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Immár harmadik éve adja át a Juhari Zsuzsanna díjat a Tu-
dományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat. A díjat az Élet és Tudomány váratlanul, rö-
vid, súlyos betegség után elhunyt szerkesztőjére, Juhari 
Zsuzsannára emlékezve alapították, és az ismeretterjesz-
tő, tudománynépszerűsítő blogokat, illetve szerzőiket, 
szerkesztőiket ismerik el vele. Juhari Zsuzsanna maga is 
írt blogot – a juharizsuzsanna.blog.hu-ra felkerült nagy-
szerű írások ma is olvashatók a világhálón –, nagyon fontos-
nak tartotta az ismeretterjesztés új, XXI. századi, alternatív 
módjait. A blogok közvetlen, személyes, kötetlen stílusa igen 
alkalmas arra, hogy a tudomány – olykor meglehetősen ne-
hezen érthető – eredményeit az írója személyén átszűrve, 
egyéni, érdekes módon juttassa el széles tömegekhez.

Bár a blogszféra nagyon átalakult az utóbbi években, 
azért egyáltalán nem kell félteni – a zsűri évről évre igen 
nagy kihívással néz szembe, amikor kiválasztja, ki kapja a 
díjat. Minden évben új, jobbnál jobb, érdekesnél érdekesebb 

ismeretterjesztő blogok kerülnek a TUK és a TIT képvi-
selőiből, valamint Juhari Zsuzsanna gyermekeiből álló 
zsűri elé – ezúttal 19 érvényes pályázat érkezett.

Ezek közül a Juhari Zsuzsanna díjat a Paleotóp. Az 
őslényblog (paleotop.blog.hu) kapta, melynek szerkesz-
tői Fitos Attila és Fejes Valentin. Különdíjat kapott a la-
punkban is publikáló Farkas Alexandra blogja, a Farkas-
szem (farkasszem.wordpress.hu) és az áltudományok el-
leni küzdelem egyik zászlóshajója, a Csupor Dezső nevé-
hez fűződő Ködpiszkáló (kodpiszkalo.blog.hu) is.

További színvonalas, érdekes blogokat pedig oklevéllel 
ismert el a zsűri, ezek az ELBIDA projekt (elbida.hu – 
Bíró Dániel), az Elherdált örökségünk (elherdaltorokseg.
blog.hu – Németh Györgyi), Kugi blogja (kugi.blog.hu 
– Kuglics Gábor), A fizika kalandja (afizikakalandja.
blog.hu – Rockenbauer Antal) és a Szirmai világa blog 
(afoldgomb.hu/blogok/szirmai-vilaga – Szirmai Gábor 
szerző és Nagy Éva Johanna szerkesztő).

A díjazottaknak gratulálunk, és további jó munkát kí-
vánunk azoknak, akik hasonló, ismeretterjesztéssel fog-
lalkozó blogokat szerkesztenek-írnak!

A SzerkeSztőSég
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idegsejteket. Ilyen implantátum-
mal kapcsolatban jelent meg egy 
izgalmas beszámoló nemrégiben.

A kutatók korábban már végez-
tek hasonló kísérleteket rágcsá-
lókkal, ezúttal pedig makákókon 
ismételték meg az őssejt implan-
tációt. A kísérleti állatok ge-
rincvelejét az implantáció előtt 
két héttel a nyaki szakaszon 
féloldalon átmetszették, ezzel szi-
mulálva a súlyos gerincsérülést. A 
beültetendő emberi neurális ős-
sejteket olyan oldatba helyezték, 
amely növekedési faktorokat, 
illetve az oldat megszilárdulását 
segítő anyagokat is tartalmazott. 
Az oldatot a sérülés helyére fecs-
kendezték be, azonban a rágcsá-
lókra optimalizált módszer nem 
bizonyult hatásosnak, az első két 
kísérleti állatnál az agy-gerinc-
velői folyadék teljesen elmosta a 
befecskendezett sejteket a ren-
deltetési helyükről. További két 
makákónál kevésnek bizonyult 
a beadott immunszuppresszív 
szerek mennyisége, ezért az im-
munrendszerük a beültetett sej-
tek jó részét elpusztította. Továb-
bi öt állat vett részt a kutatásban, 
ezeknél az implantátum már tel-
jesen kitöltötte a sérülés helyét.

Az állatokat a vizsgálat ideje 
alatt többször megfigyelték egy 
feladat elvégzése során, melynek 
lényege, egy szárított gyümöl-
csökkel töltött gumijáték meg-
szerzése, amihez néhány lépcső-
fok megmászása szükséges. A 
feladat során az állat járását és 
kézügyességét pontozzák. Azok 
az állatok, amelyeknél megma-
radt az implantátum, jelentős 
teljesítményjavulást mutattak a 
kézügyesség terén és járásuk is 
javult, bár kisebb mértékben.

A sejtek beültetése után 2-9 hó-
nappal a kutatók megvizsgálták az 
implantátum állapotát. Azt találták, 

Őssejtek a gerincsérü-
lés gyógyításában

A gerincvelő sérülése súlyos és 
maradandó tüneteket okozhat, 
a gerincvelőben futnak ugyan-
is a test izmait és érzékszerveit 
az aggyal összekötő idegpá-
lyák, melyek elszakadása az 
adott izom bénulását, illetve 

az adott testrész elérzéstelenedését 
okozza. A gerincsérülések viszony-
lag gyakoriak és az esetek nagy-
jából tizedében maradandó káro-
sodást okoznak, ezért intenzíven 
zajlik a lehetséges gyógymódok ku-
tatása. A jelenleg fejlesztés alatt álló 
módszereket néhány éve még csak 
a sci-fi műfajában emlegették, ma 
azonban sokan dolgoznak ezeken 
és nagy reményt fűznek hozzájuk. 
Az epidurális stimulációról néhány 
hónapja közöltek bíztató eredmé-
nyeket; a mozgató idegsejteket köz-
vetlenül ingerlik az agyban létre-
jövő „parancsoknak” megfelelően, 
így gyakorlatilag áthidalják a sérült 
gerincvelőt. A mesterséges külső 
váz vagy exoskeleton egy testen 
viselhető szerkezet, ami a bénult 
végtagok mozgását helyettesíthet-
né. Végül az őssejt implantátumok 
esetében az elképzelés az, hogy a 
bejuttatott őssejtek idegsejtekké 
alakulva újra összekötnék a meg-
szakadt kapcsolatok miatt egymás-
sal kommunikálni már nem képes 

hogy a sejtek száma a beültetés után 
két hónappal körülbelül 400 000 da-
rab/köbmilliméter volt, ami aztán 
fokozatosan csökkent és nagyjából 
150 000 darab/köbmilliméter érték-
re állt be. A keletkezett sejtek között 
idegsejtek és gliasejtek (az idegsej-
teket támasztó és tápláló sejtek) is 
voltak. A fej és a farok irányába is 
megindult a nyúlványképzés, kö-
rülbelül 150 000 idegsejtnyúlvány 
volt jelen mindkét oldalon 2 milli-
méter távolságban, a leghosszabbak 
pedig 50 milliméterre is eljutottak. 
A gazdatest idegsejtjei által növesz-
tett nyúlványokat is kimutattak az 
implantátum területén, továbbá a 
beültetett idegsejtek és a gazdaszer-
vezet idegsejtjei között szinapsziso-
kat is találtak, vagyis lehetséges volt 
köztük a kommunikáció.

A beavatkozás tehát összességében 
sikeresnek bizonyult. A központi 
idegrendszer regenerációja normáli-
san meg sem indul, a kutatók azon-
ban elérték, hogy a gazdatest sejt-
jei az implantátumba növesszenek 
nyúlványokat, ami hatalmas lépés 
lehet a gerincsérülések kezelésében. 
A mozgatóműködések javulása va-
lószínűleg a beültetett neuronok és 
a gazdatest idegsejtjei között létre-
jött kapcsolatokkal magyarázható. 
Noha a módszer még korántsem 
tökéletes, további előrelépéseket vár-
hatunk a közeljövőben.

ReichaRdt RicháRd

Hal a vízben

A lazac élete kora tavasszal, 
kristálytiszta vizű hegyi pa-
tak kavicságyában kezdődik. 
Az ifjú hal viszonylag hamar 
megismerkedik a nagybetűs 
élettel. Néhány hónaposan már 
rovarlárvákat és más gerinctele-
neket vadászik, és igyekszik el-

kerülni a kígyókat, nagyobb halakat 
és madarakat. Ha mindezt sikere-
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Az implantátumból („Graft”) kinövő idegsejtnyúlványok 
(FORRÁS: ROSENZWEIG ÉS MTSAI., 2018; NATURE MEDICINE).

Egy külső váz vagy exoskeleton látványterve 
(FORRÁS: EVOLVING-SCIENCE.COM)
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különösen sok egyednek 
ad otthont, annak elle-
nére is, hogy nagyváros 
áll a két partján. A lazac 
évszázadok óta az egyik 
legfontosabb állatmotí-
vuma az őshonos indián 
történeteknek, hitvilág-
nak, életmódnak és éte-
leknek. Évtizedek óta az 
egyik legfőbb látványos-
sága a turistáknak, kar-
öltve a medvével, sassal, 
fókával és kardszárnyú 
delfinnel, akikkel a táp-
lálékláncban is szorosan 
kapcsolódik a hal. Nincs 
olyan duzzasztógát, 
amely mellett ne lenne hallépcső. 
Senki sem kérdőjelezi meg a la-
zac jelentőségét Brit Columbia 
partjainál. A múlt század egyik 
katasztrófája volt, mikor egy vas-
útépítés során megcsúszott a föld 
és elzárta a fiatal lazacok vándor-
lását. Az egész város összefogott 
és kosarakkal, ládákkal igyekez-
tek átszállítani a halakat, amíg 
a munkások minden erejükkel 
takarították el a gátat. Az azévi 
lazacok legnagyobb része ennek 
ellenére elpusztult.

Idén nyáron a tartomány súlyos 
döntés előtt áll. Néhány évtizede 
lazactenyésztő farmok telepedtek 
le a csendes óceán partjainál. A 
farmok hálóval elválasztott részek, 

sen túlélte és megerősödött, ak-
kor elindul az óceán felé. Menet 
közben átalakul, majd az óceán 
torkolatához érve, a félsós víz-
ben adaptálódik az óceáni léthez. 
Az óceánban már felnőtt halként 
keres magának rákokat, heringet 
és egyéb kisebb állatokat, míg 
igyekszik elkerülni az éhes delfi-
neket, ceteket, fókákat és egyéb 
nála nagyobb vízi ragadozókat. 
Élete utolsó eseményeként újra 
átalakul kissé és visszavándorol a 
szülőfolyójába, ahol már vár rá a 
medve és a sas. Ha őket is sike-
rült kikerülnie, akkor a farkával 
kis üreget formál az utódainak és 
addig vigyáz az ikrákra, míg meg 
nem hal.

A legelső lazac előd hatmillió 
évvel ezelőtt alakult ki. Azóta a 
technikájuk finomodott és Ázsia, 
Amerika és Európa folyóiban is 
találkozhatunk különböző fajok-
kal. Magyarországon az őshonos 
sebes pisztráng és még néhány be-
telepített faj képviseli a családot. 
A lazac különleges életével köz-
ponti helyet foglal el az óceáni és 
szárazföldi táplálékláncokban is. 
A felsorolásból kimaradt, de ter-
mészetesen az ember is lelkes fo-
gyasztója a lazacféléknek.

Brit Columbia folyói minden 
évben fogadják az érkező csen-
des-óceáni lazacfajokat. Vancou-
ver legnagyobb folyója, a Fraser 

amelyekben norvég, atlanti lazac 
él. A probléma gyökere abban áll, 
hogy a sűrűn tartott halak között 
jobban terjednek a betegségek és 
paraziták, melyek egy része nem 
őshonos a Csendes-óceánban és az 
óceáni lazacok érzékenyek rá. A 
háló nem biztosít védelmet a kór-
okozók elől és a feldolgozás során is 
kerülhet biológiailag veszélyes hul-
ladék a vizekbe. Mivel a farmok a 
part menték vannak, a fertőzött víz 
pontosan az útjába esik a vándorló 
halaknak. 2008-ban felfedeztek 
egy retrovírust, amely a halak iz-
mait támadja és megakadályozza 
a vándorlásukat, így a szaporodá-
sukat is. Több tudományos mun-
ka is született a témában, melyek 
egymásnak ellentmondanak a ví-
rus származásával kapcsolatban, 
azt azonban nem tagadják, hogy a 
csendes-óceáni halak közt is meg-
jelent a fertőzés.

Bár emiatt sokan követelik a far-
mok bezárását, az érmének másik 
oldala is van. A farmok azzal ér-
velnek, hogy hatalmas bevételt, 
több ezer munkahelyet és nem 
utolsósorban könnyen hozzáfér-
hető lazacot jelent Brit Columbi-
ának a tenyésztés. Vad lazacokat 
is fognak be, azonban ez önma-
gában nem elégítené ki a lazachús 
iránti keresletet. A farmok enge-
délye június 20-án járt le, áthidaló 
megoldásként ezután hónapról hó-
napra kapnak hosszabbítást, amíg 
el nem dől a sorsuk. Washington 
államban (USA) már betiltották a 
farmokat. Kanadában egy hosz-
szadalmas folyamat indult meg, 
melyben a központi gondolat, me-
lyet Alexandra Morton halvírus 
kutató nyilatkozott, így hangzik: 
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„nem a haltenyésztésre mondunk ne-
met, hanem azt mondjuk, hogy nem 
ölhetik meg a vadon élő halainkat, 
amíg tenyésztik a sajátjukat”. 

