlapunkon	tesszük	majd	közzé.
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3. Zsuzsi 16 számkártyára színes számokat írt, négy pi-
rosat, négy kéket négy sárgát és négy zöldet. A kártyák-
ra az 1; 2; 3 és 4 számokat írta, minden kártyára egy szí-
nes számot úgy, hogy minden szám mind a négy színben 
előfordul egyszer. Ezeket a kártyákat lerakta négy sorba 
és négy oszlopba úgy, hogy sem egy sorban, sem egy 
oszlopban nincs két egyforma szám, és nincs két egyfor-
ma szín, majd néhány lap kivételével lefordította a kár-
tyákat. Az ábrán a felfordítva maradt lapokra írt számot 
és a számok színét jelöltük. Írd be a lefordított lapokra 
írt számokat, és a számok színét!

 4. Az ábrán látható kerek tálcára 
hét kerek muffint rakunk, há-
rom narancsosat és négy csoki-
sat. Hányféleképpen tehetjük a 
tálcára a muffinokat, ha az egy-
forma ízű muffinokat nem kü-
lönböztetjük meg, és két elren-
dezést nem tekintünk különbö-
zőnek, ha az egyik szerint elren-

dezett tálcát körbeforgatva a másik elrendezést kapjuk? 
Rajzold le a lehetőségeket!

5. Kubik építőmester egy építmény kicsinyített má-
sát készíti el úgy, hogy egyforma méretű szürke és 
fehér kiskockákat rak egymásra. Az építmény alap-
rajzát egy olyan négyzetbe lehet berajzolni, amelynek 

b) Írd be az alaprajz négyzeteibe, hogy hány kiskocka 
áll egymás tetején az egyes négyzeteken, ha az építmény 
a lehető legkevesebb kiskockából áll!

Harmadik	osztály,	2.	forduló
1. Egy családban öt gyerek van, az életkorukról a követ-
kezőket árulták el: Máté 3 évvel idősebb Dominál. Anna 
4 évvel fiatalabb Rozinál. Domi 5 évvel fiatalabb And-
rásnál és 3 évvel idősebb Annánál. 

a) Hány év a korkülönbség a legidősebb és a legfiata-
labb gyerek között?

b) Melyik két gyerek között van 1 év korkülönbség?
 2. Egy szabályos dobókockát megmuta-

tunk sorban egymás után négy gyerek-
nek, akik a kockának egyszerre 3-3 lap-
ját látják, amelyeken levő pöttyöket ösz-
szeszámolják. Bori 7 pöttyöt lát összesen, 
Csilla 10 pöttyöt, Kinga 15-öt, Luca pe-

dig 12-t. Hány pötty van azon a lapon, amelyet egyikük 
sem lát? (A szabályos dobókocka lapjai 1-6-ig pöttyözöt-
tek, és a szemközti lapokon levő pöttyök számának ösz-
szege 7.) 

3. Nyuszi 180 tojást készült megfesteni szerda estére. 
Kedden délben megszámolta, hány tojást kell még meg-
festenie, és azt mondta: „Ha ma még 36 tojást megfestek, 
akkor éppen kétszer annyi tojás lesz megfestve, mint ameny-
nyit még szerdán festenem kell.” Hány festésre váró tojást 
számolt meg kedden délben Nyuszi?

4. Gabi hat színes tányért rak egymás tetejére, két sár-
gát, két kéket és két zöldet úgy, hogy azonos színű tá-
nyérok nem kerülhetnek egymás tetejére. Gabi kedvenc 
színe a kék, ezért legfelül mindig kék tányér van. Hány 
napig tudja úgy rakni a tányérokat, hogy minden nap 
más sorrendben legyenek?
 5. Az ábrán látható, nyolc kis 

négyzetből álló téglalapból két 
kis négyzetet kivágunk úgy, 
hogy a megmaradó alakzat ne 
essen szét, azaz a megmaradó 
négyzetek oldalaikkal csatla-

kozzanak egymáshoz. Hányféle lehet a megmaradó 
alakzat? (Két alakzat különböző, ha nem tudjuk pon-
tosan egymásra rakni őket, így egy alakzatot és a tü-
körképét sem különböztetjük meg.) Rajzold le a lehető-
ségeket!

Negyedik osztály, 1. forduló
1. Hét gyerek életkorát években számolva leírtuk, és ész-
revettük, hogy 1-től 7-ig minden szám pontosan egyszer 
fordul elő. Dani háromszor annyi éves, mint Bori. Csaba 
4 évvel idősebb Emesénél. Fanni idősebb Andrásnál, aki 
idősebb Gábornál, de András és Gábor évei számának 
összege nem nagyobb Fanni évei számánál. Ki hány éves 
lehet?

2. Egy fuvaros a kisteherautójával összesen 500 kg fát 
szállított ki. Háromszor fordult, minden alkalommal az 
autóval együtt (vezető és utas nélkül) mérték meg a fel-
pakolt fa tömegét. Először 1555 kg-ot, másodszor 1528 
kg-ot, harmadszor 1557 kg-ot mértek. Hány kilogramm 
az autó tömege?
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minden oldalára három kiskocka fér (nem biztos, 
hogy minden helyen áll kiskocka). Az építmény képe 
Észak, Kelet, Dél és Nyugat felől az ábrán látható 
(egy kiskocka oldalról akkor is egy négyzetnek lát-
szik, ha nem az alaprajz szélső négyzetén áll, de előt-
te nem áll másik kiskocka).
 a) Legtöbb hány kiskockából állhat az építmény ki-
csinyített mása? 

Írd be az alaprajz négyzeteibe, hogy hány kiskocka 
áll ekkor egymás tetején az egyes négyzeteken! Raj-
zold le az építmény két szintjét jelölve az irányokat, 
és színezd be a szürke kockákat mindkét szinten!

b) Írd be az alaprajz négyzeteibe, hogy hány kiskoc-
ka áll egymás tetején az egyes négyzeteken, ha az 
építmény a lehető legkevesebb kiskockából áll!

Negyedik	osztály,	2.	forduló
1. Zsófi leírt egy háromjegyű számot, amelyben nin-
csen 0 számjegy. A szám számjegyeit más sorrendbe 
írva egy másik háromjegyű számot kapott, és micso-
da meglepetés, a két háromjegyű szám összege éppen 
1000 lett! Keressük meg az összes olyan számot, amit 
Zsófi leírhatott!

2. Két dobozban összesen 150 gomb van, a piros do-
bozban pirosak, a sárgában sárgák. Ha 18 piros gom-
bot a piros dobozból átrakunk a sárga dobozba, ak-
kor ott összesen kétszer annyi gomb lett, mint ameny-
nyi piros gomb volt eredetileg a piros dobozban. 
Hány piros és hány sárga gomb volt eredetileg a do-
bozokban külön-külön?
4 3. Három darab egyforma kis négy-

zetből egy triminót ragasztunk össze 
az ábrán látható módon. Két ilyen 
triminót összeillesztünk úgy, hogy 
mindig teljes négyzetoldalak illesz-
kedjenek egymáshoz. Hányféle alak-

zatot kaphatunk, ha  két alakzat akkor különböző, 
ha nem lehet pontosan egymásra rakni őket? Rajzold 
le a lehetőségeket!

4. Öt különböző színű tányért raktunk egymás te-
tejére egy oszlopba, felülről lefelé: piros, kék, zöld, 
sárga, lila. Megfogjuk a két fölsőt, és a legalsó alá 
tesszük úgy, hogy a megfogott tányérok sorrendjét 
nem változtatjuk. Ezután újra megfogjuk a két föl-
sőt, és a legalsó alá tesszük, és így tovább, összesen 
321-szer teszünk át két tányért. Milyen színűek lesz-
nek ekkor a tányérok felülről lefelé haladva?

A feladatok megoldása mellett azok gondolatmene-
tét, indoklását is le kell írni. Eredményes felkészülést 
kívánunk!

Az NTP-TV-15-0080. sz. projektet az Emberi ErQforrások 
Minisztériuma támogatja.

KÖNYVSAROK

Hogyan vált modernné világunk?

Több mint kétezer évvel ezelQtt élt egy római költQ, fi lozófus, bizonyos 
Titus Lucretius Carus, aki írt egy 7335 soros költeményt De rerum 

natura, azaz A dolgok természetérQl címmel (magyarul A természetrQl 
címmel jelent meg). ÉletérQl nem sokat tudunk, m_vei közül csak ez az 
egy maradt az utókorra. 

Ez a ma már igencsak hosszúnak 
számító vers egy tanköltemény, amely 
Epikurosz tanításait foglalja össze – 
ismeretterjesztQ módon. Lucretius 
szerint az univerzum a térben vélet-
lenszer_en mozgó, végtelenül nagy-
számú atomból épül fel. Ezek a ré-
szecskék hol összekapcsolódnak, hol 
pedig széthullnak egy végtelen körfor-
gásban. Mi, emberek is ennek a mate-
riális világnak vagyunk részei. Nincs 
nagy terv, nincs isteni építész, nincs 
intelligens teremtQ. Csak az atomok 
halhatatlanok. Az ember nem tehet 
mást, mint hogy tudomásul veszi: min-
den múlandó. Akkor cselekszik helyesen, ha élvezi a világ szépségét és 
az élet gyönyör_ségeit. ÉrthetQ, hogy ez a fi lozófi a az ókorban is össze-
egyeztethetetlen volt az istenek kultuszával. 