FeRenc Kata

Egy jéghold élete

A NASA Cassini űrszondá-
jának műszeres adatai alap-
ján szénben gazdag szerves 
molekulák szivárognak fel a 
Szaturnusz Enceladus holdjá-
nak jeges felszíni repedésein 
keresztül. A kutatók szerint 
a szilárd bolygómag és a me-

legebb felszín alatti óceán között 
végbemenő kémiai reakciók fele-
lősek az összetett szervezetek ki-
alakulásáért.

„Az Enceladus még mindig tartogat 
meglepetést. Korábban egyszerűbb, 
néhány szénatomot tartalmazó szer-
ves molekulákat találtunk és már az is 

rendkívül izgalmasnak bizonyult.” – 
mondta Christopher Glein, a texasi 
Délnyugati Kutatóintézet munka-
társa, az új felfedezésről beszámoló 
tanulmány társszerzője.

A vizsgálatok során kétszáz ato-
mi tömegegységet is meghaladó 
szerves vegyületekre, makromo-
lekulákra bukkantak, amelyek 
tízszer nehezebbek, mint a metán. 
Emellett a hold folyékony vizű 
óceánjában található összetett szer-
ves anyagok számára a kezdetleges 
élethez szükséges alapvető feltéte-
lek is adottak lehetnek.

A küldetését 2017 szeptemberé-
ben befejező Cassini utolsó útja 
során az Enceladus felszíne alól 
kilövel lő, különös anyagcsóván 
repült át. Az űrszonda porelemző 
berendezés és tömegspektrométer 
segítségével mind az égitest fel-
színét elhagyó csóvát, mind a 
hold tömegvonzásából kikerülő 

és a Szaturnusz E jelzésű gyűrű-
jében szétszóródó anyagot meg-
vizsgálta. 

„Habár a Cassini pályafutása be-
fejeződött, az űreszköz adatai máig 
segítenek az Enceladus és más ha-
sonló világok működésének értelme-
zésében.” – mondta Glein és hoz-
zátette: „A Cassini emellett talán az 
egyik legszebb példája a tudományos 
csapatmunkának.”

A különböző berendezések által 
begyűjtött információkért ugyan-
is több kisebb kutatócsoport fele-
lős, akik többszöri egyeztetés útján, 
mindössze egyetlen adatsorból, egy-
más munkáját felügyelve segítik elő, 
hogy minél részletesebben ismerjük 
meg az Enceladus felszíne alatt zajló 
szerves kémiai folyamatokat.

A Cassini korábbi hold melletti 
elhaladása során már érzékelt egy-
szerűbb vegyületeket és hidrogént, 
amikor épp egy kitörésekkel tarkí-
tott területet vizsgált. Ebből a meg-
figyelésből vált világossá a kutatók 
számára, hogy az Enceladus szilárd 
magját fagyott felszínű globális 
óceán öleli körül.

A Földön zajló folyamatokból 
ugyanis tudjuk, hogy a hidrogén 
képződése a víz és a kőzetburok 
között fellépő geokémiai interak-
ciók színhelyeként szolgáló mély-
tengeri hidrotermális környeze-
tekhez kapcsolódik. Az itt élő, 
szerves anyagot képviselő mikro-
organizmusok ezekből a kémiai 
energiaforrásként szolgáló hidro-
termális kigőzölgésekből nyerik a 
tápanyagot, anyagcseréjük során 
pedig végtermékként hidrogén 
keletkezik.

Az Enceladus esetén az egyik 
lehetséges magyarázat is ezen a 
földi analógián alapszik, vagyis a 
hidrogént és egyéb összetevőket 
tartalmazó csóva, valamint a ben-
nük lévő nagy mennyiségű szer-
ves anyag hasonló organizmusok 
jelenlétére enged következtetni, 
amelyek szintén valamilyen táplá-
lékforrásként szolgáló kigőzölgés 
körül gyülekeznek.

Habár a Cassini révén most mind-
össze egyetlen adatsor áll a kutatók 
rendelkezésére, a szakemberek sze-
rint a jövőben zajló hasonló vizs-
gálatok talán fényt deríthetnek az 
Enceladus mélyén zajló ismeretlen 
kémiai folyamatokra.

SzoucSeK ádám

Az ábrán az égitest déli pólusánál látható, felszíni repedéseken keresztül kilövellő, gejzírszerű 
képződményeket jég, vízpára és szerves anyag alkotja (FORRÁS: NASA)
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A tortaszeletelés igazságosságá-
nak tudományos igényű elem-
zése az 1940-es években kez-

dődött, úttörője a kézjegyét a matema-
tika számos ágán otthagyó Hugo 
Steinhaus lengyel matematikus volt. 
Steinhaus a nácik elől bujkálva nem 
fért hozzá szakcikkekhez, ezért ide-
jét olyan problémák megoldásával 
töltötte, amelyekre jól emlékezett 
vagy amiket saját kútfőből talált ki. 
A tortát egy szakaszra képezte le, 
amit gyerekek helyett n játékos közt 
kell felosztani. Minden játékos egy 
saját, csak rá jellemző függvény sze-
rint értékeli a szakasz részeit, de ezt 

HOGYAN LESZ MINDEN JÁTÉKOS ELÉGEDETT?

A TORTASZELÉS 
TUDOMÁNYA

a függvényt nem teszi közzé. Kérdé-
sekre természetesen válaszol, tehát 
megkérhetjük például, hogy vágja 
kétfelé a szakaszt úgy, hogy a kelet-
kező két, kisebb szakasz azonos érté-
kű legyen az ő számára, vagy kijelöl-
hetünk egy kisebb szakaszt, aminek 
az értékét a játékos megmondja. Fon-
tos észben tartanunk, hogy mind a fe-
lezőpont, mind egyazon szakasz érté-
ke más-más lehet a különböző játéko-
sok függvénye szerint. A szakasz ter-
mészetesen jelenthet földterületet, 
bizottsági helyeket, sőt, a háztartással 
eltöltött időt is. Mi a hagyomány ked-
véért maradunk a torta metaforánál.

Arányos elosztás
A Steinhaus által megfo-
galmazott igazságosság 
az arányosságot jelenti. 
Egy játékos elégedett a 
saját jussával, ha azt az 
egész torta értékének leg-
alább 1/n-ed részeként 
értékeli. Az elosztás ará-
nyos, ha az egész tortát 
szétosztjuk a játékosok 
közt úgy, hogy mind-
egyikőjük elégedett a sa-
ját szeletével. Két játékos 
esetén arányos elosztás 

könnyen található: az egyikük pon-
tosan megfelezi a tortát, majd a má-
sik elveszi a számára kedvesebb felet. 
Ezzel mindketten egy olyan szelet-
hez jutnak, amit legalább a torta fe-
lének ítélnek. Az Ótestamentumban 
Ábrahám és Lót igen bölcsen ezzel a 
módszerrel osztotta fel közös vagyo-
nukat, a Kánaánt.

Kettőnél több rokon esetén a Kánaá-
non osztozkodás csak egy árnyalattal 
lett volna bonyolultabb, amit Steinhaus 
bizonyított be. Az n játékos mindegyi-
ke megjelöli a torta bal szélén azt a sze-
letet, ami pontosan 1/n-et ér neki. Ki-
keressük azt a jelet, ami a torta bal szé-
léhez legközelebb esik, azaz a legki-
sebb szeletet jelzi és ott elvágjuk a 
tortát. A bal szélt annak a játékosnak 
adjuk, aki azt a saját jogos jussának je-
lölte. Ez a játékos tehát elégedetten tá-
vozik. A többiek ugyanezt a játékot is-
métlik a maradék tortán. A követke-
ző körben már csak n-1 játékos ma-
radt, és mindegyikük számára a 
megkurtított torta legalább (n-1)/n-ed 
részét éri az egész tortának. Ha 
ezt arányosan felosztjuk köztük, 
az mindenkinek egy legalább 
1/(n-1)*(n-1)/n=1/n értékű szeletet 
juttat, tehát arányos osztozkodásnak 
minősül az eredeti tortán.

Képzeljük magunkat egy gyerekzsúrra, ahol egy alaposan és változato-
san feldíszített, tehát heterogén születésnapi tortát kell szeletekre 
vágnunk úgy, hogy a nyüzsgő gyereksereg mindegyik tagja elégedett 
legyen a saját részével. Gyakorló tortaosztók mindennapos tapasz-
talatai alapján kijelenthetjük, hogy a feladat még kevés gyerek és 
kisebb sütemény- vagy csokoládékészlet esetén is kivitelezhetetlen, 
mert az elosztás után a gyerekek rájönnek, hogy mégsem azt a részt 
szeretik legjobban, amire ráböktek, hanem valamelyik testvérük jus-
sát. Cikkünkben kísérletet teszünk arra, hogy a legfrissebb szakiro-
dalomból származó hasznos tanácsokkal lássuk el igazságosságra törekvő olvasóinkat, hogy ezekkel 
felvértezve vághassanak neki a következő osztozkodásnak – legyen szó születésnapi tortáról vagy a 

felnőtté cseperedett testvérek közt komolyabb nézeteltérésre is gyakran okot adó örökségről.

Heterogén torta

Az alábbi cikk az MTA TTK és a 
TIT közös ismeretterjesztő 

cikkpályázatának I. helyezését érte 
el Élet és Tudomány kategóriában.
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mint a másikét. A torta fel-
vágásakor az arányosság 
helyett törekedhetünk irigy-
ségmentességre, azaz arra, 
hogy egyik játékos se le-
gyen irigy. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy irigység-
mentesen elosztani egy 
tortát nehezebb, mint ará-
nyosan. Bizonyítsuk be ezt 
a megállapítást. Ha egy el-
osztás irigységmentes, ak-
kor minden játékos azt lát-
ja a többiek szeletein vé-
gignézve, hogy a sajátja a 
számára legkedvesebbek 
közt van. Ha ez a saját sze-
let a tortának kevesebb, 
mint 1/n-ed részét érné ne-

ki, akkor az összesen n, legfeljebb 
ugyanilyen értékű szelet együtt 
még nem adná ki a teljes tortát. Te-
hát muszáj, hogy minden játékos, 
aki nem irigy, egyben elégedett is 
legyen a saját szeletével, mert az leg-
alább 1/n-et ér számára. Fordítva ez 
csak két játékos esetén igaz, három 
vagy több játékos esetén attól, hogy 
valaki megszerezte jogos jussát, még 
irigykedhet valamelyik társára.

Irigységmentes elosztást találni te-
hát csak nehezebb lehet, mint ará-
nyosat. Két játékos esetén arányo-
san elosztjuk a tortát, ahogy Ábra-
hám és Lót a Kánaánt és készen is 
vagyunk. Ennél több játékosnál 
azonban még a tortaosztó matema-
tikusokat is meglepte a feladat bo-
nyolultsága. Stormquist 1980-ban 

igazolta, hogy mindig létezik olyan 
irigységmentes felosztás, ami min-
den játékosnak egyetlen, egybe-
függő szeletet juttat. Érdekes mó-
don minden ismert eljárás, ami 
megtalálta ezeket a szeleteket, 
végtelen sok kérdést tett fel a játé-
kosoknak. 28 év megfeszített mun-
ka után ugyanez a kutató belátta, 
hogy a játékosok végtelen dolgoz-
tatása mint egyetlen eljárásfajta 
nem a kutatók ügyetlenségét igazol-
ja, ugyanis véges eljárással nem lehet 
olyan elosztást találni, ami játéko-
sonként egy-egy összefüggő szeletet 
jelent. Hiába létezik tehát biztosan 
ilyen szeletelés, azt megtalálni véges 
kérdés feltevésével nem lehetséges.

Ha már le kell mondanunk a szép 
összefüggő szeletekről, legyen, de 
vajon oszthatunk-e a gyerekeknek 
akár morzsahegyet is úgy, hogy 
egyikük se irigykedjen a másik mor-
zsahegyére és még a születésnapi 
zsúr vége előtt ehessen a gyerekse-
reg? Másként fogalmazva: létezik-e 
véges számú kérdést feltevő eljárás, 
ami irigységmentesen oszt nem fel-
tétlenül egybefüggő szeleteket mind 
az n játékosnak? Brams és Taylor 
1995-ben írták le az első módszert, 
ami teljesítette ezeket a követelmé-
nyeket. Teljesen azonban nem léle-
gezhetett fel a kutatótársadalom, 
mert eljárásuk ugyan bizonyítottan 
véges, de nem korlátos számú kér-
déssel zargatta a játékosokat. Ez azt 
jelenti, hogy akár nagyon kevés, 
mondjuk 4 játékos esetén is vannak 

Ugyanez a rekurzív eljárás gördülé-
kenyebbé tehető a mozgó kés módszer-
rel, aminek kipróbálását javasoljuk ol-
vasóinknak a soron következő családi 
süteményezésen. Egy tortavágó na-
gyon lassan mozgatni kezdi a kést a 
torta szélétől kezdve. Minden osztoz-
kodó figyel és abban a pillanatban, 
amikor a kés mögötti szelet akkorára 
nő, amivel elégedett lenne, stopot kiált. 
Ekkor a vágó levágja a lefoglalt részt és 
a stopot kiáltott játékosnak adja, aki fa-
latozni kezd. A kés a vágástól mozog 
tovább, a maradék játékosok kiáltanak, 
ha elég értékes szeletet szerezhetnek 
meg, és így tovább. Ha egynél több já-
tékos kiált fel egyszerre, akkor bárme-
lyikük megkaphatja a szeletet, mert a 
többinek még biztosan jut elég a meg-
maradt tortarészből.