Sokáig azt hitték, hogy Lucretius m_vének nem maradt fenn egyetlen 
teljes példánya sem, eltekintve néhány töredéktQl és irodalmi utalástól. 
Ez így volt egészen 1417-ig, amikor is könyvünk fQszereplQje, Poggio 

Bracciolini rátalált Lucretius m_vének egy másolatára eldugott német 
kolostor könyvtárában. 

De ki is volt ez a reneszánsz könyvvadász, akinek szinte az egész 
életét végig követhetjük a könyvben? Laikus pápai titkárként dolgozott 
a vatikáni udvarban. Szabadidejében ismeretlen, elfeledett ókori kéz-
iratok felkutatásával foglalkozott. Talán nemcsak az antik irodalom lel-
kes híveként tette ezt, hanem mert gazdag m_gy_jtQk szép összege-
ket fi zettek abban az idQben egy-egy ókori ritkaságért. Bracciolini a 
konstanzi zsinat után állás nélkül maradt, így lehetQsége adódott, 
hogy kedvenc idQtöltésének hódolhasson, és ha már úgyis Konstanz-
ban járt, német kolostorok könyvtáraiban kutasson. Ekkor talált rá az 
évezrede elt_nt m_re.

A szerzQ, Stephen Greenblatt nemcsak a kézirat megtalálásának kö-
rülményeit mutatja be lebilincselQen, hanem a rendkívül izgalmas itáliai 
reneszánsz korát, és azt a környezetet, a pápai udvart is, amelyben 
Bracciolini ideje nagy részét töltötte. Nagy erénye a könyvnek, hogy ol-
vasmányos formában közli azt a temérdek információt, amelyet a szer-
zQ Lucretiusról, az ókorról, az elveszett m_rQl, megtalálásáról, Poggio 
BracciolinirQl és az itáliai reneszánszról összegy_jtött (a könyv végén 
hetven oldalt töltenek meg a jegyzetek és a bibliográfi a). Az utolsó két 
fejezetben Greenblatt azt is felvázolja, hogy Lucretius sokáig felforgató-
nak tartott gondolatai hogyan hatottak különbözQ korok gondolkodóira. 

Ilyen és ehhez hasonló kultúrtörténeti munkákkal lehetne jól tanítani a 
történelmet az iskolákban. Ha csak száraz adatok halmazát kapják, ne-
hezebben értik meg a különbözQ események közötti összefüggéseket. 
Greenblatt könyve nem ilyen, hanem izgalmas, kalandregénybe illQ le-
írásokkal teli ismeretterjesztQ m_. (Egy reneszánsz könyvvadász. 2015, 

Typotex Kiadó, 250 oldal, 3500 forint)

NÉMETH JÁNOS
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTELORVOSTUDOMÁNYI TÖRTÉNETEK

A z üveggömbök nagyító hatását már Krisztus elQtt a XVI. század-
ban ismerték. Az ókori orvosok csiszolt hegyikristály golyó segít-
ségével – gyógyító céllal – sebeket, beteg szövetrészeket égettek 

ki. Alig egy évszázaddal idQszámításunk után már a fénytörés és a fényvissza-
verQdés törvényeit is ismerte a tudós társadalom, de a látás javítására ebben a 
korban még nem ajánlották az átlátszó, félgömb formájú hegyikristályokat. Csak 
jóval késQbb, a X-XI. század fordulóján a sokoldalú és nagy tudású arab Alhazen 

írt elQször a gömbsüveg nagyító hatásának esetleges felhasználásáról. 
A könyvnyomtatás megjelenése elQtt a kódexeket másoló, iniciálé- és mini-

at_rfestQ szerzetesek aprólékos munkáját jelentQsen megkönnyítette a na-
gyítókQ vagy olvasókQ, amelyet késQbb – a célszer_ség kedvéért – 
nyéllel ellátott foglalatba illesztettek. ElQrelépést jelentett a szemüveglen-
csék történetében, hogy a készítQ mesterek a lencse domború oldalát 
egyre laposabbra csiszolták, így azt a használója már a szemhez tartot-
ta közelebb, nem pedig a nagyítandó felülethez. Az alkalmazás célsze-
r_sége azt diktálta, hogy mindkét szem elé helyezzenek „nagyítót”, és 
valamilyen módon rögzítsék a lencséket. Kezdetben a két keret nyelét 
összeszegecselték. Az ilyen szemüveg kényelmetlen volt, hiszen azt 
használat közben az olvasónak egyik kézzel tartania kellett.

Mai ismereteink szerint, az elsQ ilyen szemüveg a Velencei Köztársaság-
ban, Muranóban készült, amely már a XIII. században a kristályüvegipar köz-
pontja volt. Orvosi szakkönyvben 1303-ban említik elQször a szemüveget, 
amelynek formája az idQk folyamán sokat változott. A legnagyobb gondot 
a keretbe foglalt lencsék szem elé illesztése, illetve a rögzítés módja okoz-
ta. KépzQm_vészeti ábrázolásokon láthatunk szegecselt, olló-, bQr-, hom-
lokpánt-, és halántékszemüveget, valamint az általánosabban ismert csip-
tetQt és lornyont.  A szemüveget elsQként a spanyol nemesség köreiben 
fogadták el. A XVI. századi udvari etikett például már azt is szabályozta, 
hogy ki milyen szemüveget viselhet. Alapszabály volt, hogy minél elQke-
lQbb volt valaki, annál nagyobb okulárét illeszthetett a szeme elé. Így vált 
a szemüveg státusszimbólummá, és elsQsorban azok viselték, akik meg 
tudták fi zetni. Szemük elé illesztették akkor is, ha nem volt rá szükség, hi-
szen rangot jelentett.  A lencsék foglalatát a mesterek díszesre formálták, 
így valóságos ékszerek, iparm_vészeti remekek kerültek ki a kezük közül.

 A csiptetQt vagy cvikkert már a XVII. században is ismerték, és az minden 
kényelmetlensége ellenére divatcikké vált. Ez idQ tájt ollós szerkezet_ 
szemüveget is készítettek, de nem terjedt el, mert a szárai használat 
közben zavarták az orrot és a szájat. A szakirodalom szerint ebbQl ala-
kult ki a sokkal kényelmesebb lornyon, amelynek elsQ példányát a XVIII. 
század végén az angol George Adams állította elQ.  Napjaink kétszárú 
szemüvegének elQdjét Marc Thomin francia látszerész fejlesztette ki 1746-

ban: a szárával halántékhoz simuló, a fülekre, illetve az orrnyeregre támasz-
kodó szemüveg pedig állta az idQk próbáját, hiszen napjainkban is ezt a rög-
zítési módot alkalmazzák. 

A bifokális lencse története több mint kétszáz éves múltra tekint vissza. Fel-
fedezése az amerikai Benjamin Franklin nevéhez f_zQdik, aki egy francia op-
tikussal készíttette el az elsQ ilyen típusú szemüveget. A szemüveglencsék 
elQállításának és csiszolásának technikájában jelentQs változást hozott az 
1846-ban alapított jénai Zeiss m_hely. Az ott kifejlesztett optikai üveg légbu-
boréktól, valamint szennyezQ anyagoktól egyaránt mentes volt, így kit_nQ 
szemüveglencse alapanyagnak bizonyult. 

A svéd származású Allvar Gullstrand 1901-ben hívta fel a Zeiss üzem 
tulajdonosának fi gyelmét arra, hogy a nézés közben fellépQ szemmozgá-
sok miatt olyan lencsékre lenne szükség, amelyek a széleken sem torzí-
tanak.  A gyártó e célból külön üzemet hozott létre, és 1912-ben megjelent 
a Punktálüveg márkanev_ új termékkel a piacon. Az ebbQl készült lencse 
már pontszer_, éles képet adott a széleken is. 

A szemüveg elterjedése hazánkban a XVI. századra tehetQ, amikor már 
okiratban is elQfordul az okula, okulár, okuláré, okulárium, valamint a pápa-

szem elnevezés. Több adat utal arra, hogy ez a látásjavító eszköz Mátyás 
király uralkodása idején, a XV. század második felében vált hazánkban is-
mertté. Köztudott, hogy budai udvara állandó kapcsolatot tartott fenn Itáliá-
val, mindenekelQtt a Nápolyból származó királyné, Aragóniai Beatrix révén. 

FeltehetQ, hogy a muranói üvegfúvók mívesen csiszolt, keretben foglalt ta-
lálmánya általuk került hazánkba. Szélesebb kör_ használata – a szakiroda-
lom szerint az 1819-ben, Pesten alapított Calderoni-féle vállalkozásnak kö-
szönhetQ. Az elsQ látszerésziparos Magyarországon Antony Libál volt, aki a 
XIX. század második felének technika fejlQdésével lépést tartva külföldrQl 
hozatott be korszer_ gépeket, amelyekkel a kor igényeinek megfelelQ szem-
üveggyártást folytatott. Pt tekintjük a hazai optikai ipar megteremtQjének, 
ugyanis Magyarországon Q volt az elsQ, aki az orvos által felírt recept alap-
ján csiszolta a lencséket, és készítette a szemüvegeket. 

KÓTYUK ERZSÉBET

AZ OKULÁRÉ

Próbalencsék, 

Németország, 

XIX. sz. vége

Összecsukható lornyon. 

Németország, 

XVIII–XIX. sz. fordulója

A Libál család 

üzletébQl származó csiptetQ, 
Budapest, 1930-as évek
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A bevételek számbavétele szem-
pontjából ez az időszak min-
denképpen alkalmas erre, hi-

szen a 2015. évi adóbevalláshoz már 
megkaptuk a munkáltatóktól és más 
kifizetőktől is az adóigazolásokat. 
Ezek alapján könnyen összegezhető, 
hogy hivatalosan mennyi is volt az el-

A 	HÁZTARTÁS I 	 NAPLÓ 	 E LVNYE

ZÁRSZÁMADÁS ÉS 
PÉNZÜGYI	TERVEZÉS	

múlt évi bruttó bevételünk és az is, 
hogy az adólevonások után mennyit 
kaptunk kézhez, azaz mekkora volt a 
ténylegesen elkölthető pénzünk. Per-
sze lehetnek a hivatalosan nyilvántar-
tott bevételeken kívül olyanok is, 
amelyeket a jogszabály előírásai alap-
ján nem kell bevallani (például lakás-

biztosításon alapuló kártérítés, megha-
tározott nyugdíjpénztári kifizetések, 
az ilyenekről az adójogszabály tétele-
sen rendelkezik). És mivel sajnálatosan 
a szürke- és feketegazdaság is jelen 
van, az ezekből származó jövedelmek 
szintén (például borravaló, fusizás be-
vétele, eltitkolt lakáskiadásból szárma-

Május eleje, az adóbevallás készítésének periódusa talán 

a	 legjobb	 idWszak	arra,	 hogy	 visszatekintsünk	a	mögöt-
tünk	hagyott,	pénzügyileg	is	lezárt	évre,	elvégezzünk	egy-
fajta	zárszámadást,	összegzést,	kiértékelést:	hogyan	is	
gazdálkodtunk,	mire	futotta	és	mire	nem,	jó	döntéseket	
hoztunk-e,	mit	 csinálnánk	 ugyanúgy	 és	min	 változtat-
nánk.	Tekintsük	át,	hogy	tavaly	mennyi	volt	az	összes	
bevételünk,	azt	mire	költöttük,	mennyi	maradt	meg,	így	
ennek	fényében	az	idei	pénzügyi	kilátásaink,	elképzelé-
seink	kis	 odafigyeléssel	 és	 rendszerezéssel	 egyfajta	

pénzügyi	tervvé	is	összeállhatnak.

Háztartási napló 1938-ban és családi költségvetés tervezés napjainkban
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elemzésére. Könnyű összeszedni az 
elmúlt év egyedi, egyszeri kiadási 
tételeit is, hiszen az ilyenek gondol-
kodás nélkül is a fejünkben vannak: 
nyaralás, szeptemberi iskolakezdés, 
karácsonyi ajándékok, hűtőgépcsere, 
új kerékpárok a gyerekeknek stb. 
Szintén jól emlékszünk az olyan 
rendkívüli kiadásokra is, amelyekre 
általában négy-ötévente vagy még 
ritkábban kerül sor: lakásfelújítás, 
bútorcsere és hasonlóak. A rendsze-
res életvitellel kapcsolatos kiadások 
(élelmiszerek, ruházkodás stb.) talán 
tételes nyilvántartás nélkül is a fe-
jünkben vannak, hiszen ezek az ösz-
szegek hónapról-hónapra feltehető-
en hasonlóképpen alakulnak.              

Az	összeadás	és	kivonás	
eligazít

Ha az előbbiek szerint rendszerezett 
bevételi és kiadási tételek összeáll-
tak, a négy alapműveletből csak ket-
tőre van szükségünk ahhoz, hogy 
lássuk az egyenleget: elegendően 
hosszú volt-e a takarónk (bevéte-
lünk) vagy lábujjainkra (kiadások) 
már nem jutott a melegből. Persze ez 
a nyers egyenleg esetleg még ponto-
sításra szorulhat, ha a bevételekből 
vagy a kiadásokból kihagytunk va-
lamit, és nem az az eredmény jött ki, 
amire gondoltunk. Mindenesetre a 
pontos adatok kiszámolását követő-
en érdemes kupaktanácsot tartani 
annak a családtagnak a vezetésével, 
aki a kasszát vezeti, kezeli a háztar-
tásban. Így a többi családtag és a ka-
maszodó gyerekek is szembesülnek a 
háztartás elmúlt évi gazdálkodásá-
val. Ekkor jöhet a csodálkozás és a 
kérdések sora: „Mire ment el annyi 
pénz az elmúlt évben? Miért volt olyan 
magas a telefonköltség? Mitől volt ilyen 
sok a nyaralási kiadás, pedig naponta 

csak egy fagyit kaptunk? Miért is kellett 
apunak új pecafelszerelés?” Ezek jó 
kérdések, de utólag már nehezen 
megmagyarázhatóak őszintén és a 
család minden tagja számára meg-
nyugtató módon. Ha a bevételek és 
a kiadások összevetése után az 
egyenleg pozitív, akkor megtakarí-
tás is van, ennek felhasználásáról is 
döntenie kell a családi kupaktanács-
nak: mi legyen a sorsa, hosszú távú 
megtakarítás legyen-e belőle, vagy 
fordítsuk a gyerekek taníttatására, 
esetleg félretegyük egy régóta ter-
vezett külföldi nyaralás fedezésére. 
A leggondosabb családi gazdálkodás 
mellett az is elképzelhető, hogy a ta-
valyi egyenleg negatív, azaz többet 
költöttünk, mint azt bevételünk en-
gedte volna. Ha ez tervezetten tör-
tént és megvolt erre saját forrásunk, 
mert mondjuk a megelőző évek 
megtakarítását is felhasználtuk egy 
nagyobb kiadáshoz – például lakás-
felújítás stb. –, akkor egyenesben 
van a család gazdálkodása. Ha hitel-
felvétel pótolta ki a rövidebb taka-
rónkat, akkor újabb kérdések merül-
nek fel a visszafizetéssel és a kamat-
terhekkel kapcsolatban, amit szintén 
hideg fejjel tisztázni kell.          

Tanulás	a	múltból	
A család pénzügyminisztere a gaz-
dálkodás ilyen átbeszélése, kiértéke-
lése után könnyen feltehet három 
összegző kérdést: „Mit csináltunk jól 
az elmúlt évben? Mit csináltunk rosszul, 
azaz mire dobtunk ki pénzt feleslege-
sen? Hogyan és min változtassunk az 
idén a múlt évi tapasztalatok alapján?” 
Talán a harmadik kérdést a legnehe-
zebb megválaszolni. Ha valamilyen 
oknál fogva a bevételi oldal tavaly-
hoz képest az idén szerényebb lesz 
(munkahely elvesztése, átszervezés-

zó pénzek stb.) benne vannak a tényle-
ges bevételekben – függetlenül attól, 
hogy az illető magánszemély adókoc-
kázatot felvállalva ezeket nem szere-
pelteti valamilyen oknál fogva adóbe-
vallásában. 

Aki persze egy kicsit is tudatosab-
ban, tervezgetőbb módon figyel 
pénzügyeire, nyilván nemcsak az 
adóbevallás elkészítése során néze-
geti a bevételi rovatot, hanem év 
közben is figyel erre, mert talán 
rendszeresen vezet egy kockás füze-
tet vagy egy számítógépes táblázatot 
bevételeiről. De ha nincs is ilyen ha-
vonkénti bevételi nyilvántartás, tel-
jesen megfelel e célnak, ha a ban-
kunk által havonta rendelkezésre 
bocsátott folyószámla-kivonatokat 
(nyomtatott vagy elektronikus for-
mában) használjuk, elemezgetjük, 
hiszen kevés kivételtől eltekintve, a 
munkavállalóknak van bankszámlá-
juk, ahová a bevételek érkeznek.    

Sokatmondó	kiadási	tételek
A különféle kiadások éves szintű 
számbavétele valószínűleg egy kicsi-
vel több időt vesz igénybe, mint a 
bevételek áttekintése. Talán a rezsi-
tételek összeszedése a legegyszerűbb, 
hiszen az igénybevett szolgáltatá-
sokról részletes, és általában havon-
kénti számlát kapunk (postán vagy 
számítógépünkre): például villany, 
víz, csatorna, hulladékszállítás, gáz, 
telefon, tv, internet, különféle bizto-
sítások. Egyik-másik szolgáltató – 
segítségképpen – régebbi, göngyölí-
tett adatokat is feltüntet, illetve 
olyan elszámoló számlákat is kapunk 
(ilyen például az éves áramfogyasz-
tás végszámlája), amelyek adatai ki-
válóan alkalmasak a korábbi idő-
szakhoz viszonyított szolgáltatások-
ra kifizetett összegek összemérésére, 
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ráakadunk a jegybank Pénzügyi na-
vigátor sorozatából a Tervezze meg 
kiadásait című kiadványra, ami egy-
szerű alkalmazhatóságánál fogva 
hasznos segítséget nyújthat a pénz-
ügyek terén. A precíz nagymama 
még spirálfüzetbe, kézzel írogatta a 
napi bevásárlás során kiadott pénze-
ket, de ma már ebben is segít ne-
künk a számítástechnika: többféle 
háztartási naplót is el tudunk érni a 
világhálóról. Az egyikhez szerkesz-
tett táblázatot olyan ügyesen alkot-
ták meg, hogy az élelmiszerre ki-
adott tételek között megkülönbözte-
ti a gyermekek menzai befizetését és 
még azt is, hogy kedvenc kutyánk-
nak havonta mennyit költünk az el-
látására. Nagyon hasznos a rendte-
remtő alkalmazás háztartási naplója 
is. A különtekintőbb, részletesebb 
háztartási naplók tervezett, havi 
bontású rovatokkal is rendelkeznek. 
Egy ilyen használatának több előnye 
is van: az egész évre nézve, havi 
bontásban év elején meg tudjuk ter-
vezni, hogy milyen bevételekkel, ki-
adásokkal fogunk számolni, beleért-
ve a rendszeres és egyszeri ilyen téte-
leket is. A napló hónapról-hónapra 
történő vezetése és az időnkénti 
összegzése pedig rámutat arra, 
hogy terveinkhez képest hogyan 
gazdálkodtunk: tudjuk-e tartani 
pénzügyi céljainkat, vagy valami-
lyen váratlan kiadás miatt elcsúsz-
tunk az el kép ze lé seink től, és ezért a 
nyaralásra nem jön össze az arra el-
tervezett költségkeret.  