Irigység
Az arányos osztozkodás elve feltétele-
zi, hogy a játékosok igazságosnak 
éreznek minden olyan felosztást, 
amiben a saját jussuk legalább 1/n-ed 
része az egész tortának. Gyakorlati 
szakemberek (családosok) jogosan 
érezhetik, hogy ez a kritérium nem 
elegendő a tortán aztán mégis össze-
marakodó gyerekek kielégítéséhez. 
Hiába lakna jól a saját szeletével a 
gyerek, ha azt látja, hogy a másiknak 
nagyobb vagy finomabb rész jutott, 
rögtön elégedetlenségét fejezi ki. Ter-
mészetesen a tortaosztás elméletét ki-
dolgozó matematikusgenerációk fi-
gyelmét sem kerülte el ez a probléma.

Egy elkészült elosztás szerint egy já-
tékos irigy egy másik játékosra, 
ha a saját szeletét kevésbé értékeli, 

Steinhaus

Ábrahám és Lót



872   Él e t É s  tu d o m á n y   2018/28

hogy elnyerjék jogos jussukat, hanem 
ezen felül az is, hogy minél értéke-
sebb részt hasítsanak ki maguknak a 
tortából, akkor az eddigi módszerek 
csődöt mondhatnak. Az ótestamen-
tumi felosztási módszer igazságos-
sága erősen támadható, mivel a két 
játékos közül csak az járhat igazán 
jól, aki választ. Egy taktikus játékos 
tehát megpróbál úgy helyezkedni, 
hogy ő választhasson.

Furfangosabb játékosok még ennél 
is tovább merészkednek. Ha Ábra-
hám sejti, hogy Lót a Kánaánnak me-
lyik sarkára áhítozik igazán, nem 
pontosan félnél jelöli ki a választóvo-
nalat, hanem úgy, hogy az egyik rész 
tartalmazza ezt a sarkot és egy egész 
kicsivel lépje túl Lót értékelése szerint 
a felet. Lót garantáltan ezt a részt vá-
lasztja, míg Ábrahám zsebre teheti az 
egész maradékot, ami számára nagy 
értékkel bírhat. Ennél a trükknél Áb-
rahám hazudik akkor, amikor arra 
kérik, hogy a Kánaánt két egyenlő 

részre ossza fel. Játékelmé-
letben stratégiabiztosnak ne-
vezünk egy eljárást, ha min-
den játékosra teljesül, hogy 
akkor is érdemes őszintén 
válaszolnia az eljárásban fel-
tett kérdésekre, ha pontosan 
ismeri a többi játékos értéke-
léseit. Az ótestamentumi el-
járásban Lótnak nem érde-
mes hazudnia, amikor arra 
kérik, hogy a két félből a 
számára kedvezőbbet vá-
lassza ki, viszont Ábrahám-
nak a vágásnál igen, az eljá-
rás tehát nem stratégiabiztos. 
Fontos megjegyezni, hogy 
míg az arányosság és az 

olyan tortaszeretési függvények, 
amikre muszáj legalább 10, legalább 
100, legalább 1000 kérdést feltenni. 
Ez a szám akármilyen magas lehet.

Több mint 20 éven át az igazságos 
elosztások témakörének a legizgal-
masabb nyitott problémája volt egy 
olyan eljárás kifejlesztése, ami kor-
látos számú kérdéssel talál irigység-
mentes elosztást. 2016-ban végül 
Aziz és MacKenzie váltak híressé 
azzal, hogy sikerült megalkotniuk a 
keresett módszert. Az akadémiai 
babérkoszorút jelentő cikkükben 
leírt eljárás n játékos esetén legfel-
jebb  n^n^n^n^n^n kérdést tesz fel, 
ami véges és korlátos. A kérdések 
maximális száma n=4 játékosra az 
ábrán látható, 618 jegyű számmal 
egyenlő. Jól szemlélteti az eset azt, 
hogy egy matematikus számára a 
végtelen és nem korlátos egész más 
természetű fogalmak, mint a hihe-
tetlenül nagy szám. Négygyerekes 
szülőket talán kevésbé nyugtat meg 
az irigység kiiktatására szolgáló 
egyetlen korlátos eljárás hossza.

Taktikázás
Ilyen szédítő magasságok után tér-
jünk vissza az ótestamentumi fel-
osztáshoz és vizsgáljuk meg tüzete-
sebben. Ábrahám, aki kettévágta a 
Kánaánt, biztosan pontosan a felét 
kapta a birtoknak, míg könnyen 
megeshetett, hogy Lót, aki választ-
hatott, nagy különbséget látott a 
két rész közt és félnél jóval értéke-
sebb részhez jutott a saját értékelése 
szerint. A végeredmény egy arányos 
és irigységmentes elosztás, de ha a 
játékosokat nem csak az érdekli, 

irigységmentesség az elosztás jellem-
zői, a stratégiabiztosság magáé az el-
osztási eljárásé.

Chen és szerzőtársai 2013-ban mu-
tattak be egy irigységmentes és ebből 
adódóan arányos elosztást kiszámító 
stratégiabiztos eljárást. Módszerük le-
írásánál hangsúlyozták, hogy az csak 
akkor működik, ha minden egyes já-
tékos rendkívül egyszerű módon ér-
tékeli a torta különböző részeit: szere-
ti – és akkor nagyon –, vagy utálja. 
Ilyen függvények mellett a játékosok 
játéktere szűk, hiszen mindenki csak 
minél nagyobb térfogatú részt szeret-
ne kihasítani az általa ízletesnek ítélt 
részből. Menon és Larson még meg-
jelenés alatt álló cikke alapján pedig 
azt is tudjuk, hogy ennél bonyolul-
tabb függvényre nem létezhet olyan 
eljárás, ami arányos elosztást produ-
kál és stratégiabiztos is.

A legközelebbi születésnapon érde-
mes elmagyarázni mindezt a gyere-
keknek, hogy értsék, nem a szülő hi-
bája, ha úgy osztotta el a tortát, hogy 
van, aki a testvérének jutó szeletet a 
sajátjánál jobban szereti. Véges eljá-
rással nem lehet irigységmentesen 
osztani, csak ha trancsírozunk, ami-
től a gyerekek is visszariadhatnak, fő-
leg, ha emlékeznek még a kérdések 
számára. Ha pedig a preferenciáit vi-
lágosan kifejező gyerek az osztás után 
mégis meggondolja magát és mást kí-
ván, mint amikor kérdeztük, akkor 
emlékeztessük rá, hogy habár eljárá-
sunk nem volt stratégiabiztos és ezért 
úgy gondolhatta, hogy megéri az 
igazi értékelését megmásítva közölni, 
elégedetlenségéből az következik, 
hogy elszámolta magát.

Cseh Ágnes

Aziz és MacKenzie

Mozgó kés
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Az 1790 áprilisa és 1793 márciusa 
között működő hírlapot mai 
szemmel szokatlan gyakori-

sággal nyomtatták ki: hetente kétszer 
jelent meg. Az első félévben, 1790 októ-
beréig Tertina Mihály költő és a budai 
gimnázium tanára, onnantól a lap 
megszűnéséig pedig a Kassáról Budára 
érkező Spielenberg Pál, a pesti királyi 
tábla ügyvédje szerkesztette. A szer-
kesztőcsere nem jelentett nagy váltást a 
tematikában, de fellelhetők különbsé-
gek: Spielenberg például sokkal jobban 
harcolt a magyar nyelv ügyéért, igen 
merész hangot használt. Ha Tertina és 
Spielenberg politikai nézetbeli különb-

ségét keressük, azt mondhatjuk, hogy 
Tertina jozefinista, Spielenberg pedig a 
nemesi-nemzeti mozgalom híve volt. 

In operis intelligentiae
Hogy mi is volt a lap célja? Mindkét 
szerkesztő tudta, hogy az értelmiség 
szolgálatára (in operis intelligentiae) 
létrehozott lap nem lehet üzleti vállal-
kozás: egyfajta irodalmi kihívásnak te-
kintették. Spielenberg megfogalma-
zott egy médiaetikai kérdést is: az új-
ságíró feladata az igazság előítéletek 
nélküli bemutatása. A köszöntőben a 
szerkesztők közölték, hogy elsősorban 
politikai, másodsorban tudományos 
kérdésekkel kívánnak foglalkozni. Az 
újság fő feladatának a közügyek, az or-
szággyűlési határozatok és törvények 
ismertetését, az egyházi, gazdasági és 
társadalmi élet eseményeinek közlését 
tekintette. Az ezeket a témákat felölelő 
írások a Politicae rovatba kerültek.

A másik, a Litteraria rovatba pedig 
a kulturális intézményeknek, isko-
láknak és könyvtáraknak szóló írá-
sokat szánták, de ott jelentek meg a 
könyvismertetések és a tudományos 
élet hírei is. E rovat nagyon hasonlí-
tott a korszak meghatározó lapjára, a 
Merkurra. Valószínűleg a Merkur 
számára gyűjtött, de fel nem használt 
anyagok jelentek meg itt. Nemcsak 
tematikai, hanem személyi kapcsolat 
is volt, hiszen Kovachich Márton 
György, a Merkur szerkesztője – egy-
fajta szerkesztőhelyettesként – részt 
vett az Ephemerides kiadásában is.

Eleinte a közéleti események sokasá-
ga kissé kiszorította az irodalmi részt. 
A lapszámokat szemügyre véve jól lát-
ható, hogy a hírlap működésének első 
féléve után a kulturális témák kerül-
nek túlsúlyba – ennek feltételezhető 
oka a cenzúra nyomása, amely az 
Ephemeridest sem kímélte… 

Nomen est omen
Az Ephemerides Budenses pusztán a 
rövidítés miatt volt olvasható a főol-
dalon, a teljes címe Ephemerides 
politicae et litterariae pro regnis et 
provinciis sacrae coronae Hungariae 

E P H E M E R I D E S  B U D E N S E S ,  AVA G Y  E G Y  B U DA I  N A P L Ó

A MAGYAR 
NYELVMŰVELÉSRŐL – 

LATINUL
A számos német és néhány magyar nyelvű újság mellett latinul „szólalt meg” 1790-ben az 
Ephemerides Budenses, amely ugyan csak három évig működött, mégis a XVIII. század végi 
magyar sajtó történetének az egyik különleges hírlapjává vált, fontos szerepet töltött be a fel-
világosodás eszméinek terjesztésében. Politikai, közéleti és irodalmi témáival kiemelt ügyként 
kezelte a magyar nyelv ügyének előremozdítását, s egészen ellentmondásos módon latin nyel-
ven érvelt a magyar mellett. Ennek ellenére a kétszázhuszonöt éve megszűnt hírlap a maga 

korában radikális kiállásnak számított a magyar nyelv ügyéért.

Az Ephemerides Budenses címoldala,  
a metszeten a Magyar Királyság és részeinek 

címereivel és Buda látképével
(FORRÁS: EPA.OSZK)

Részlet a folyóirat 1790-es évfolyamának  
egy számából (FORRÁS: EPA.OSZK)
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legyen. A nyelv- és témaválasztás a 
magyarul nem tudó, közügyek iránt 
érdeklődő olvasóközönséget sejtet, 
viszont ennek a rétegnek már voltak 
német nyelvű folyóiratai.

Feltehetően az értelmiség felsőbb 
rétegének szánhatták, azoknak az 
egyetemi oktatóknak és hallgatók-
nak, középiskolai tanároknak, ügy-
védeknek, orvosoknak, akik jól tud-
tak latinul, érdeklődtek a közügyek 
iránt, és elkötelezettek voltak a ma-
gyar nyelv, irodalom és kultúra ügye 
mellett. 

Pro patria cum materna lingua
Az Ephemerides folyamatosan fog-
lalkozott a nyelv és a nyelvművelés 
aktuális kérdéseivel, és ezek az írá-
sok mennyiségüket tekintve az idő 
előrehaladtával egyre központibb 
helyet foglaltak el a sajtóban. Az 
Ephemerides az anyanyelv mellett 
való küzdelemmel kívánta szolgálni 
a hazát – pro patria cum materna 
lingua. Ennek fényében jól átgon-
dolt, többtényezős programként 
képviselte a nyelvművelést.

A magyar nyelv helyzetét és a 
nyelvművelés ügyét áttekintően tár-
gyaló megnyilatkozások eleinte 

volt. 1791 második felétől az 
Ephemerides Budenses rövidítést az 
Ephemerides Politico Literariae váltot-
ta fel, a sajtótörténetbe mégis az első 
rövidített címén vonult be. Az 
Ephemerides Budenses cím annyit 
tesz: ’Budai Napló’. 

A cikkek javarészt névtelenek. 
Azt viszont könnyen megállapít-
hatjuk, hogy az írók is a jozefinis-
ta-szabadkőműves körbe tartoztak 
– az Ephemerides szellemi köre ha-
sonlít a korszak felvilágosult cso-
portjaihoz: Kazinczy Ferenc, Kár-
mán József vagy éppen Kovachich 
Márton György köréhez.