PALLA GÁBOR

ből eredő alacsonyabb bér, gyermek-
születés miatt kiesik a keresők közül 
az anyuka stb.), azaz kevesebbet tu-
dunk csak elkölteni, akkor ez nyil-
ván kikényszeríti a kiadási tételek 
határozott és erőteljes áttekintését. 
Ennél talán kényelmesebb az a hely-
zet, ha felismerjük költési szokása-
inkból azokat, amelyeken tényleg 
változtatni akarunk és elhatározá-
sunkat végig is tudjuk vinni annak 
érdekében, hogy pénzügyi céljainkat 
elérjük. Még jobb a helyzet, ha a vál-
toztatással párosul még az is, hogy a 
bevételünk is növekszik, mert fize-
tésemelést kapunk, vagy valamelyik 
családtag különmunkát vállal a jobb 
anyagi helyzet érdekében. Ha vi-
szont a bevételi oldalon nem tudunk 
javítani, akkor a kiadási rovatot kell 
átfésülni, különösen akkor, ha olyan 
pénzügyi célt tűztünk ki magunk 
elé, amelyre át kell csoportosítani 
pénzeket, esetleg a cél megvalósítása 
érdekében akár hónapokon át félre 
kell tenni az előre meghatározott 
részleteket.    

Rendteremtés	
Miután jól kiokosodtunk az elmúlt 
év pénzügyeiből, háztartás-gazda-
ságtanunk akkor lesz csak teljes, ha 
kibővítjük azt az idei vagy éppen 
több évre kiterjesztett elképzelése-
inkkel, pénzügyi céljainkkal, azaz 
pénzügyi tervet is készítünk hozzá. 
Ha magunk nem akarunk próbál-
kozni és táblázatokkal bajlódni, ak-
kor egy kicsit kalandozzunk el az in-
terneten. Pár percnyi keresés után 

ÉT-ETOLÓGIA

Békakórus-vetélkedW
A vetélkedés fogalma számos viselke-
désforma vizsgálata során felmerülhet: 
például párválasztás,  táplálkozás, pihe-
nőhely választása során. Minden vetél-
kedés mögött valamely erőforrás korlá-
tozott előfordulása rejlik. Ki gondolta 
volna, hogy esetenként a hangadáshoz 
igénybe vehető akusztikus tér is szűkös, 
vetélkedést kiváltó tényező lehet?

A békahímek énekkel igyekeznek 
odacsalogatni magukhoz a nősténye-
ket. Mivel többnyire számos békafaj 
udvarol ugyanazon 
helyen és időben, 
óhatatlanul átfedés-
be kerülnek egy-
mással a különféle 
dalnokok. Szó sze-
rint „hangverseny” 
keletkezik tehát, ahol 
nemcsak a hallgatóságért, hanem a 
hallhatóságért is folyik a küzdelem.

A helyzetet nehezítheti, ha új szerep-
lők jelennek meg – például invazív bé-
kafaj bukkan fel a területen. A kubai 
levelibékát (Osteopilus septentrionalis) az 
1930-as években hurcolták be véletle-
nül Floridába, ahol azóta igencsak el-
terjedt – feltehetően az őshonos békafa-
jok rovására. Nemrégiben megvizsgál-
ták, vajon a kubai „vendég” nászdala be-
folyásolja-e az eredeti floridai békák 
énekét. Olyan helyszíneket választot-
tak, ahol az invazív béka még nem te-
lepedett meg, és visszajátszották a 
hangját az éppen daloló amerikai zöld 
levelibéka (Hyla cinerea), illetve feny-
ves-levelibéka (Hyla femoralis) hímek-
nek. Az így „megzavart” békák közül 
a zöld levelibéka hangja nagyon ha-
sonló a kubai fajéhoz, míg a fenyves-
levelibékáé alapvetően különbözik. 
Kiderült, hogy a hasonló énekű zöld 
levelibékák énekük módosításával rea-
gálnak: hangosabban, tovább, és rövi-
debb kiáltásokkal udvarolnak – vagyis 
igyekeznek elkerülni a kompetíciót az 
akusztikus térben láthatatlan verseny-
társukkal. Ez a vizsgálat tehát rámutat 
egy új, eddig kevéssé ismert vonatko-
zására is az invazív fajok jelentette ve-
szélyeknek, illetve új oldaláról mutatja 
be a biológiai zajszennyezést is.

PONGRÁCZ PÉTER
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

Május 10-e a Madarak és Fák Napja. A Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum e jeles nap apropóján a 
cukorfenyő (Pinus lambertiana) tobozát választotta 

ki a hónap műtárgyának, s azt már május elejétől megszem-
lélhetik az érdeklődők. A múzeum Herbarium Generale 
gyűjteménye e különleges faj mintegy három tucat, külön-
böző fejlettségű tobozát őrzi, emellett néhány, hajtásrészletet 
tartalmazó herbáriumi lapja is tanulmányozható.

A Pinus – magyarul „tűnyalábos” vagy „hosszútűs” fe-
nyők – nemzetség a több mint 100 ismert fajával a fenyőfé-
lék családjának (Pinaceae) legnagyobb rokonsági körét al-
kotja. Természetes elterjedésük szinte kizárólag az északi 
féltekére koncentrálódik. A legkisebb termetűek földön 
„kúszó”, elterpedő fajok, mint például a kelet-ázsiai Pinus 
pumila, a mexikói Pinus culminicola  vagy az európai magas-

hegységekből jól ismert hava-
si törpefenyő (Pinus  mugo). A 
másik végletet az 50–70 mé-
teres magasságot is elérő 
észak-amerikai óriásfák kép-
viselik, mint a Pinus ponderosa, 
a Pinus jeffreyi vagy a Pinus 
lambertiana. Vannak közöt-
tük igen gyorsan növő fajok, 
mint az Egyesült Államok 
délkeleti államaiban honos 
Pinus palustris, amelyik 2–3 
métert is gyarapodhat évente, 
mások viszont olyan lassan 
nőnek, hogy évgyűrűiket 
csak nagyító segítségével le-
het megkülönböztetni egy-
mástól. Utóbbi fajok néme-
lyike évezredekig is élhet. A 
jelenleg ismert „csúcstartó” 
az Egyesült Államok dél-

nyugati hegyvidékein tenyésző simatűjű szálkásfenyő (Pinus 
longaeva) egy példánya, amelyik több mint 5060 éves. Talá-
lóan jegyzi meg Aljos Farjon, a fenyőfélék neves kutatója, 
hogy ez utóbbi fa az ókori gízai piramisok építése idején már 
néhány száz éves, életerős „csemete” volt.

A botanikusok a Pinus nemzetséget két alnemzetségre, 
ezeket további két-két szekciókra osztják, amelyek termé-
szetes, evolúciós alapú rokonsága nemcsak morfológiai, ha-
nem molekuláris alapon is megerősítést nyert. A Pinus 
alnemzetség (körülbelül 70 faj) tűleveleiben két edénynyaláb 
található, a tűlevelek 2–6-osával tömörülnek  nyalábokba, 
ezek hüvelye (a tűlevelek tövét burkoló hártyás képlet) két faj 
kivételével maradó. A Strobus alnemzetség (44 faj) tűlevelei-
ben egyetlen edénynyaláb fejlődik, a tűlevelek 1–5-ös nyalá-
bokban fejlődnek, a nyalábok hüvelye egy faj kivételével le-

A	CUKORFENYV	TOBOZA

hulló. A tobozpikkelyek a Pinus alnemzetség fajainál általá-
ban vastagabbak, keményebbek, mint a Strobus al nem zet-
ség ben.

A cukorfenyő Észak-Amerika csendes-óceáni partvidé-
kén, Oregon államtól dél felé a mexikói Alsó-Kaliforniáig 
őshonos, elegyes fenyőerdőket alkotva más fajokkal. A 
Strobus alnemzetség Quinquefoliae szekciójába tartozik, en-
nek megfelelően öttűs fenyőfaj. Feltűnőek az óriási, 50–60 
centiméter hosszúságot is elérő tobozai, amelyek súlya alatt 
a fa ágainak vége szinte bókol, impozáns megjelenést köl-
csönözve a szálegyenes, egyébként is lenyűgöző fáknak. A 
cukorfenyő gazdasági jelentősége nem marad el a szépsége 
mellett. Egyenletes szerkezetű, könnyen megmunkálható és 
alaktartó fája a különösen nagyméretű, illetve olyan faipari 
termékeknél hasznosítható, ahol a legkisebb vetemedés sem 
engedhető meg. Tápláló, ízletes magját, valamint édes 
gyantáját, amely a sebzések mentén kandiscukorszerű masz-
szaként szivárog ki a fából, az indiánok régen előszeretettel 
fogyasztották (innen a cukorfenyő elnevezés). Igaz, gyantá-
ja meglehetősen hashajtó hatású, amit hevítéssel igyekeztek 
semlegesíteni.

Jóllehet a Föld „legnagyobb fája” és „legmagasabb fá-
ja” címekkel a ciprusfélék családjába (Cupressaceae) tar-
tozó fajok (Sequoiadendron giganteum, Sequoia sempervirens) 
büszkélkedhetnek, a Pinus nemzetség fajai között a cu-
korfenyő több tekintetben is rekorder. Övé a legna-
gyobb fatömegű és a legmagasabb ismert példány, tobo-
za pedig a leghosszabb az összes fenyőé közül. Magasság 
tekintetében a „bajnokot” (83,45 méter) 2015 októberé-
ben fedezték fel a Yosemite Nemzeti Parkban; ez a va-
laha élt legmagasabb megmért egyed. A jelenleg ismert 
leghosszabb cukorfenyőtoboz mintegy 66 centiméter 
hosszú, egy kaliforniai erdészeti kutatóintézetben 
(Placerville) őrzik.

SOMLYAY LAJOS

A tobozóriás
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CukorfenyQ a lehajló ágvégekkel  
(JEFF BISBEE FELVÉTELE)
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LogIQs

www.mensa.hu

1.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa

Melyik dominót kell fejjel lefelé fordítani ahhoz, hogy a felsQ sorban 
kétszer annyi pötty legyen, mint az alsóban?

3.	fejtörW – Romhányi Dóra feladványa

2.	fejtörW – Feleki Zoltán feladványa

A számmal 
jelölt szavak 
közül melyik 
illik a többi 

sorába, 
a kérdQjel 
helyére?

Az	elWzW	számunkban	megjelent	fejtörWk
	megoldásai

1.	fejtörW – Feleki Zoltán feladványa
Megoldás: 4. HURKA

(A felsorolt szavak egyúttal egy másik szó birtokos 
személyragos alakjai: héj – héja, karom – karma, cser – 

cserje, kacs – kacsa, alom – alma, ár – árja, hurok – hurka.)
 

2.	fejtörW – Maksa Marietta feladványa

Megoldás: 

3.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa: 

Megoldás: 6 

(A síkidomok szögeinek a számát a benne lévQ számmal 
megszorozva alul és felül azonos eredményt kapunk.)

FejtörW	 rovatunk	 feladványai	 Olvasóink	 általános	 feladatmegoldó	 képességét	 teszik	 próbára.	
A	helyes	megoldásokat	jövW	heti	számunkban	közöljük.	Jó	töprengést,	briliáns	ötleteket,	eredményes	

gondolkodást	kívánunk!

Folytassa a sort! 
Hányas számú ábra kerül a kérdQjel helyére?
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Érdekes adatok a rákhalálozásokról 
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének, a WHO-nak 
az adatai szerint 2012-ben mintegy 14,1 millió rákos megbe-
tegedést regisztráltak a világon, a betegséghez köthető ha-
lálesetek száma pedig 8,2 millió volt. A standardizált meg-
betegedési arány negyedével magasabb a férfiakra, mint a 
nőkre vonatkozóan (205, illetve 165 százezrelék). A WHO 
előrejelzése szerint a rosszindulatú daganatok okozta meg-
betegedések száma nagyjából 70%-kal fog emelkedni a kö-
vetkező húsz évben. A ráknak betudható halálesetek mint-
egy harmada öt oknak tulajdonítható: a testsúlyfeleslegnek, 
a kevés gyümölcs- és zöldségfogyasztásnak, a testmozgás hi-
ányának, a dohányzásnak, valamint az alkoholfogyasztás-
nak. Közülük is a dohányzás a legjelentősebb rizikófaktor, 
amely a rák következtében bekövetkezett halálozások ötö-
déért, a tüdőrák miattiaknak pedig 70 százalékáért felelős. 
2012-ben a világon az alábbi rákbetegségekben haltak meg 
a legtöbben: 1. tüdőrák (1 millió 590 ezer halálozás), 2. máj-
rák (745 ezer), 3. gyomorrák (723 ezer), 4. vastagbél- és vég-
bélrák (694 ezer), 5. emlőrák (521 ezer), 6. nyelőcsőrák (400 
ezer). A WHO a standardizálás során az Eurostatétól eltérő 
(fiatalabb) referencianépességet hozott létre, így a halandó-
sági arány is más, mint az európai (alacsonyabb). Hazánk 
esetében az arány 184 százezrelék volt 2012-ben, ami – 
Mongólia, Örményország és Zimbabwe után – a negyedik 
legmagasabb volt a világ országai közül.

Az Eurostatnak, az EU statisztikai hivatalának adatai sze-
rint 2012-ben a százezer lakosra jutó, rosszindulatú dagana-
tos megbetegedésekben elhunytak standardizált száma 267 
fő volt az Európai Unióban. Ez a standardizált halálozási 
arányszám lehetővé teszi a területi – mindenekelőtt az or-
szágok közötti – összehasonlítást, valamint azt is biztosítja, 
hogy egy adott területi egységre vonatkozó adatok külön-
böző éveket illetően összehasonlíthatóak legyenek.

A 2012-ben az 505 millió lakosú Európai Unióban 5 mil-
lióan hunytak el, akik közül 1,3 millióan rosszindulatú da-
ganatos betegségekben vesztették életüket. A ráknak be-
tudható halálozások a második legfontosabb halálokot je-
lentik az unióban, ahol a legtöbben a keringési rendszer be-
tegségei következtében hunynak el (2012-ben 1,9 millióan). 

Az Európai Unió tagállamai közül a rákhalálozás száz- közül a rákhalálozás száz-a rákhalálozás száz-
ezer lakosra jutó standardizált száma hazánkban a legma-
gasabb, 2012-ben 361 volt, 35%-kal magasabb, mint az 
EU-ban átlagosan. A nemeket vizsgálva az látszik, hogy 
az uniós rákhalálozási arányt a magyar férfiak halandósá-
gi aránya 41%-kal, a nőké pedig 33%-kal haladta meg 
2012-ben. A férfiak mortalitási arányszáma a legmaga-ási arányszáma a legmaga-a a legmaga-
sabb a tagállamok közül, míg a nőkre kialakuló arány Dá-
niát követően a második legnagyobb.

Említést érdemel, hogy a rákhalálozás magas magyaror-
szági aránya ellenére nem ez a betegség jelenti a vezető 
halálokot az országban. A valamennyi betegség hatására 
kialakult halálozást figyelembe vevő standardizált halálo-
zási arány 1503 százezrelék volt 2012-ben, 45%-kal több 
mint az uniós átlag. A Magyarországra számított halan-
dósági arány az ötödik legmagasabb az uniós tagállamok 
közül, s csak olyan, gazdaságilag kevésbé fejlett tagálla-
mokat előztünk meg, mint Bulgária, Románia, Lettor-
szág és Litvánia.

2012-ben hazánkban 33,2 ezren vesztették életüket daga-
natos megbetegedések következtében, az elhunytak 55%-a 
férfi, akiknek 62%-a legalább 65 éves volt. Ugyanebben az 
évben az új megbetegedések becsült száma, a WHO háttér-ek becsült száma, a WHO háttér-
intézményét jelentő, Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség 
(IARC) szerint, 50,5 ezer volt. Érdekesség, hogy a 
megbetegedések becsült, standardizált aránya csupán a nyol-becsült, standardizált aránya csupán a nyol-
cadik legmagasabb Magyarországon az uniós tagállamok 
közül, szemben a halandósággal, amelyet illetően a legna-
gyobb. Ugyanezen szervezet becslése szerint a 2012-ben szü-
letetett magyar csecsemők 28%-os valószínűséggel betegsze-
nek meg 75 éves koruk előtt rákban.

HERZOG TAMÁS

Magyarországi rákhalandóság ötéves korcsoportok és nemek szerint
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A	termWtalaj	a	levegWt	is	
tisztítja

A jó állapotú termőtalaj környezeti 
értékek forrása: a benne termesz-

tett növények terméshozama nagy, 
változatos a mikroorganizmus-össze-
tétele és egyéb élővilága, csökkenti az 
eróziót, a csapadéklefolyást és a vizek 
szennyezettségét. A művelt termőföl-
dekről származik az emberiség élel-
miszerkészletének nagy része. A ku-
tatók azonban rájöttek, hogy a ter-
mőtalajnak további áldásos hatása is 
van: megköti a szenet, és csökkenti az 
üvegházhatást okozó gázok káros je-
lenlétét. Az eredményekről a Nature 
folyóiratban számoltak be.

A Föld atmoszférája jelenleg 830 
petagramm (1 Pg = 1015 gramm) szenet 
tartalmaz szén-dioxid formájában, eh-
hez az ember évente 10 petagrammot 
ad hozzá az ipari és mezőgazdasági 
szennyezés és a fosszilis üzemanyaggal 
hajtott járművek jóvoltából, mond-
ta Johannes Lehmann, a Cornell’s 
Atkinson Center for a Sustainable 

náltak. A férfit sürgősséggel szállították 
kórházba szétnyílt nyelőcsővel, mely 
életveszélyesen elfertőződött és a férfi 
képtelen volt nyelni. Az állapota egy ko-
rábbi autóbaleset eredménye volt, mely-

nek során a férfi meg is bénult. Annak 
ellenére, hogy többször is megműtötték, 
nem tudtak rajta segíteni, mert a nyelő-
csőn a hiány túl nagy területű volt.

Rák vagy sérülés miatt előfordul, 
hogy a nyelőcső egy részét eltávolít-
ják (oesophagectomia). Általában a gyo-

NyelWcsW-rekonstrukció

Amerikai orvosok a The Lancet című 
folyóiratban számoltak be arról, 

hogy először állították helyre emberen 
a súlyosan megrongálódott nyelőcsövet 
kereskedelemben hozzáférhető anya-
gok, stent (fémspirál implantátum) és 
bőrszövet segítségével. Hét évvel a re-
konstrukciós műtét után, és négy évvel 
azután, hogy a stentet eltávolították, a 
páciens normálisan étkezik, testsúlyát 
tartja, és nincsenek nyelési problémái.