Kikhez szólt a lap? Pontosan nem 
tudjuk. Az olvasóközönség mibenlé-
tére többféle elmélet van. Elképzel-
hető, hogy „iskolaújság” volt. Ebben 
a korszakban ezek íródtak latinul, 
egyfajta szöveggyűjteményként se-
gítették az oktatást. A lap témái vi-
szont meghaladják egy iskolaújság 
kereteit. A magyar nyelv és iroda-
lom fontosságának hangoztatása 
miatt azt gondolhatjuk, hogy az 
Ephemerides a középnemesség és az 
értelmiség haladó rétegének sajtója 
volt. Ez ellen szól a latin nyelvű szö-
vegezés okozta olvasási nehézség, il-
letve az, hogy a korszak köznemesi 
és honoráciorrétegének (értelmiségi 
tisztviselőknek) nem feltétlenül volt 
még igénye arra, hogy önálló sajtója 

könyvek, folyóiratok és újsághírek 
ismertetése kapcsán fogalmazódtak 
csak meg, később már a Litteraria 
rovatot egy-egy számban teljesen ki-
töltő szövegek lettek. Olyan műve-
ket méltattak, mint Decsy Sámuelnek 
a Pannoniai Féniks, avagy hamvából 
feltámadott magyar nyelv című műve 
vagy Kazinczy Ferenc Heliconi virá-
gok című munkája. Kiemelkedik 
ezek közül az írások közül egy olva-
sói levél, mely szerint három dolog 
teszi magyarrá az embert: a törvény, 
a nyelv és az öltözet. Ebből követke-
zik tehát a szerzők számára is, hogy a 
nyelvművelés hazafias kötelesség. 

A nyelvi témák közül a magyar 
nyelvű színjátszás ügye kapta a legna-
gyobb hangsúlyt. A szerzők hamar 
belátták, hogy nem a politikai támo-
gatás, hanem a pénzügyi háttér hiá-
nya, illetve a német nyelvű színjátszás 
sikeressége jelenti a legfőbb problé-
mát ez ügyben. Emellett a lap prog-
ramszerűen kívánta feltárni a magyar 
drámairodalmat: közölték az ismertté 
vált vagy kéziratban lévő drámák 
jegyzékét, és arra kérték az olvasókat, 
hogy értesítsék a szerkesztőséget, ha 
tudnak még további kéziratban lévő 
magyar drámákról.

Kovachich Márton György portréja

A magyar embert jellemzése a XVIII. századi felfogásban. 1730-1740 között készült rézmetszet.
(FORRÁS: MEK.OSZK)
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A magyar nyelv és az oktatási rend-
szer kapcsolatáról is sokat írtak, hi-
szen a nyelvművelés egyik alapfelté-
tele az anyanyelvtanítás megléte. Ta-
lán azt is elmondhatjuk, hogy az 
Ephemeridesben az anyanyelv-peda-
gógia első hazai aspektusai is megje-
lentek: a szerzők szerint az anyanyelvi 
oktatás a tudományos, művészeti és 
ipari élet fejlődését hozná magával. Et-
től függetlenül a latin mint műveltségi 
nyelv oktatását továbbra is fontosnak 
tekintették, a németet pedig modern 
európai nyelvtudásként tartották szá-
mon. Korukat megelőzve jelent meg 
az az ötletük, hogy a nem magyar aj-
kúakat a saját anyanyelvükön oktas-
sák, ezzel megkezdődött a kisebbsé-
gek nyelvi jogaival való foglalkozás is.

Az oktatással szoros összefüggésben 
vizsgálták a tudomány magyar nyel-
vűvé tételének lehetőségeit. Többször 
érvelnek azzal, hogy a tudományok 
magyarul ugyanolyan jól művelhe-
tők, mint latinul vagy akár németül. 
A tudomány magyarnyelvűségének 
alapfeltétele a legfőbb tudományos 

munkák magyarra való átültetése, és 
ennek érdekében hangsúlyozták az 
anyanyelvű szakszókincs gyarapításá-
nak fontosságát. A tudományok között 
a magyar nyelvészet fejlesztését tartot-
ták az egyik legfontosabb feladatnak.

A magyar irodalom mint az anya-
nyelv legfőbb hordozója melletti ki-
állásban is szerepet vállalt a hírlap. 
Főként a könyvrecenzióikban és az 
azokat kommentáló írásaikban fo-
galmazták meg az anyanyelvű iro-
dalom fontosságát. Leírták, hogy az 
irodalomnak és a nyelvművelésnek 
nagy szüksége van egy állandó in-
tézményi háttérre. Megjelentették 
Martinovics Ignác levelét is, amelyben 

a Tudós Társaság létrehozását szor-
galmazta. A Ephemeridesben meg-
jelenő irodalmi kritikák túlszárnyal-
ták a korszak legtöbb sajtójában 
megjelenteket: Ráth Mátyás óta ez 
volt az a sajtóorgánum, amely meg 
akarta honosítani hasábjain a könyv-
kritikát (például Kazinczy Ferenc 
Opheusának elismerő kritikája).

Több írás foglalkozott a magyarral 
mint hivatalos nyelvvel, valamint a 
magyar nyelv hétköznapokban való 
megjelenésével. Előbbinek az igénye 
szinte minden cikkben megfogal-
mazódott.  Remélték, hogy a ma-
gyar nyelv államnyelvvé tétele után 
a magyar nyelv terjedése megállít-
hatatlan lesz. 

Alloquens in lingua Latina
Az, hogy miért éppen latin nyelven 
jelentették meg a folyóiratot, ellent-
mondásos. Számos kérdést vet fel az, 
hogy a magyar nyelv fontosságát egy 
másik – ez esetben latinul megszólal-
va, azaz alloquens in lingura Latina – 
nyelven hangoztatták, miközben a 

korszakban nagy számban adtak ki 
német nyelvű lapokat, de már megje-
lentek a magyar nyelvű sajtótermékek 
is – gondoljunk csak a Magyar Hír-
mondóra, a Magyar Kurírra, a Magyar 
Museumra vagy éppen az Orpheusra. 
Ezt az ellentmondást fokozza, hogy a 
magyarul megjelenő könyvekről is la-
tin nyelvű recenziókat jelentettek meg 
az Ephemerides lapszámaiban. Tették 
mindezt úgy, hogy a modern szakszó-
kincset igen nehéz volt latinra átültet-
ni, s ez lassíthatta az írást.

Mivel már az akkori olvasókat is el-
gondolkodtatta a nyelvválasztás oka, 
Tertina Mihálynak, az első szerkesztő-
nek választ kellett adnia erre: a latin 

nyelv nyolc évszázadon át a magyaror-
szági közélet nyelve volt, annak méltó-
sága és ismertsége előnyt biztosított sze-
rinte a lap számára. Utóda, Spielenberg 
Pál nem a tekintélyelvűségre hivatko-
zott, hanem arra, hogy szívesebben és 
könnyebben olvassák a latin szöveget, 
mint a magyart. A latin tehát egy köz-
vetítő nyelv lehetett az Ephemerides 
esetében, amelytől a szélesebb olvasókö-
zönséghez való eljutást remélték.

Acta est fabula –  
vége a mesének

Az Ephemeridesre – a korszak többi 
folyóiratához, hírlapjához hasonlóan – 
a megjelenések ritkulása, majd a meg-
szűnés várt. Ezt tovább erősítette az is, 
hogy a cenzúra – bár nem tiltotta be, 
de – nem is támogatta az Ephemerides 
tartós működését. 

A legutolsó, 1793. március 5-i lap-
számban Spielenberg arra panaszko-
dik, hogy nincs pénz a lap kiadására. 
A másik fő problémát pedig az olvasó-
közönség csökkenő száma okozta: a 
sajtó megelőzte a közösség igényeit, 
még néhány évtizednek el kellett tel-
nie ahhoz, hogy a közértelmiség szá-
mára is fontosak legyenek az 
Ephemerides eszméi. A hírlap meg-
szűnése kapcsán Spielenberg az utolsó 
számban elmondta, hogy a latin nyel-
ven a magyar irodalom és nyelv szó-
szólója kívánt lenni, és kész saját buká-
sát is megnyugvással tudomásul venni, 
ha az a magyar nyelv diadalát jelenti…

Igaza volt. A középnemesség és az 
értelmiség egy haladó, polgári eszmé-
kért küzdő rétegéhez szóló 
Ephemerides Budenses ugyan rövid 
életű volt, de olyan elveket fogalma-
zott meg, amelyek előremozdították a 
nyelvújítást, a magyar nyelv állam-
nyelvvé tételét, valamint az oktatás, a 
tudományos és kulturális élet magyar 
nyelvűvé válását. A hírlap szép példája 
annak, hogy az anyanyelv fontosságát 
– az évszázadok óta közéleti nyelvként 
uralkodó – latinnal is ki lehet fejezni.

A folyóirat első hatásos eszköze volt 
a nyelvművelés hirdetésének. Meg-
szűnése ugyan ideiglenesen lassítot-
ta a nemzeti mozgalmak kibonta-
kozását, de a szellemet már nem le-
hetett visszazárni a palackba. Az 
Ephemerides Budenses szerkesztői a 
magyar nyelvművelés és a nyelvújítás 
szellemi előkészítőinek tekinthetők.

Blankó Miklós

A Kazinczy-emlékcsarnok 
Széphalomban
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A gerinces állatok szeme hason-
ló képalkotási elvvel műkö-
dik, mint egy fényképező-

gép: egy lencsén keresztül begyűjti a 
fénysugarakat és a szem hátsó részén 
egy fordított, kicsinyített képet hoz 
létre. A gerincesek szemfejlődése há-
rom nagy fázisra osztható fel. 

Az első fázis a szemmező kiala ku
lása, amely egy időben történik 
az ektodermális csíralemez egyik 
részének elkülönülésével, létrehoz-
va a  neuroektodermát, amelyből 

VIZSGÁLATOK BIOINFORMATIKAI ADATBÁZISOK SEGÍTSÉGÉVEL

A SZEM EVOLÚCIÓJA

később az idegrendszer alakul ki.   
A szemmező a neuroektoderma 
legelején alakul ki és a legelső gének 
egyike, ami ezen a területen kifeje-
zésre kerül, a PAX6 gén. 

A fejlődés második fázisa 
a neurulációt (a neuroektoderma 
velőcsővé hajlik össze és besüllyed 
a kültakaró alá) követően valósul 
meg. Ekkor a velőcső legelején, két 
oldalt kidudorodások jelennek 
meg, az úgynevezett szemhólya-
gok. Mindeközben a szemhólyag 

oldalsó sejtjei továbbra is termelik 
a PAX6ot, mely később a retina 
kialakulásáért lesz felelős.

A harmadik fázis magának a retiná-
nak a kialakulása. Az előbb említett 
PAX6 sejtek osztódásának következ-
ményében alakul ki egy ötrétegű szö-
vet, melyben legbelül a fényérzékelést 
végző fotoreceptorok (csapok és pálci-
kák) helyezkednek el, kifele pedig egy-
más után a horizontális sejtek, bipolá-
ris sejtek, amacrin sejtek és legvé-
gül a retinális ganglion sejtek.

Az élő szervezetek evolúciójának véletlenszerű változatosságon és természetes kiválasztódáson 
alapuló elméletét Charles Darwin fogalmazta meg. Jacques Monod 40 évvel ezelőtt kiadott könyvé-
ben, az Esély és szükségességben, bemutatta tézisét, miszerint a bioszféra evolúciója kiszámíthatat-
lan. A legújabb kutatások a szem evolúciójával kapcsolatban igazolják mindkét tézist. Határozott 
alapot nyújtanak a különböző szemtípusok monofiletikus eredetére vonatkozóan, ugyanakkor meg-
erősítik Darwin feltételezését az egyszerű szem prototípusát illetően is. E cikk célja a szem kialaku-
lásának szabályozásában résztvevő PAX6 gén és fehérje valamint a retina fényérzékeny anyagainak 

kialakulásában résztvevő gének és opszin fehérjék összehasonlító, bioinformatikai analízise.

Szarvasmarha
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A fényérzékeny pigmentek 
Az opszinok makromolekuláris csa-
ládjának a fehérjéivel folytattuk vizs-
gálatunkat, remélve, hogy a 
bioinformatikai feldolgozás segíthet 
információt találni ezek biokémiai tu-
lajdonságaival és evolúciós múltjával 
kapcsolatban. Erre a célra egy többszö-
rös szekvencia illesztést hoztunk létre 
a MUSCLE eszköz használatával.  

Az illesztést 24 különböző faj opszin 
fehérjéjének Fasta formátumát fel-
használva végeztük el. A vizsgála-
tunk ezen  részében, a 24 opszin fe-
hérje filogenetikai fáját építettük 
fel. A MUSCLE (Multiple Sequence 
Alignment) eszköz lehetőséget biztosí-
tott a filogenetikai fa elkészítésére.

A filogenetikai fa „Real” ábrázolása az 
evolúciós távolságot elágazási hossz 
függvényében mutatja be. Megfigyel-
hető, hogy az elágazások dicho
tomikusak. Az első  elágazás két nagy 
csoportra osztja a fát. Az első csoport-
ban a gerinctelen állatok rodopszin mo-
lekuláinak valamint a melanopszin mo-
lekulák evolúciója látható. Megfigyel-
tük,  hogy az általunk ismert rendszerta-
ni csoportok fényérzékeny fehérjéi 
közeli rokonságot mutatnak, például 

Sepia-Octopus (lábasfejűek); Mizuhopecten 
(kagyló), Platynereis (soksertéjű gyűrűs-
féreg), Drosophyla (ecetmuslica) 
rodopszinok. Kivételt ké   pez a mela-
nopszin molekula, a mely össze
hasonlításában az ember melanopszinja 
a zebrahal melanopszinjához áll a leg-
közelebb, ami a melanopszin molekula 
ősi eredetére utal, hasonlósága a ge-
rinctelenek rodopszinjához a molekula 
monofiletikus eredetére mutat rá. 