A bevett klinikai gyakorlat szerint 
ma gyomorból vett szövettel tudnak 
kisebb pótlásokat végezni, de így nagy 
területű sérülések nem kezelhetők, és 
nem is mindenki alkalmas rá. Az új 
helyreállító módszert eddig csak állato-
kon tesztelték. Az első humán kísérleti 
páciens egy súlyosan sérült beteg volt.

 Kulwinder Dua professzor (Medical 
College of Wisconsin, USA) és munka-
társai újjáépítették egy 24 éves férfi nye-
lőcsövének 5 cm-es szakaszát, mely teljes 
szélességében megrongálódott, ehhez 
mesterséges merevítőként fémstentet, 
és donortól származó humán bőrből 
álló regenerálódó szövet mátrixot  hasz-

morból vagy a vastagbélből kimetszett 
darab segítségével kötik össze a meg-
maradó részt a gyomorral. Ebben az 
esetben azonban ez a műtét nem volt 
megfelelő, mert túl nagy volt a hiány 
a nyelőcsövön, a páciens állapota pedig 
túl rossz volt ahhoz, hogy alávethesse 
magát az eljárásnak. A kutatócsoport 
ekkor feltételezte, hogy ha a nyelőcsö-
vet sikerül természetes környezetében 
a  háromdimenziós alakjában hosszabb 
ideig megtartani, illetve ezzel egyide-
jűleg stimulálják a regenerációt olyan 
eszközökkel, melyeket előzőleg álla-
tokon már teszteltek, akkor a nyelőcső 
képes lesz megújulni.

Kereskedelmi forgalomban kapható 
eszközöket használtak a sérülés javításá-
ra: hogy megtartsák a nyelőcső alakját 
és a hiányzó részt áthidalják, szétnyíló 
fémstentet helyeztek be endoszkóp se-
gítségével. A sérülést ezután regenerá-
cióra képes szövetmátrixszal takarták 
be, és befújták vérlemezkékben gazdag 
plazmagéllel, amelyet előzőleg a páciens 
saját véréből készítettek, annak érdeké-
ben, hogy nagy mennyiségű növekedési 
faktort juttassanak az érintett területre, 
amely nem csak a növekedést stimulálja, 

Future munkatársa. A termőta-
laj a felső 2 méteres rétegében 4 800 
petagramm szenet tárol, ez hatszor 
akkora mennyiség, mint a légkörben 
most jelenlévő szén-dioxid. A kutatók 
szerint jó hír az emberiségnek, hogy a 
talaj ennél még többet is képes tárolni.

„Annak, hogy a termőtalajt az üveg-
házhatást okozó gázok jelenlétének csök-
kentésére használjuk, illetve csökkentsük a 
talajból a légkörbe jutó szenet, kulcsfontos-
ságú elemei, hogy fejlesszük az előrejelzési 
modelleket, és megtaláljuk azokat a Big 
Data elemzési módszereket, melyekkel a 
földhasználatot, talajkezelési módszereket 
és a technológiát integrálni tudjuk, és meg-
győzők legyünk a földművesek számára 
is” – fejtette ki Lehmann. Innentől a 
megvalósítás már nem a tudomány te-
rületéhez tartozik, mondják a kutatók, 
hiszen a globális termőtalaj-menedzs-
ment sikere attól függ, ismerjük-e a 
helyi kulturális, politikai, társadalmi 
és gazdasági körülményeket. Az egyik 
hatékony stratégia az üvegházhatású 
gázok csökkentésére például az, hogy 
nem romboljuk le a helyi ökosziszté-

mát, a művelés szempontjából margi-
nális területeken pedig helyreállítjuk az 
őshonos erdőket és réteket.

Közvetlenül a földek használói, a 
földművesek tehetnek sokat a talaj 
szénmegkötő kapacitásának növelésé-
ért, ám elegendő tudást kell adni szá-
mukra ahhoz, hogy saját körülménye-
ikhez a megfelelő eszközt, technológiát 
tudják kiválasztani. A Cornell Univer-

Egy nyelQcsQbe helyezett szétnyíló stent 
endoszkópos képe

Talajerózió intenzív mezQgazdasági m_velésnek 
kitett területen, Németország
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de vonzza az őssejteket is.  A szövetmát-
rixra a nyak oldalán futó fejbiccentő iz-
mot és a plazmaélt helyezték rá.

Az orvosok azt tervezték, hogy 12 
héttel a rekonstrukció után távolítják 
el a stentet, de a páciens három és fél 
évig halasztotta az eltávolítást, mert 
félt, hogy a nyelőcsöve beszűkül vagy 
szivárogni fog. Egy évvel azután, hogy 
a stentet eltávolították, az endoszkóp 
segítségével készült ultrahangos fel-
vételek fibrózist, sebhelyes területet 
mutattak, és látszott, hogy a nyelőcső 
falának mind az öt rétege megújult. A 
nyelési tesztek, melyeket egyenes és 45 
fokos ülő helyzetben végeztek, bebizo-
nyították, hogy a teljes nyelési funkció 
helyreállt mindkét szögben. Nem tud-
ni, mennyi időt vett igénybe a regene-
rációs folyamat, mert a páciens évekig 
halasztotta a műtétet.

Dua professzor így vélekedett: „Ez volt 
az első alkalom, hogy emberen hajtottuk vég-
re ezt a műtétet, életmentő helyzetben, ami-
kor már minden egyéb módszert kimerítet-
tünk. A módszer használata a mindennapi 
klinikai gyakorlatban azért még messze van, 
mert szigorú vizsgálatokat követel…”

Science Daily

Velence	innovatív	
védWgátrendszere

Az elmúlt száz év legnagyobb köz-
műfejlesztési projektje Olaszor-

szágban a Mo.S.E. (a név egy olasz 
betűszó, a kísérleti elektromechani-
kus modul kifejezés rövidítésére 
szolgál) védőgátrendszer, amelynek 

feladata, hogy megakadályozza, 
hogy a dagály és a vihar okozta ár-
hullám miatt a tengervíz évről évre 
három ponton behatoljon a velencei 
lagúnába és rendszeresen elöntse a 
város történelmi központját.

 Az ABB által gyártott innovatív 
rendszer több mint 50 000 készülék 
adatjelét fogja kezelni, és összehan-
golja majd a zsilipkapukból, hajózsi-
lipekből, hullámtörőkből álló teljes 
árvédelmi rendszer működését, így 
védve meg a lagúnát az emelkedő 
tengerszinttől, a téli viharoktól és a 
tavaszi áradásoktól. 

A Mo.S.E. rendszeréhez 78 zsilip-
kapu tartozik, amelyeket a Velencei 
lagúna három bejáratánál, a tengerfe-
nékre építenek. A vízzel feltöltött acél-
kapuk – melyek mérete 18,5x20x3,6 
méter és 29,5x20x4,5 méter között 
változik – sűrített levegővel 30 percen 
belül felemelhetők, így pillanatok alatt 
olyan zárógátat alkotnak, amely haté-

konyan ellenáll a lagúna felé tartó, a 
normál vízszintnél akár három méter-
rel is magasabb tengerárnak.  

Egy automatizálási szoftverplatform 
vezérli majd a zárókapuk emelését és 
süllyesztését az előre beállított para-
méterek szerint, az árapály ritmusá-
nak megfelelően. Ehhez egy integrált 
villamos energiaelosztási automa-
tizálási megoldás segítségével úgy 
távvezérelhetik majd a villamoshá-
lózatot, hogy az stabil és megbízható 
energiaellátást biztosítson az egész 
projekt számára. 

ABB

sity kutatói szerint a következő művelési 
módszerekkel lehet optimalizálni a talaj 
szénmegkötő képességét: talajforgatás 
csökkentése, legeltetés szabályozása, ve-
tésforgó és tápanyagpótlás, talajtakaró 
növények használata, valamint művelet-
len területeken egynyári növények veté-
se. A módszerek között tehát hagyomá-
nyos és újonnan kidolgozott technoló-
giák is vannak, közülük talán a forgatás 
nélküli művelés teszi leginkább próbára a 
mezőgazdászok rugalmasságát.

A forgatás nélküli talajművelés (no-till 
módszer, nevezik zero tillage és direct 
drilling művelésnek is) olyan növény-
termesztési módszer, amely az eredeti 
talajszerkezetet minél kevésbé érinti, 
így például nem használnak szántást 
és rotálást. Ily módon a termőföld 
több vizet és szerves anyagot tart meg, 
javul a tápanyagok természetes ke-
ringése a talajban, csökken az erózió. 
Nő a biodiverzitás, a talaj természetes 
mikroorganikus egyensúlya helyreáll, 
így a betegségeket okozó mikroor-
ganizmusok mellett jelen vannak az 
ezeket féken tartó mikroorganizmu-
sok is. A módszer másik kulcseleme a 
mulcsolás, azaz talajtakaró anyag (leg-
gyakrabban szalma) használata.

Cornell University

Infografika a MoSE árvízvédelmi rendszerrQl
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A	távrepülW	szitakötW

Vajon meg tudjuk mondani, hogy 
melyik a világ leghosszabb távol-

ságra repülő állata?  Egy most közzétett 
kutatás szerint egy mindössze néhány 
centiméter hosszú szitakötő a világ leg-
termékenyebb és hosszú távú utazója. 
A rovar akár több ezer kilométert is 
repülhet az óceánon át, amint konti-
nensről kontinensre vándorol. 

A Newarki Rutgens Egyetem mun-
katársainak tanulmánya a PLOS ONE 
folyóiratban jelent meg, és a kutatók 
azt állítják, hogy a hosszú utazás bizo-
nyítékát a génekben találták meg. Ez a 
szitakötő, a Pantala flavescens, amit an-
gol nevének fordítása alapján vándor 
szitakötőnek  vagy vándor vitorlázó-
nak lehetne nevezni, az eddigi ismere-
tek alapján a legelterjedtebb szitakötő a 
bolygón. Populációja olyan egymástól 
távoli helyeken tűnik fel, mint Texas, 
Kelet-Kanada, Japán, Korea, India, és 
Dél-Amerika. A vándor szitakötő kü-
lönböző helyeken talált példányainak 
annyira hasonló a genetikai profilja, 
hogy az egyetlen valószínű magyará-
zat, hogy ezek a rovarok nyilvánva-
lóan valahogyan óriási távolságokat 
utaznak, és ott párosodnak egymás-
sal. Ennek következtében egy olyan, 

világszerte közös génállomány alakult 
ki, amely nem jöhetett volna létre, ha 
a különböző helyekről származó szita-
kötők nem tudnának keveredni egy-
mással. Ekkora távolságok áthidalása a 
szitakötők méretéhez képest rendkívü-
li teljesítménynek tűnik.

– Mi vizsgáltuk meg először a rovarok ge-
netikai állományát azért, hogy megtudjuk, 
hogyan tudnak ilyen távolságra utazni ezek 
a szitakötők – mondta Jessica Ware, a 
Rutgens Egyetem Művészeti és Tudo-
mányos Főiskolája biológia fakultásá-
nak egyetemi adjunktusa, a tanulmány 
vezető szerzője. – Ha az észak-amerikai 
Pantala faj csak észak-amerikai Pantala 
fajjal párosodna és a Japánban élő vándor 
szitakötők csak az országban élő társaikkal 
párosodnának – mondta Ware – akkor 
az lenne a természetes, hogy a rovarok ge-
netikai állománya eltérjen egymástól. Mivel 
a kutatásunk eredménye nem ezt mutatta, 

ebből arra következtettünk, hogy a gének 
keveredése óriási földrajzi kiterjedésű terü-
leteken történik.

Vajon mi a titka annak, hogy a külön-
böző földrészekről származó rovarok 
sikeresen találkoznak, hiszen ezek nem 
hatalmas madarak vagy bálnák, amik-
nél természetes, hogy akár ezer kilomé-
tereket utazzanak? Ware szerint ez csak 
úgy lehetséges, hogy a szitakötők teste a 
fejlődés során úgy alakult ki, hogy köny-
nyen repülhessenek. – A vándor szitakö-
tők alkalmazkodtak a repülő életmódhoz, 
a szárnyuk fajlagos felülete megnövekedett, 
és ez teszi lehetővé a számukra, hogy a szél 
felkapja és messzire elvigye őket. A szél újból 
és újból meglöki a szárnyukat, azután mini-
mális energia felhasználásával hosszú ideig 
siklanak, vitorláznak a szél hátán.

Tény, hogy már megfigyeltek szita-
kötőket az Indiai óceán felett, amint 
Ázsiából Afrika felé repültek. – Követik 
az időjárás változásait – magyarázta Da-
niel Troast, a diplomamunkáján dol-
gozó biológushallgató, aki 2015-ben a 
Ware laboratóriumából származó DNS 
mintákat elemezte. – A szitakötők Indiá-
ból indultak, ahol akkor száraz évszak volt 
és Afrika felé repültek, ahol akkor kezdő-
dött a nedves időszak. Ezt az utat valószí-
nűleg évente egyszer megteszik.

MANGEL GYÖNGYI

Glifozáttal	vagy	anélkül?

Júniusban lejár a glifozátot tartalmazó 
gyomirtó szerek engedélye, ezért 

most ismét aktuálissá válik a kérdés, 
hogy vajon az európaiak támogatják-e 
ezt a rákkeltőnek minősített, erős ható-
anyagot a növényvédelemben. A 
Yougov poll közvélemény-kutató cég 
hétezernél több európait kérdezett meg, 
akiknek csaknem kétharmada kitiltaná 
az ilyen gyomirtókat kontinensünkről. 
Az olaszok háromnegyede, a németek 
70 százaléka, a franciák 60 százaléka és a 
britek 56 százaléka mellőzné az európai 
mezőgazdaságból. 

A glifozát betiltása ellen Strass bourg-
ban is harcolnak. Csaknem 150 képviselő 
adott le a napokban vizeletmintát, hogy 
vizsgálják meg, van-e a szervezetükben 
gyomirtószármazék. Korábbi tesztek-
kel már 18 uniós államban vizsgálták 
meg az emberek vizeletét, ami alapján 
kiderült, hogy a legtöbbjükben jelen 
vannak a gyomirtó szer maradványai, 
sőt az angol kenyerek 60 százalékában 
is találtak glifozátot, de voltak pozitív 
eredménnyel zárult vizsgálatok Német-

ország legjobban eladott 14 sörénél is.  A 
közvélemény-kutatás egyértelműen jel-
zi, hogy az európaiak nem kérnek az 
említett hatóanyagból és nem akarják, 
hogy 2031 júniusáig jelen legyen a me-
zőgazdaságban és így a szervezetükben. 
A glifozát amúgy a Monsanto, a Dow 
és a Syngenta által készített gyomirtók 
egyike, amely erősen megosztja a tudo-
mányos köröket. 

Az Egészségügyi Világszervezet, a 
WHO rákkutatói úgy vélekedtek, hogy 
„feltehetően rákkeltő hatása van az em-
berekre”, míg az unió Európai Élelmiszer 
Biztonsági Hivatala épp az ellenkezőjét 
nyilatkozta, sőt a tervek szerint újabb 15 
éven át zöld utat kap a glifozát az euró-
pai földeken.  Európában több állam is 
ellenzi a gyomirtó újraengedélyeztetését, 
és bíznak abban, hogy a közvélemény-
kutatás újabb ütőkártyát adhat a környe-
zetvédő ellenzék kezébe, valamint egyre 
több országot bírnak belátásra. A Bi-
zottság tárgyalófelei kompromisszumos 
megoldáson dolgoznak, kezdve a ható-
anyag gyorsabb határidejű kivonásától 
egészen a glifozát jobb felvételét segítő 
vegyszerek beszüntetéséig. 

Hollandia jövő év végéig akar 
halasztást elérni, hogy az Európai 
Vegyianyag Ügynökség teljes vizsgála-
tot végezhessen el. A tudósok azon-
ban egyre gyakrabban kritizálják 
az ügynökség munkáját, amely sze-
rintük néha nem a várt eredménye-
ket hozza. A glifozátot legtöbbször 
génmódosított növények védelmére 
használják általános gyomirtóként. 
A környezetvédők szerint a glifozát 
megöl minden növényt, algát, bakté-
riumot és gombát a gabonaföldeken 
és annak szomszédságában, így mér-
ve hatalmas csapást a biodiverzitásra. 
Az elmúlt 42 évben 9,4 millió tonnát 
szórtak ki belőle Európában, ez a 
mennyiség már így is a Föld minden 
egyes megművelt hektárjára 22 deka-
gramm glifozát kijuttatását jelentené.  
Bár a glifozát engedélye most június-
ban fut majd ki, egy ideiglenes hosz-
szabbítás léphet életbe, amíg az uniós 
országok nem jutnak egyezségre. A 
legvalószínűbb, hogy május 19-én 
Brüsszelben hozhatnak majd a tagál-
lamok kompromisszumos döntést.

(www.greenfo.hu) 
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beküldQk között a kiadó köteteinek 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2016. május 10-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 9. 
számunkban elkezdQdQ 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek 
bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 125 éve született magyar mérnök, 
konstruktQr, feltaláló nevét adják meg. A név megfejtQi között az Élet és 
Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik alcím. 10. Hosszabb válasz kezdQdhet e 
szóval. 11. Gyepre durván tapos. 12. Nagy Lajos írása egy szárnyasról 
a Képtelen természetrajzban. 14. Csuk és ...; Gajdar gyermektörténete. 
15. AsszonynévképzQ. 16. Csomagolóanyag. 18. Fa és folyó része. 20. 
Vicces, tréfás. 21. Égtáj, röv. 22. Az alsó és a felsQ ajak találkozásának 
szeglete. 24. Német névelQ. 25. Híres milánói stadion, hivatalosan 
Giuseppe Meazzáról kapta nevét. 28. ... Ekran; egykori nemzetiségi 
tévém_sor. 29. Az amerikai Nagy-tavak egyike. 31. Szaloniki tengere. 
34. Erkel Ferenc-díjas zeneszerzQ, zongorista, énekes, számos sláger 
szerzQje (István). 36. Filc.

FÜGGQLEGES: 1. BefQttként karikában is árusított déligyümölcs. 2. A Nap 
latin neve. 3. TetQfedésre való rozsszalma. 4. Mister, röv. 5. A másik alcím. 
6. Pécshez közeli helység lakosa. 7. Falu a Beregi-síkon, református 
temploma a népi építészet remeke. 8. Körzet közepe! 9. Az anion is 
ez. 13. Minden csatáját megnyerQ hadvezér, aradi vértanú (János). 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu
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ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2016. május 28.

Pótjelentkezési határidQ: 2016. május 17. 

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak, azokról a www.telc.hu 

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
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A HÓNAP KÉPE
ÁPRILIS

Morber József (Martonvásár) – Halágyrajáró – cím` képe 14. szá-
munkban jelent meg a 439. oldalon.