A második csoportban a gerincesek 
opszin molekuláinak rokonsági viszo-
nyait látjuk. Feltűnő számos rendszer-
tani csoport rodopszinjának hasonlósá-
ga. A zebrahal valamennyi hullám-
hosszú fényre érzékeny opszinja hason-
lóságot mutat a többi vizsgált gerinces 
opszinjaihoz. Mindez arra enged kö-
vetkeztetni, hogy az adott szekvenciák 
szintén konzerválódtak az evolúció fo-
lyamán. Az ember rodopszin moleku-
lájának legközelebbi rokona a választott 
fajok közül a szarvasmarha rodopszinja.

Ahhoz, hogy a konzervált szek-
venciákat pontosabban megfigyel-
hessük, felkrestük a JalView feldol-
gozási programot. A program lehe-
tőséget ad az illesztett szekvenciák 
összetételének vizsgálatára, amino-
sav festést alkalmazva.

Ha a százalékos hasonlóságot jelző 
festési módot választjuk, meghatároz-
hatjuk azokat a szakaszokat a fehérje 
szekvenciából, amelyek a teljes, 100 szá-
zalékos konzerválódást jelölik. Az il-
lesztésből arra következtethetünk, hogy 
különböző szekvenciák különböző 
mértékben konzerválódtak. Vannak 
olyanok, szám szerint 12, amelyek 100 
százalékában konzerválódtak és olya-
nok is, amelyek egyáltalán nem.

Annak érdekében, hogy a konzer-
vált szakaszok evolúcióját pontosab-
ban megfigyelhessük, el kell távolí-
tanunk a nem konzervált aminosav 
szekvencia maradványokat. 

A BLAST feldolgozás
Vizsgálatunk elvégzése érdekében kü-
lönböző adatbázisokat kerestünk fel, 
majd a Swiss Prot adatbázisban elvé-
geztük a PAX6 összehasonlító analízi-
sét fehérjefehérje szekvencia illesztést 
(BLAST-ot) alkalmazva. A keresést 
emberi fehérjére korlátoztuk. 

A BLAST eredményeként megtud-
tuk, hogy a fehérje 437 aminosav 
hosszú, ha grafikusan elemezzük, lát-
juk, hogy két konzervált része volt fel-
kutatva a PAX6 fehérjének.

Kiderült, hogy az emberi PAX6 áll a 
legközelebb a zebrahal fehérjéjéhez. A 
két szekvencia 84 százalékban azonos 
(422 aminosavból 358 azonos).   Ez azt 
jelenti, hogy a két szekvencia ortológ, 
tehát egy közös ősgénből származ-
nak, mely jelen volt a két faj valamely 
közös ősében.

A SwissProt adatbázis
Beléptünk a SwissProt-Protein és 
TrEMBL adatbázisokba, amelyek a 
Svájci Bioinformatikai Intézet (SIB) 
az ExPaSy proteomikai szerveréhez 
tartoznak.  

Keresésünk eredményeit a Swiss 
Prot NiceProt View-ra kattintva ta-
láltuk meg. Megtudtuk, hogy a 
PAX6 fehérje jelen van a szemben, 
agyban, gerincvelőben és a szagló-
szervi hámszövetben a magzati fej-
lődés alatt. Kilenc betegség kapcso-
lódik a PAX6 fehérje meghibásodá-
saihoz, a szemet vagy a látóideget 
érintve (például aniridia, fovea 
hypoplasia). 

A PAX6 egy transzkripciós faktor, 
mivel részt vesz a szem kialakulásáért 
felelős gének beindításában, helye a 
sejtmagban van. 

A filogenetikai fa elágazási hosszai (FORRÁS:  EBI.AC.UK)

Zebrahal
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A genetikai feldolgozó és azonosító 
vizsgálatok jelentősége kétségtelen az 
adott betegségek korai felismerésé-
ben akár magzati életben, de az élet 
későbbi szakaszaiban is. A gének és 
fehérjék bioinformatikai feldolgozása 
és az összehasonlítás alapú vizsgála-
tok a mutációk felismerésén kívül 
ezek evolúciós történetét is megmu-
tatják, lehetőséget teremtve új mo-
dellszervezetek felkutatására.

Újabb fák felé
A szem fejlődésében bioinformatikai 
adatbázisokkal követhettük végig a 
szem kialakulását befolyásoló PAX6 
transzkripciós fehérje eredetét, amely 
a szem monofiletikus eredetére vilá-
gít rá.  Ugyanakkor az opszin fehér-
jék evolúciója a gerinctelenek és ge-
rincesek szemének monofiletikus 
eredetére, mint utólagos divergens 
fejlődésére nyújtott magyarázatot.

Újabb géneket és fehérjéket meg-
vizsgálva újabb filogentikai fákat 
építhetnénk fel, megállapítva ezáltal 
ezek eredetét.  Ennek segítségével, le-
hetőségünk lenne az emberi betegsé-
geket okozó génekkel és fehérjékkel 
közeli kapcsolatban lévő géneket és 
fehérjéket hordozó élőlényeket mo-
dellszervezetként felhasználni az 
adott betegségek vizsgálatában, vala-
mint a betegségeket gyógyító gyógy-
szerek kutatásában.  

GyörGy AttilA tAmás 
Pálosi rékA

A továbbiakban csak a 100 száza-
lékban konzerválódott szakaszokat 
megőrizve folytattuk a vizsgálatot 
és állítottuk fel a filogenetikai fát.

Az elágazások dichotomikus jellege 
megmaradt, de a konzervált szakaszok 
monofiletikus eredete is nyilvánvalóvá 
vált. A törzsfa a közös ősnek, a 
Platynereis soksertéjű gyűrűsféreg, 
valamint a Mizuhopecten kagyló 
opszinjait tekinti a legősibb típusok-
nak, annak ellenére, hogy a többszö-
rös szekvencia illesztés semmilyen 
különbséget nem mutathat ki, hiszen a 
100 százalékban konzerválódott sza-
kaszokat hasonlítottuk össze.  

Nagyon közeli rokonság lelhető fel a 
zebrahal és más gerincesek opszinjai 
között, amik a gerincesek szemének 
monofiletikus eredetét támasztják alá. 
Az opszinok, úgy a gerincesek, mint a 
gerinctelenek vonalán, közös őstől szár-
maznak, szerkezetükben sok szakasz 
konzerválódott, így nemcsak a gerin-
cesek, hanem a gerinctelenek opszinjai 
is egy közös őstől származtathatók.

A fényérzékeny anyagokat kódoló 
gének mutációi által okozott beteg-
ségek száma igen jelentős. A színlá-
tás egyik legelterjedtebb zavara a 
színtévesztés. Ilyenkor az ember bi-
zonyos színeket összetéveszt. Ha a 
vörösre érzékeny elem hiányzik 
protanopiáról, ha a zöldre akkor 
deuteranopiáról, ha pedig az ibolya-
színre érzékeny csap hiányzik, akkor 
titanopiáról beszélünk. 

KÜLÖNDÍJAS ALKOTÓK

Az írás a 2018. évi, XXIII. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállításon 
(OTTDK), a TIT Kossuth Klubban rendezett döntőben az Élet és Tudomány különdíját kap-
ta. A szerzők a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai, felkészítő tanáruk: József Éva. A ma-
rosvásárhelyi szerzőpáros a Természet Világa folyóirat XXVII. Természet-Tudomány Diák-
pályázatán is különdíjat nyert, A vírusok terjedése – Valóság vagy tévhit? című írásuk a 
folyóirat júliusi Diákmellékletében olvasható.
Az OTTDK idei 17 pályázója közül három pályamunka készítői nyertek bemutatkozási lehe-
tőséget a MILSET Nemzetközi Diákalkotó Fesztiválon: a kolozsvári Ambrus Dobai Arianna 
és Tanase Renáta Andrea oktató gitárjukkal (Apáczai Elméleti Líceum, felkészítő tanár: 
Geváld Júlia); a nyíregyházi Tóth Bence és Zsigó Miklós víz alatti kutatórobotjukkal (Bánki 
Donát Műszaki Középiskola, felkészítő: Zsigó Zsolt); és a pomázi Ruskovics Péter robotvi-
lág című munkájával (Német Nemzetiségi Általános Iskola, felkészítő: Balázs Gyula).

G.á.

Nyelv és Élet
Tiszteletgerjesztő y

Amikor már el tudtam olvasni isko-
lás füzeteimen a nevemet, amelyet 
édesanyám csinos betűkkel írt rá-
juk, sehogy sem értettem, miért 
nem ugyanúgy van írva a „Tanul-
mányi értesítő” címlapján is. Idővel 
megértettem az okot, amelyik az 
1956. évi forradalom után valame-
lyest vesztett az okozatot előidéző 
erejéből, és bizonyítványomban ve-
zetéknevem végén felváltotta az 
„i” betűt az „y”.

Jókai Mór 1853ban lapot készült 
kiadni, de még a proskribáltak, 
vagyis a tiltott személyek listáján 
volt. Ezért Festetics Leó gróf nevé-
re kellett kérni engedélyt, „a Jókai 
neve mint főmunkatársé fordul elő a 
címlapon, még pedig váratlanul ilyen 
flanccal: »Ásvai Jókay Mór«”. A 
pletykák szerint Jókainénak ver-
senytársa a színlapokon „Von 
Hasselt-Barth”, ezért Laborfalvi 
Róza ráparancsolt az urára: „tessék 
a predikátumot és ipszilonját neki is 
előkeresni a rozsdás vasak közül, aho-
vá 1848. március 15-én behajította” – 
írja Mikszáth Kálmán. Másokkal 
együtt Jókay Móric is ekkor váltott 
„i”-re azt hívén, hogy az „y” a ne-
mességet jelöli. Illyés Gyula a Pusz-
ták népében írja nagyapja családjá-
ról, hogy „nevük végén tiszteletger-
jesztő történelmi ipszilon villant.” 

Az efféle vélekedés makacsul 
tartja magát. Az „y”os nevek tár-
sadalmi rangra való utalásának hite 
miatt a szocializmus korszakában 
az efféle névviselők eleve gyanúsak 
voltak az ÁVH előtt. 2007 február-
jában, a Kossuth rádióban egy volt 
titkosszolgálati alkalmazott el-
mondta: azokat szokták megfi-
gyelni, akiknek külföldi rokonaik 
voltak, akiknek államosították a 
gyárukat, földjüket, akiknek „y” 
volt a nevük végén. A magyar ré-
giségből többnyire a birtokosság 
családneveit őrizte meg a kutyabőr, 
amelyre ipszilonnal a Tisza vonalá-
tól nyugatra szokták írni a család-
neveket.

                          Büky lászló

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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Az 1982-es labdarúgó-világ-
bajnokság a 12. világbajnok-
ság volt, melyet Spanyolor-

szágban rendeztek 1982. június 13. és 
július 11. között. A világbajnokságot 
Olaszország nyerte, miután a döntőben 
3–1 arányban győzte le az NSZK válo-
gatottját. Ez volt az olaszok harmadik 
világbajnoki címe 1934 és 1938 után. 
Ezzel a sikerrel egyenlítettek Brazíliával 
szemben a VB címekért folytatott küz-
delemben (3–3). Ez volt az első világbaj-
nokság, amelyen már 24 ország váloga-
tottja vett részt. Ezen a világbajnoksá-
gon játszották a „gijóni megnemtámadási 
szerződés” néven elhíresült NSZK–
Ausztria, döntetlennel zárult mérkőzést 
(amellyel mindkét gárda továbbjutott a 
csoportkörből), amelynek következmé-
nyeként azóta a világbajnokságokon a 
csoportkör utolsó két mérkőzését azo-
nos időpontban játsszák.

Összesen már 109 válogatott neve-
zett a selejtezőkre. Európát a VB-n a 
házigazda spanyolokkal együtt 14 or-
szág képviselte. Nagy hiányzója volt a 
világbajnokságnak az 1974-ben és 
1978-ban döntőt játszó Hollandia. A 
selejtezőben ugyanis Belgium és a 
Szovjetunió is jobbnak bizonyult. Al-
géria, Kamerun, Honduras, Kuvait 
és Új-Zéland ugyanakkor első alka-
lommal jutott ki a világbajnokságra.

Magyar mesterhármas
A 24 résztvevő csapatot hat darab né-
gyes csoportba sorsolták. A csoport-
mérkőzések után az első két helyezett 
jutott tovább a középdöntőbe. A kö-
zépdöntőben a 12 csapat négy da-
rab hármas csoportot alkotott. 

Innen az első helyezettek jutottak az 
elődöntőbe. Az elődöntő győztesei 
játszották a döntőt, a vesztesek a 
bronzéremért mérkőzhettek. A cso-
portkör során a győzelem 2 pontot, a 
döntetlen 1 pontot ért. A sorrendről a 
pontszám után a jobb gólkülönbség, 
majd a több szerzett gól döntött.

Amellett, hogy az északír Nor-
man Whiteside lett a legfiatalabb 
játékos a világbajnokságok történe-
tében a maga 17 évével és 41 napjá-
val, aki pályára lépett; vagy Algéria 
első afrikai csapatként győzött le 
európait, méghozzá a kétszeres 
VB-győztes NSZK-t 2:1-re, Ma-
gyarországhoz is három rekord 
kapcsolódik a tornáról. A Magyar-
ország-Salvador 10-1 a világbajnok-
ságok történetének legnagyobb ará-
nyú sikere és az egyetlen, amikor 
kétszámjegyű eredmény született, 

Kiss László pedig az első cserejáté-
kos, aki mesterhármast ért el (ezen 
a) világbajnoki meccsen.

Az 1990-es 14. világbajnokságot 
Olaszországban rendezték június 8. 
és július 8. között. A világbajnoki cí-
met az NSZK nyerte, miután a dön-
tőben 1–0-ra verte Argentínát. Elő-
ször fordult elő, hogy a világbajnok-
ság döntőjében a vesztes fél nem 
szerzett gólt. Az NSZK pedig visz-
szavágott ezzel az 1986-ban, Mexi-
kóban elszenvedett döntőbeli veresé-
gért Argentínának. Az NSZK-nak 
ez volt a harmadik világbajnoki cí-
me, amellyel akkor utolérte az örök-
ranglistán az olaszokat és a brazilo-
kat. A németeket Franz Beckenbauer 
irányította, aki e győzelemmel el-
mondhatta magáról, hogy a labda-
rúgás történetében ő a második 
ember, akinek sikerült játékosként 

F U T B A L LTÖ R T É N E L E M  2 .

LABDARÚGÓ-
VILÁGBAJNOKSÁGOK 

EURÓPÁBAN
Június 14-től július 15-ig egy hónapon keresztül Oroszországra figyel a világ, ahol a 21. labdarúgó-
világbajnokságra kerül sor. A VB-k 1930 óta íródó történelmében összességében tizenegyedszer van 
európai házigazdája a mundialnak. Kétrészes sorozatunk az elmúlt tíz európai VB történetét járja be 

az 1934-es olaszországi VB-től egészen a 2006-os németországi seregszemléig. 

2.
rész

Az olasz válogatott az 1982-es világbajnokságon
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Kamerun lett a későbbiekben is a 
meglepetéscsapat: bejutott a nyolc kö-
zé, és ott is csak drámai csatában ma-
radt alul Anglia ellen (3–2-re kaptak 
ki hosszabbítás után). A kameruniak 
adták továbbá a torna egyik hősét a 
38 éves Roger Milla személyében.

Az argentinok a vereség után ösz-
szeszedték magukat és a döntőig 
jutottak. A legjobb 16 között Brazíli-
ával, az elődöntőben pedig a házigaz-
da Olaszországgal találkoztak. Utóbbi 
meccsen a rendes játékidő és a hosszab-
bítás sem hozott eredményt, 1–1-re 
végeztek a csapatok, így következ-
hettek a 11-esek, amelyeket az ar-
gentinok rúgtak jobban. A másik 
elődöntő nem kevésbé drámai csatát 
hozott: 1990. július 4-én Angliát az 

és edzőként is világbajnoki címet 
szereznie (az első a brazil Mario 
Zagallo volt 1970-ben). A világbaj-
nokság gólkirálya a 6 találatot jegy-
ző olasz Salvatore Schillaci lett.

A torna lebonyolítása megegyezett az 
1986-os eseményével: hat darab négyes 
csoportot alakítottak ki, a csoportok el-
ső két helyezettje és a négy legjobb har-
madik jutott tovább az egyenes kieséses 
szakaszba. A tornán három újonc kép-
viseltette magát: Costa Rica, Írország 
és az Egyesült Arab Emírségek.

Meglepetések és rekordok
A világbajnokság egy óriási meglepe-
téssel kezdődött, mivel a nyitómér-
kőzésen a címvédő Argentína 1–0-s 
vereséget szenvedett Kameruntól. 

NSZK hosszabbításos mérkőzésen 
büntetőkkel búcsúztatta. Ezután a 
meccs után lett máig gyakran han-
goztatott szállóige a kiváló angol já-
tékos Gary Lineker elhíresült mondá-
sa, hogy a focit tizenegy játékos játssza 
másik tizenegy ellen és a végén min-
dig a németek nyernek. (A németek 
egyébként 1982-ben az elődöntőben 
megrendezett NSZK-Franciaország 
mérkőzésen is büntetőpárbajban ju-
tottak tovább 5-4-gyel. És ez volt az 
első meccs, ami tizenegyesrúgások-
kal dőlt el. A 120 percnyi játék után 
3-3 volt az eredmény.)

Ami a ’90-es VB-t illeti, a nézőszá-
mok alacsonyak voltak és kevés gól 
esett, ugyanakkor a piros lapok számá-
ban rekorddöntésre került sor (16 dara-
bot mutattak fel belőle). A csapatok 
többsége a biztonságra helyezte a 
hangsúlyt, kifejezetten defenzíven 
játszott, jól működött az olasz 
catenaccio (védekező) játékfelfogás: jó 
példa erre az ezüstérmes argentin 
együttes, amely mindössze 5 gólt szer-
zett 7 mérkőzésen. Nem csoda tehát, 
hogy a világbajnokságok történeté-
ben, az 1990-esnek volt a legalacso-
nyabb gól/mérkőzés aránya. 115 gól 
született, ez 2,21 gól/mérkőzés arányt 
jelent. Ugyanakkor a mezőny máig 
jellemző egyre kiegyenlítettebbé válá-
sát mutatta, hogy ez volt az első VB, 
ahol egy közép-amerikai csapat két-
szer is diadalt aratott két európai csa-
pat felett. Ez a csapat a Costa Rica-i 
volt, aki először a skótokat (1–0), majd 
a svédeket (2–1) győzte le.

Ünneplő Párizs, német ered-
mények

Az 1998-os tornát június 10. és július 12. 
között rendezték Franciaországban. 
Ezen a világbajnokságon vett részt 
először 32 csapat. A csapatokat 
nyolc csoportba sorsolták, ahonnan 
az első két helyezett jutott tovább. A 
nyolcaddöntőtől egyenes kieséses 
rendszerben folytatódott a torna. A 
világbajnoki címet Franciaország vá-
logatottja szerezte meg, miután a 
döntőben 3–0 arányban legyőzte a cím-
védő Brazíliát. Zinédine Zidane két gólt 
is szerzett a döntőben. Franciaország 
úgy nyerte meg a címet, hogy mindösz-
sze 2 gólt kapott az egész tornán, és egy 
döntetlen kivételével (az olaszok elleni 
negyeddöntőben) minden mérkőzésén 
diadalt aratott. A francia kaput csak a 
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Az 1990-es világbajnokság
győztese

Zidane kiállításának oka  
a 2006-os világbajnokságon

MAGYARORSZÁG VB-RÉSZVÉTELEI ÉS KIMAGASLÓ 
EREDMÉNYEI: 
1934 (negyeddöntő), 1938 (döntő), 1954 (döntő), 1958, 1962 (negyeddöntő), 1966 (ne-
gyeddöntő), 1974, 1978, 1982

A VB-N RÉSZTVEVŐ ORSZÁGOK SZÁMA: 
16 ország (kezdetektől-1982), 24 ország (1982-1998), 32 ország (1998-2026), 48 ország (2026-)
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dánoknak és a horvátoknak sikerült 
bevenniük. Franciaország a futball-
történelem hetedik világbajnoka lett. 
Technikailag is hozott változtatásokat, 
újításokat ez a VB. Egyrészt innentől 
terjedt el, hogy a rendes játékidő letelte 
után a negyedik számú játékvezető 
egy elektronikus kijelzőn bemutatja, 
hogy hány perc hosszabbítást kell leját-
szani. Ez a gyakorlat azóta megmaradt, 
miután jól bevált a médiának és a né-
zőknek egyaránt. Továbbá ezen a 
VB-n alkalmazták először az EVS-
rendszert, mely a pályákon kihelye-
zett 20-30 kamerakép jelentős részét 
tudta lassítani. Ezáltal élvezetesebbé 
vált a televíziónézők számára a képi 
világ, és a rendszer segítséget adott a 
vitás helyzetek gyors elemzéséhez.

Az elődöntőben Hollandia 1:1-re 
végzett a brazilok ellen, a büntető-
párbajban pedig Brazília jutott be a 
döntőbe. Hozzá Franciaország csatla-
kozott, ahol a hátvéd Lilian Thuram 

két gólt szerzett az Aranycipős Davor 
Šukert is felvonultató Horvátország 
ellen. A horvátok legyőzték a hollan-
dokat a harmadik helyért rendezett 
mérkőzésen. Ez volt az első alka-
lom, hogy a házigazda és a címvédő 
találkozott egymással a döntőben. 
Zinédine Zidane két szöglet utáni fe-
jesgólt szerzett a 27. percben és az első 
félidő hosszabbításában, Emmanuel 
Petit pedig egy kései gólt szerzett a 
második félidő hosszabbításában, 
amivel Franciaország 3-0-s győzel-
met aratott. Brazília sztárjátékosa, 
Ronaldo gyengén játszott, rejtélyes 
rohama volt az előző éjjel, és számos 
kérdés vetődött fel a kezdőcsapatba 
állításáról. Egy becslés szerint egy-
millió ember vett részt éjszaka Párizs 
utcáin az ünneplésben.

A 2006-os labdarúgó-világbaj-
nokság a futball történetének 18. 
világbajnoksága volt. Németország-
ban rendezték június 9. és július 9. 
között. A tornára 198 válogatott ne-
vezett, közülük 32-en jutottak be a 
záró szakaszba. A házigazda Né-
metország a korábbiaknak megfe-
lelően alanyi jogon kvalifikálta 
magát. A világbajnokságot Olasz-
ország válogatottja nyerte úgy, 
hogy a döntőben tizenegyesekkel 
győzték le a francia nemzeti válo-
gatottat. Olaszország ezzel negye-
dik világbajnoki címét szerezte 
meg. A házigazda német gárda 
bronzérmet szerzett, miután a har-
madik helyért játszott mérkőzésen 
felülmúlta Portugáliát.

A selejtezők után nyolc olyan váloga-
tott jutott be a VB döntőjébe, amely 
először vehetett részt a záró szakasz-
ban: Angola, Elefántcsontpart, Cseh-
ország, Ghána, Togo, Trinidad és To-
bago, Ukrajna illetve Szerbia és Mon-
tenegró. Csehország és Ukrajna füg-
getlen nemzetként először vettek részt, 
de korábban már rendre feltűntek a 
csehszlovák illetve a szovjet csapatok 
részeként; Szerbia és Montenegró 
1998-ban, valamint 1930 és 1990 kö-
zött még Jugoszlávia részeként ját-
szott. A világbajnokság időpontjára 
azonban az államszövetség felbomlott, 
így a jogutód szerb labdarúgó-váloga-
tott az újonnan megalakult, független 
Montenegró játékosait nélkülözvén 
vett részt a VB-n. A brazil Ronaldo 
ezen a tornán döntötte meg Gerd 
Müller gólrekordját. A futballista a 
torna előtt 12 találatot ért el, ezzel 
holtversenyben állt Pelével, de a torna 
során Pelét, Just Fontaine-t és Gerd 
Müllert is maga mögé utasította, és 15 
góllal ő vette át a vezetést az összesí-
tett világbajnoki góllövőlistán. Ezt a 
rekordot 2014-ben döntötte meg az 
ezen a tornán is szereplő német 
Miroslav Klose. A döntőben a francia 
Zidane a 110. percben mellkason fe-
jelte az olasz Materazzit. Elizondo (a 
bíró) nem látta az esetet, a partjelzők 
sem, csak a tartalék játékvezető, aki 
tájékoztatta a mérkőzésvezetőt. 
Zidane-t élete utolsó mérkőzésén (a 
VB után visszavonult, ezt előre be is 
jelentette) kiállították.

Maczák Márton
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Az északír Norman Whiteside volt a legfia-
talabb játékos a világbajnokságok törté-

netében

GONDOLTA VOLNA, HOGY…

• a világbajnokságok első gól nélküli mérkőzésére csupán 1958-ban került sor; 
• az első cserére pedig csak 1970-ben;
• a VB győztesei 1974 óta csak a World Cup másolatát kapják meg;
• Magyarország 1970-ben nem volt ott először a selejtezőket követően a VB-n;
• 1982 óta a FIFA mind a hat tagszövetsége: Dél-Amerika (CONMEBOL), Észak és Kö-

zép-Amerika (CONCACAF), Afrika (CAF), Ázsia (AFC) és Óceániai (OFC) legalább 
egy-egy csapattal képviseltetheti magát a világbajnokságokon;

• 1982-ben hibáztak csupán először megítélt tizenegyest világbajnoki mérkőzésen?