A Martonvásári Kastélyparkban van egy kis tó, amelynek vizét 
telente nagyrészt leeresztik, csak „halágy” marad benne. Erre járt 
rá egy idRben egy leleményes vidra. A kertész ezt észrevette, s a 
befagyott tó jegén levR lék mellé leült egy székre, s élesre töltött 
kamerával várt. A vidra meg jött… Ilyen, valójában nem is amatRr 
módon örökítette meg ezt a kedves epizódot a szépségekben, 
kulturális emlékekben oly gazdag helyen.  (H. J.)
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Amikor a XX. század elején Pablo Pi-
casso és művésztársai először láttak afri-
kai és óceániai szobrokat, a törzsi mű-
vészet emlékeit, nyilvánvaló volt szá-
mukra, hogy ezek a tárgyak is művé-
szeti alkotások. Bár az európai világ 

számára nem volt ismeretlen ez a fajta egzotikus tárgy-
kultúra, ezeket a szobrokat, maszkokat és faragványo-
kat hosszú ideig mégsem tekintették művészetnek. 

A tárgyak formálása, a geometrikus díszítés és kifino-
mult formarend harmóniája óriási hatást gyakorolt a 
XX. század új utakat kereső modern művészetére, le-
gyen szó festészetről, szobrászatról vagy 
grafikáról. Picasso 1907-ben készült fest-
ménye, a hagyományosan a kubizmus 
első művének tekintett Avignoni kisasszo-
nyok, már feltűnő módon magán viseli 
az újonnan felfedezett távoli művészeti 
világ nyomait. Picasso munkássága óta a 
törzsi művészet az európai művészettör-
téneti hagyomány része, formai és szelle-
mi inspirációs forrás. 

De vajon művészetnek látja-e mindezt az etnográfus, a 
kutató, aki ismeri e tárgyaknak a törzsi kultúrában betöl-
tött funkcióját? Művészetet lát-e benne a mai néző vagy 
érdekes etnográfiai tárgyat, egy alig ismert távoli világ-
nak a tárgyi emlékét? A Magyar Nemzeti Galériában ok-
tóber 2-ig látható Perspektívák – művészet és etno-
gráfia című kiállítás ezekből az alapkérdésekből indul ki.

A XX. század egyik legnagyobb ha-
tású művészének szentelt Picasso - 
Alakváltozások, 1895-1972 című 
tárlat  július 31-ig látható a Magyar 
Nemzeti Galériában. A kiállításon a 
művész száz műve tekinthető meg, 
ez Pablo Picasso festészetének eddigi 

legnagyobb kiállítása Magyarországon.
A száz műalkotást, festményeket, valamint szobrokat 

és grafikákat bemutató tárlat Picasso életművének vala-
mennyi periódusát felöleli, ugyan-
akkor egy kiemelt téma – az emberi 
alak megformálásának folyamatos 
változása – köré szerveződik.

A kiállított művek többsége a világ 
legjelentősebb, a művész ötezer al-
kotását őrző párizsi Musée national 
Picasso-Paris gyűjteményéből érke-
zett. A gyűjteményben, amelyet a 
művész örökösei adományoztak a 
francia államnak, Picasso minden alkotói korszakából 
megtalálhatóak művek, valamint 200 000 dokumen-
tum - levelek, folyóiratok, fényképek - Picasso magánar-
chívumából.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

A szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum új kiállítást nyitott az Észak-
magyarországi falu tájegységének 
Magtárában, ahol többek között arra 
is választ kapunk, hogyan kerülhetett 
egymás mellé egy százéves sósborsze-
szes üveg Amerikából, egy „drakulás” 
hógömb Erdélyből és egy alumínium 

sajtár a Dunántúlról. 
A Gyűjtőpontok című 

tárlat a Skanzen elmúlt öt 
évének kutatásaiból ad íze-
lítőt, vagyis a kiállított tár-
gyak nem egyetlen kiemelt 
téma köré csoportosulnak, 
hanem a múzeum időben 
és térben is kiterjesztett 
vizsgálódásainak eredményeit tolmácsolják a látogatók 
felé, s „Így gyűjtünk mi” mottóval arra mutatnak 
rá, „hogy minden tárgy mögött egy-egy megismételhetetlen 
történet és hús-vér emberek rejtőznek”. A tárlat október 
30-ig tekinthető meg.

A küzdelem élvezete 
címmel nemzetközi 
csoportos kiállítás nyílt 
a budapesti Stúdió  
Galériában. A május 

21-ig látható kiállítás a sportot és a fizikai küzdelmet a 
test politikájával kapcsolja össze, és a személyes, privát 
megmérettetésektől a politikai és társadalmi harcokig 
jut el. A látogatók megismerkedhetnek a Zsidó Rene-
szánsz Boksz Klubbal, a kurd nőmozgalom „mosolygó 
forradalmával”, a korai magyar feminizmus elfeledett 
vezéralakjával, és 
egy terápiára járó, 
önkritikus mű-
vész párral is.

A tárlat a mottó-
ját egy bokszolási 
útmutatótól köl-
csönözte, amely a 
küzdelem élveze-
tét, a kitartást és az elhivatottságot elengedhetetlennek 
tartja a győzelemhez. Ebből a sportolói attitűdből in-
dulnak ki a nemzetközi csoportos kiállításon résztvevő 
művészek, akik a saját tapasztalataikon, illetve közös, 
társadalmi ügyeken keresztül közelítenek a mindenna-
pos harcok kérdéséhez. A hangsúly nem az egymással 
való versengésen van, hanem azon, hogy a különféle 
küzdelmek hogyan tudnak egymáshoz kapcsolódni. 
Hogyan lehet saját küzdelmeinken keresztül mások 
helyzetét megérteni, egymástól tanulni és egymást tá-
mogatni?

Forma és szellem Öt év kutatása

Forma és alak

Ilyen a box
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

PUB-I 117209

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, az NKFIH és
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.

A római Navicella-mozaik 
egy korai másolata
A középkorban egy m_alkotás másolása teljesen 
más megítélés alá esett, mint a mai világunkban. A 
kiemelkedQ, híres m_ másolása már önmagában is 
kívánatos dolognak minQsült, ráadásul még dicsQ-
séget is hozhatott a „másolóra”, ha az elQkép az új 
m_ben felismerhetQvé vált.

Rejtett számtani viszonyok
A matematika elgondolásai és fogalmai embertQl, 
idQtQl és tértQl független létezQk. Ha Tolsztoj nem élt 
volna, sosem ismertük volna meg Anna Karenina 
történetét, senki sem írta volna meg ugyanezt. 
Azonban Pitagorasz helyett lehetett volna valaki 
más, aki feltárja ugyanazt az igazságot, ami ráadá-
sul ugyanazt jelentette mindenütt és mindenki szá-
mára a világon az elmúlt 2500 évben.

Mindszenty	József	és	a	
Vatikán
1956. november 4-én reggel nyolc órakor Mind-
szenty József hercegprímás mögött bezárult az 
Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségének 
ajtaja Budapesten. Ekkor még senki sem tud-
hatta, hogy az ide menekült vendég összesen 
5437 napot (14 évet, tíz hónapot és 24 napot)
tölt el az épületben.

KITAIBEL

E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny 
anyagát adó cikke: Jégkorszaki pocokinvázió

A hátlapon

A védőszemüveg

Amikor az olasz származású Stefano 
Calderoni 1819-ben megnyitotta Pes-
ten látszerész üzletét és műhelyét, a 
külföldről behozott félkész szem-
üvegkeretekbe még kézzel csiszolták 
az üveglencséket. Mivel ebben az idő-
ben még nem létezett a mai értelem-
ben vett szemüvegrendelés, ezért a 
vásárló egyszerűen kiválasztotta a 
számára leginkább megfelelő dara-
bot. A szemüveglencsék előállításá-
nak és csiszolásának technikájában je-
lentős változás akkor történt, amikor 
1846-ban a németországi Jénában 
megnyílt az optikai műszereket is 
gyártó és forgalmazó Zeiss műhely. 
Itt dolgozták ki azt a módszert, 
amelynek segítségével elkerülték a 
kézi csiszolás hibáit. Ugyancsak itt 
fejlesztették ki az 1880-as évek végé-
re azt az optikai üveget, amely légbu-
borékoktól és szennyező anyagoktól 
egyaránt mentes volt. Ez a nagytisz-
taságú üveg kitűnő szemüveglencse 
alapanyagnak bizonyult. 

Id. Csapodi István magyar szemész 
1886-ban szerkesztette meg a nevével 
fémjelzett látáspróbákat, ezt követően 
hozták létre az első próbalencse soro-
zatokat, amelyek segítségével a látáshi-
bákat már egyénenként is meg tudták 
határozni. Ennek eredményeként, a 
megfelelően csiszolt szemüveglencsék 
segítségével, bizonyos látási rendelle-
nességek javítására, illetve gyógyításá-
ra is lehetőség nyílt. Beigazolódott az a 
feltevés is, miszerint az erős fény és a 
különböző fényjelenségek károsan 
hatnak a szemre.  Ezért sötétített len-
cséjű szemüvegeket is gyártottak. A 
látás megóvására, a különböző szak-
mákban dolgozók számára fényvédő, 
porvédő, szemcsevédő stb. szemüve-
geket állítottak elő. Ezek közül a Sem-
melweis Orvostörténeti Múzeum 
szemüveggyűjteménye számos külön-
leges darabot őriz. 

Szöveg: KÓTYUK ERZSÉBET
Kép: BLAHÁK ESZTER
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