A VB-k legtöbb gól szerzett játékosai (gólkirályai)

Házigazda-országok sikerei a VB-k történetében
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E R E D M É N Y E S  M AT E KO S O K

A SZÉP MEGOLDÁS 
BŰVÖLETÉBEN

Számos módja van az ismeretterjesztésnek, és bár talán elsőre nem gon-
dolunk rá, de az önálló ismeretszerzésre való hatékony ösztönzés is közé-
jük tartozik. A tehetséggondozást egyik kiemelt feladatának tartó 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat ezért hirdeti meg évről évre a 
Kalmár László Matematikaversenyt. Sorozatunkban a kiemelkedő ered-
ményt elérő versenyzőkkel és tanáraikkal beszélgetünk a versenyzés örö-

meiről és a matematika szeretetéről. 

nulnak, mint közvetlenül a tanáraiktól. A szép versenyeredmé-
nyek szerintem elsősorban ennek a következményei és nem va-
lamiféle szisztematikus versenyfelkészítő munkának.
– Tehát nem nehéz őket a versenyjelentkezésre rávenni?
– A diákjaink körében néha a kelleténél nagyobb is a verseny-
szellem, sokszor inkább ennek visszafogása a tanárok felada-
ta: könnyen félrevezető lehet, ha egy diák a versenyeredmé-
nyei alapján ítéli meg a saját munkáját. Számos más módon is 
megmutatkozhat a szorgalmas, kitartó munka gyümölcse. 

Egy olyan verseny van, amelyre kiemelten buzdítjuk a 
diákjainkat: a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok 
beküldős pontversenyei. Az ebben mutatott szorgalmas 
munka által rengeteget tudnak fejlődni a diákok. Aki 
egyszer belelendül, annak sokszor kifejezetten örömteli 
szabadidős foglalatossággá válik a ,,kömalozás’’. 

***
Pósa Lajos, Áron másik tanára: – Mit tart fontosnak az 

Áronnal való közös munkában?
– Áronnal három éve foglalkozom. Ötletei, gondolatai időn-
ként fantasztikusak. Ezek a pillanatok a fontosak. És az eset-
leg hetekig tartó harc egy-egy nehéz, szokatlan problémával. 
– Fontosnak tartja a matekversenyeket a fiatalok gon-
dolkodtatásában?
– A matematika nem sport. Aki boldogan,  örömmel töri 
a fejét érdekes kérdéseken, képes szabadon szárnyalva 
gondolkodni, a megoldott problémával kapcsolatosan fel 
tud tenni újabb és újabb érdekes kérdéseket, az jó úton jár, 
akkor is, ha a versenyeken nem ér el eredményt. Aki vi-
szont csak azért erőlködik, hogy majd a versenyen jól sze-
repeljen, az szerintem nem érti, hogy ennek az egésznek 
mi az értelme.

Ezért például a táboraimban (A Gondolkodás Öröme 
Alapítvány táborai – a szerk.) van ugyan csapatverseny, de 
nincs 1., 2., 3. helyezés.  Ehelyett azt mondom, hogy 
mindegyik csapat nagyon jól dolgozott, jutalmuk egy-
egy tábla csoki. És van néhány csapat, akik még annál is 
jobban dolgoztak, ők két tábla csokit kapnak. Kezdetben 
a gyerekek tudni szeretnék, hogy mi volt a teljes sorrend. 
Nehezen értik meg – de végül megértik –, hogy a fino-
mabb részleteket sohasem fogják megtudni.

Tegzes Mária

Bán-Szabó Áron a nyolcadikos első helyezett a buda-
pesti Fazekas Mihály Gimnáziumból: – Miért jelentkez-
tél a matekversenyre?
– Nagyon sokat matekozom, de a versenyek komoly plusz 
motivációt jelentenek. A matematikában, mint tudomány-
ban két dolgot szeretek, hogy egzakt, és közben mégsem 
az. Nekem nem az számít egy feladatban, hogy könnyen 
megy-e, hanem az, hogy szép-e, illetve, hogy tetszik-e.
– Melyik volt idén a legnehezebb feladat számodra?
– Talán az első nap harmadik feladata; a számelmélet 
nem a kedvenc területem.
– Milyen területet szeretsz?
– Általánosan a geometria és a kombinatorika a kedvenc 
részem a matematikán belül. A versenyen a második na-
pi harmadik feladat tetszett a legjobban, mivel találtam 
rá egy nagyon szép, geometriához köthető megoldást.
– Más versenyekre is nevezel?
– Természetesen. Idén második lettem a Varga Tamás 
Matematikaversenyen, a Bolyai Matematika Csapatver-
senyen pedig első helyezettek lettünk. Ezenkívül a 
KöMaL B és A pontversenyekben is részt veszek, ezt azért 
szeretem, mert rendkívül szép feladatokat tűznek ki.

***
Hujter Bálint, Áron egyik felkészítő tanára: – Hogyan 

készítik fel a gimnáziumban a diákokat a versenyekre?
A Fazekasban a speciális matematika tagozatra olyan diáko-

kat tudunk felvenni, akik gyorsan és hatékonyan oldanak 
meg problémákat. Ott aztán sok új feladattal találkoznak egy 
olyan közegben, ahol könnyen találnak társakat bármilyen 
matematikáról folytatott beszélgetéshez. Bátran ki merem je-
lenteni, hogy a legjobb diákjaink egymástól sokkal többet ta-

PÉNTEKI 3. FELADAT:
Melyek azok az n pozitív egész számok, melyekre  555 – n 

négyzetszám?

SZOMBATI 3. FELADAT
Határozd meg azokat az abcd négyjegyű számokat, amelyek egyen-

lők az ab és cd kétjegyű számok szorzatának kétszeresével.

n 
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PÉNZÜGYEINK

Gondoljunk csak a biztosítási szolgáltatásokra: lakás, in-
góság, baleset, kötelező és casco autóbiztosítás, ha ezek 
külön-külön más szolgáltatónál lennének, többe kerül-
ne. Ehhez hasonló a kommunikációs szolgáltatók (tele-
fon, televízió, internet és készülékvásárlás) árazása, sőt 
ők még a hűségidővel is magukhoz kötik az ügyfelet a 
kedvezményekért cserébe. A bankkapcsolatok terén is 
ilyen megoldásokat tapasztalhatunk, mert ezek a szol-
gáltatók is több ügyfelet szeretnének kiszolgálni és hosz-
szú távon megtartani. Ha belegondolunk, az ügyfélnek 

is jobb, ha a családnak csak egy 
banknál van számlája, bankkár-
tyája, megtakarítása vagy hitele. 
A fő kártya mellett a társkártya 
rugalmas megoldás a gyermek 
vagy a házastárs pénzügyi (rész-
leges) önállóságához is.

Bármennyire is örülünk, ha ki-
használunk egy kedvezményt, 
nem feledkezhetünk meg arról, 
hogy a különféle szolgáltatók az 
előírt feltételek pontos betartását 
követelik meg tőlünk a kedvez-
ményekért cserébe, és általában 
hosszú távon. Az élet persze sok-
szor felülírhat egy, a közelmúlt-
ban meghozott döntésünket, vál-
toztatnunk kell és sok esetben 
ilyenkor bele kell nyúlnunk a 
pénztárcánkba, mert máshol 
ugyanaz többe kerül, vagy 

ugyanazért a pénzért máshol kevesebbet kapunk. És abba 
is bele kell nyugodnunk, hogy az elért kedvezmény egy-
szer csak megszűnik, mert megváltozik az árazás vagy az 
általános szerződési feltételekbe varázsol bele a szolgáltató 
egy kizáró tételt, esetleg időbeli korlátot. Előfordul az is, 
hogy az általunk megszokott és megszeretett szolgáltatási 
csomagba új elem kerül, az ajánlat szerint a mi érdekünk-
ben. Az meg egyenesen bosszantó lehet, ha egy megszo-
kott kedvezmény mögött valamilyen előre nem látható 
vagy rejtőzködő költséggel szembesülünk a későbbiekben. 

A kedvezmények kihasználása és megtartása érdekében 
a legjobb módszer az, ha tájékozottak vagyunk, figye-
lünk a hírekre és a jogszabályok változását követjük, to-
vábbá a szolgáltatók által az ügyfeleknek küldött tájékoz-
tatókat értő figyelemmel elolvassuk. Az is fontos, hogy 
időnként mérlegeljünk, és ha szükséges, akkor alapos át-
gondolás után tegyük meg a szükséges változtatásokat.   

Palla Gábor       

A KEDVEZMÉNYEK 
KIHASZNÁLÁSA

Pénzügyeink kezelése során gyakran, szinte akarat-
lanul is találkozunk olyan kedvezményekkel, csábí-
tó ajánlatokkal, amelyeket szinte nekünk találtak 

ki a szolgáltatók. És értelemszerűen örülünk ezeknek, 
mert ki ne szeretne pár forintot megnyerni elfogadásuk-
kal és így megtakarítani valamennyit a kiadásokból. 

De nemcsak a szolgáltatók, hanem a pénzügyi kor-
mányzat is számtalan kedvezményt tesz lehetővé, első-
sorban adókedvezmények formájában. A jogszabályvál-
tozásokról az adóév indulása előtt sokféle formában érte-
sülünk és legtöbbjüket nemcsak 
az év elején, hanem év közben is 
ki tudjuk használni. Gondol-
junk csak a családi adókedvez-
ményre, amely az adóalapot 
csökkenti, általa tehát kevesebb 
adót kell fizetni, a feltételeket 
jogszabály írja elő és bérjövede-
lem után lehet érvényesíteni. 
Szintén adóalap-csökkentést je-
lent az első házasok adókedvez-
ménye. A kormányzat célzot-
tan tereli a magánszemélyeket 
és főleg a nyugdíj előtt állókat 
az öngondoskodás felé, hiszen 
az önkéntes nyugdíjpénztári, 
valamint az önkéntes egészség- 
és önsegélyező pénztári befize-
tés után adókedvezményt ad, de 
nem a kezünkbe, hanem a 
pénztárba kapjuk az összeget. 
Az öngondoskodás már évek óta ismert területe a meg-
takarításokra ösztönzés is, azaz nyissunk nyugdíj-előta-
karékossági és tartós befektetési számlát, itt szintén adó-
kedvezményt érvényesíthetünk, ha a jogszabályi feltéte-
lek szerint intézzük pénzügyeinket.    

Főleg a fiataloknak és az önálló lakásra vágyóknak szól 
a lakástakarék és az ehhez kapcsolódó állami támogatás. 
A szolgáltatók legtöbbje, főleg ügyfélszerzési okokból 
ehhez a támogatáshoz még néhány kedvezményt is páro-
sít: például ingyenes vagy lényegesen alacsonyabb a szám-
lanyitási díj, sőt 14 év alatti gyermekeknek ez teljesen in-
gyenes is lehet, az ügyfél döntheti el a futamidő hosszát 
és a havi befizetendő összeget, lakáshitel esetén pedig ka-
mat- és jutalékkedvezményt érvényesíthet az ügyfél. 

A szolgáltatók sokkal jobban szeretik, ha az ügyfélhez 
több szállal kötődnek. És mi ügyfelek is jobban járunk, 
ha egy nagy csomagunk van, mert ilyenkor az nemcsak 
olcsóbb, hanem az ügyintézés is egyszerűbb és gyorsabb. 

Román bani (a lej váltópénze)
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több száz négyzetfokos égterületet 
tudunk behatárolni, ami túl nagy. 
Ha elektromágneses sugárzást, pél-
dául fényt is várunk, akkor elég 
pontosan kell tudni, hogy merre ál-
lítsuk be a teleszkópokat. Már csak 
azért is, mert elég halvány objektu-
mokról van szó. Az elektromágne-
ses jelek tipikus időskálája 1-2 hét a 
modellek szerint. Ennyi időn keresz-
tül lehetne észlelni az utófényt, ami 
nem feltétlenül elég arra, hogy azt az 
égterületet átvizsgáljuk. Ilyen esemé-
nyeket neutroncsillagok összeolvadá-
sa kelt, amelyek csak galaxisokban 
történhetnek, úgyhogy ha egy adott 
égterületen belül ismerjük az összes 
galaxis pontos pozícióját, akkor elég 
ezeket figyelni. A galaxisokat sorba 
is tudjuk rendezni. Ha felállítunk egy 
modellt arra, hogy a neutroncsillag 
kettősök milyen típusú galaxisban 
valószínűbbek, akkor a vizsgálatot 
ezekkel kezdjük. Hamarabb megta-
láljuk az utófényt és sokkal több in-
formációt tudunk begyűjteni. 
– Korábban nem volt ilyen katalógus?
– Volt, de amit használtak, az csak 
körülbelül 50 ezer galaxist tartal-
mazott. Viszont ahogy fejlesztik 

a detektort, úgy nő az érzékeny-
sége, és már akkor is messzebbre 
látott ennél, amikor elkezdtem a 
témával foglalkozni. Több korábbi 
galaxiskatalógus és égboltfelmérő 
program adataiból hoztuk létre az 
adatbázisunkat, ami most körül-
belül  3 millió galaxist tartalmaz. 
Tavaly augusztus 17-én észlelték az 
első neutroncsillag összeolvadást, és 
amikor kiment a riasztás a LIGO 
elektromágneses partnereinek, 
akik a megfigyeléseket végzik, ak-
kor én is kiküldtem a lehetséges 
forrásgalaxisok listáját valószínű-
ség szerint sorba rendezve. Sokan 
ez alapján kezdték észlelni a cél-
pontokat és ez alapján találták meg 
az utófényt. Vannak más kataló-
gusok is, de a mienket használták 
a legtöbben. 

A katalógus fejlesztése persze to-
vább folyik. Újabb égboltfelmérő 
programok vannak, még távolabbi 
galaxisokat fedeznek fel, tovább 
pontosítják az eddigi adatokat, új 
paraméterek kerülnek bele egy-
egy objektumról stb. Mindez to-
vábbi hasznos információkat ad a 
kereséshez.

– Mindig is gravitációshullám-
csillagász szeretett volna lenni vagy 
máshogy kezdődött?
– Először fizikus szerettem volna len-
ni, aztán asztrofizikus. Az volt a cé-
lom, hogy önálló kutatást végezhessek 
élvonalbeli témákban, ahol valami új 
dolgot lehet vizsgálni. Ez a gravitációs 
hullámokkal sikerült is. De középis-
kolásként még a Kutató Diákok Moz-
galmában az MTA Csillagászati Ku-
tatóintézetében Szabó Róberttel 
kezdtem dolgozni. A Kepler Űrtáv-
cső adatai alapján pulzáló csillagok 
körül próbáltunk exobolygókat ki-
mutatni. A BSc-s szakdolgozato-
mat is erről írtam. Aztán jobban 
kezdett érdekelni a relativitáselmélet 
és a kozmológia. Az ELTE-n Raffai 
Péter tanított nekünk asztrofizikát, 
őt kerestem meg. Kaptam egy pró-
bafeladatot, ami lényegében ugyan-
az volt, amit ma is csinálok. 
– Ezek szerint megfelelt a próbán. 
– Azt hiszem igen. Galaxiskatalógust 
fejlesztünk a LIGO Kollaboráció 
és a partnerek számára. Ez azért 
hasznos, mert a gravitációs hullá-
moknak elég nehéz meghatározni 
a forrását az égbolton. Jó esetben is 
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ja Dálya Gergely 2015 nyarán csatlakozott az ELTE Atomfizikai 

Tanszékén működő Eötvös Gravitációs Kutatócsoporthoz 
és szeptember közepén fel is fedezték a gravitációs hullá-
mokat! A történelmi eredményt az a LIGO Kollaboráció érte 
el, melynek az ELTE-s csapat is tagja. Természetesen mi 
nem ezeket az összefüggéseket szeretnénk elemezni, 
inkább arról beszélgettünk, hogy egy fiatal kutatónak 
milyen lehetőségei és milyen jövője van egy szintén nagyon 

fiatal tudományágban, a többcsatornás csillagászatban.



2018/28  885

különösen, ha egy olyan érdekes jel 
érkezik, amiből messzemenő követ-
keztetéseket lehet levonni. Igaz, hogy 
folyamatosan nő a kollaborációban 
résztvevők száma, de szerintem nem 
nő olyan ütemben még, hogy ezeket 
a folyamatokat kompenzálja. Úgy-
hogy várjuk a fiatalokat.
– Ön is fiatal és a többcsatornás csil-
lagászat is nagyon fiatal tudományág. 
Hogy látja a saját jövőjét ezen a téren?
– A következő évtizedekben a csilla-
gászat egyik meghatározó része lesz ez 
a terület, emiatt is maradnék ezen a té-
ren. Most doktorandusz vagyok, és ha 
végzek, szeretnék kimenni Ameriká-
ba, a LIGO-hoz néhány évre. Bár itt-
hon sem vagyunk versenyhátrány-
ban, hiszen ugyanúgy hozzáférünk 
az adatokhoz, de a mi szakmánkban 
nagyon fontos kapcsolatokat építe-
ni, szélesíteni a látókörünket. Ezért 
célszerű néhány évet eltölteni egy 
vezető kutatóintézetben. Aztán a 
megszerzett tudást, ötleteket, új 
megközelítéseket haza tudjuk hozni, 
és esetleg itthon alapíthatunk egy új 
kutatócsoportot. Erre több példa is van 
tanszékünkön. 

Trupka ZolTán

mint a feketelyuk kettősök 
összeolvadása, emiatt sok-
kal nehezebb őket kimutat-
ni. De, ha a Tejútrendszer-
ben vagy egy közeli gala-
xisban történne, azt már 
tudnánk detektálni. 
– Napjaink nagy problémá-
ja a Big Data. Önök hogyan 
tudják majd kezelni a beér-
kező adatmennyiséget? 
– Szerintem nagy kihívás lesz. 
A közeljövőben, olyan gyako-
riak lesznek a detektálások, 
hogy nem tud a kollaboráció 
mit kezdeni vele. És itt nem 
csak a valódi jelekre gondolok. 
Az elmúlt megfigyelési idő-
szakban is nagyon sok téves ri-
asztás történt, és nekünk, kuta-
tóknak ilyenkor is ki kellett 
elemeznünk és megbizonyo-
sodnunk róla, hogy nem gra-
vitációs hullámról volt szó. Ez 
elég sok időt elvesz. Téves jelek 
továbbra is lesznek, emellett vi-
szont egyre gyakoribbak lesz-
nek a valódiak. Ezek alapos 
elemzése, a megfelelő követ-
keztetések levonása és publikálása több 
hónapig is tarthat. Igazából eddig sze-
rencsénk volt, hogy nem jöttek túl sű-
rűn a felfedezések, mert volt időnk az 
adatok feldolgozására. Ha sűrűsödnek 
az események, át kell szerveznünk a 
munkánkat. Csak az érdekesebb jelekre 
koncentrálunk, vagy több dolgot kell 
automatizálni. A másik kihívás, hogy 
publikusak lesznek a LIGO adatai. Nem 
csak azok számára lesznek elérhetők, 
akik a szerződések szerint végzik az 
elektromágneses megfigyelést. Mások 
is belelátnak majd az adatokba, persze 
kis időkéséssel a LIGO tagjaihoz képest. 
De ez is sürgetni fogja a kutatókat, 

– Részt vesz abban a kutatásban is, 
melyben gravitációs hullámok segít-
ségével a világegyetem tágulásának 
ütemét pontosíthatják. 
– Ez is köthető a katalógushoz. Az 
univerzum tágulását leíró Hubble ál-
landóról van szó, amelynek meghatá-
rozására jelenleg két egymástól füg-
getlen mérési módszert használnak. 
Az egyik a kozmikus háttérsugárzás 
teljesítményspektrumából ered, a má-
sik távoli szupernóvarobbanások ész-
lelésével kapcsolatos. Jelenleg azon-
ban hibahatáron belül nincs egyezés a 
kettő között. Ezért fontos, hogy le-
gyen egy harmadik, független mód-
szer, amivel igazságot tudunk tenni 
és lássuk, hogy mit kell módosítani a 
kozmológiai elméleteken. A többcsa-
tornás csillagászati észlelés, vagyis, 
hogy ugyanazon forrásból észlelünk 
gravitációs és elektromágneses hullá-
mokat, lehetőséget teremt arra, hogy 
kiszámoljuk egy harmadik módszer-
rel is a Hubble-állandót. Persze egy 
észlelésből még nem lehet eldönteni, 
melyik a valódi érték. De bízom ben-
ne, hogy ha jövőre újra indulnak a 
detektorok, elegendő többcsatornás 
észlelés lesz a kérdés eldöntéséhez. 
– Mit várnak az új mérési időszaktól?
– Még nagyobb lesz a detektorok ér-
zékenysége, a zajszintet is tovább csök-
kentik, ezért körülbelül 20 százalék-
kal messzebbre fogunk látni, ezért va-
lószínűleg havonta egy gravitációs-
hullám észlelésre számítunk. Bízom 
benne, hogy lesznek köztük újabb ne-
utroncsillag összeütközések is, szá-
momra ezek az igazán érdekesek. 
Amiben még bizakodnak a kutatók, 
hogy előbb-utóbb szupernóva robba-
nás keltette gravitációs hullámok jele-
it is észlelni fogják. Ez azonban 
sokkal nehezebben modellezhető, 

Sandra Blakely előadása (FORRÁS:  EMORY EGYETEM))
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvételét megosztva élmé-
nyét olvasótársaival. Kérjük, hogy a digitális képet jpg formá-
tumban küldje az eltud@eletestudomany.hu címre. A tárgyro-
vatba írja: ÉT-galéria, és a kísérőlevélben mondja el, amit a 
felvétel körülményeiről és a témáról közlésre érdemesnek tart. 
A beküldő jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló elismerés. 
A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

Nyitott szemmel… – biztatjuk magunkat a vi-
lág éber figyelésére. Megtoldhatjuk a szólást: 

…és nyitott optikával, hiszen szinte mindenkinél, 
szinte mindig van manapság valamilyen fényké-
pezni tudó szerkezet.  Váratlan tájat, véletlen talál-
kozást egyetlen kattintás megőrzi, emlékké mere-
víti. De csak a látvány pillanatképe állt meg, az ér-
telmező agy mozgatja belső videóként a saját kép-
zelet önkénye szerint. (’Képzelet’: milyen pontos 
szavunk!) Hullámzik a pipacstenger, s tán felbuk-
kan benne Dorothy, Óz varázsló beúszik Mog ki-
rály mellé, a gyökerek rejtik a Keleti Boszorkát…
Nyitott szemmel, befelé is forduló tekintettel vá-
logattam új beküldőink képeit, és fogadtuk őket 
nyitott galériával.

H. J.

2

1
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4
1. Csibra Gergő (Kimle, csibra@freemail.

hu) – Beálló   

2. Lieli György (Budapest, lieli.gyorgy@
gmail.com) – Nem adom fel! – A Duna part-

ján még akadnak békés árterek

3. Dr. Jancsó Györgyné (jancsocsopi@
gmail.com) – Tűzvarázs Dunaszigeten – A 
szokásos évi összejövetelünkön voltunk 
egykori egyetemi csoporttársaimmal egy 

dunaszigeti panzióban. Sétánk során fedez-
tük fel ezt a szép pipacsost. Nagy termése 

nem lesz a gazdának.

4. Tóth Zsombor (Sellye, tothzs69@
gmail.com) – Váratlan találkozás – Tavaly 
szeptem berben reggel fél hatkor a papám 

egyik erdejében lévő leshelyen várakoztam. 
Fél óra elteltével elindultam egy ösvényen 
nyitott kamerával a nyakamban. Úgy húsz 

métert mehettem, amikor kilépett elém ez a 
szarvastehén, és megszületett a kép.
Honlapom: instagramon „@tothzs69”  

felhasználónévvel

5. Surányi Bence (Debrecenben, Kölcsey 
Ref. Gyakorló Ált. Iskola 4. o.) – „Elől úszik 
Mog kitály, / Kétágú az orra, … Fut mögötte 
a bolond / Szélesen nevetve, …” – Az osz-
tály Mátraszentimrén volt Erdei Iskolában.  

Ott készült a felvétel.

3
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LogIQs
www.mensa.hu

3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa

Megoldás: C 

 (A színes négyzetek átlósan haladnak lefelé, de míg  
a narancssárga leérve visszafordul, a lila újraindul a fenti sarokból. 

A kör egyet lép le, átugrik szembe a másik oldalra, egyet lép fel, 
majd ismét átugrik a túlsó oldalra.)

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: 2. ANYU

(A többi szó betűiből egy-egy hegység neve állítható össze:  
príma – Pamír, árul – Urál, mai álhaj – Himalája, polka – Alpok, 

asztal – Atlasz, konda – Andok, talaj – Altaj.)
 

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa 

Megoldás: A

 (A sokszög csúcsai számának és a csillag ágai számának  
összege a dominók alsó és felső felében azonos.)

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános 
feladatmegoldó képességét teszik próbára.  
A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók 
meg. Jó töprengést, briliáns ötleteket, eredmé-

nyes gondolkodást kívánunk!

1. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa

Legkevesebb és legtöbb hány kockából építhető fel a fenti ábra?

Az ábrán egy torpedó játék mezője látható, ami 5 darab egy mezőt, 
4 darab két mezőt, 3 darab három mezőt, 2 darab négy mezőt  

és 1 darab öt mezőt egyvonalban elfoglaló csatahajót rejt.  
Hol lehetnek mindezek, ha tudjuk, hogy a hajók semmilyen módon, 

még átlósan sem érintkeznek egymással, valamint,  
hogy az X-ek olyan helyeket jelölnek, ahol biztosan nincs  

semmilyen tengeri jármű?

A boríték egy titkos 
üzenetet rejt.  

Hogyan hangzik  
az üzenet?

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa



Önző önzetlenség

Vannak, akik szerint tiszta önzetlenség valójában nem is 
létezik, mert ha valaki a mások érdekében tesz valamit, 
akkor abból gyakran – vagy talán mindig – neki magá-
nak is haszna származik. Ha más nem, az a jó érzés, hogy 
helyesen cselekedett. Ha pedig egy cselekedet hasznot 
hoz annak a számára, aki véghez viszi, akkor az már nem 
is nevezhető tisztán önzetlennek…
Noha erről a kérdésről évszázadok óta elmélkednek a fi-
lozófusok, az még szinte senkinek nem jutott eszébe, 
hogy utánajárjon, mit gondolnak minderről a laikusok. 
Ryan W. Carlson, a Yale Egyetem és Jamil Zaki, a Stanford 
Egyetem munkatársa azonban éppen arra volt kíváncsi, 
hogy az emberek valóban önzőnek ítélik-e azt, akinek 
haszna származik egy önzetlen cselekedetéből.

A kutatók nyolc egyszerű élethelyzetet vázoltak fel, 
egy-egy önzetlen cselekedettel a középpontban. Az egyik 
például az volt, hogy egy Jane nevű nő elmegy vért adni. 
A történet ezután négy változatban folytatódott: Jane a 
véradásért kap egy ajándékutalványt (ez anyagi hasznot 
jelent), Jane kiérdemelte barátai elismerését (társadalmi 
haszon), Jane-t jó érzés töltötte el (érzelmi haszon), illetve 
Jane segített valakin, akinek szüksége volt vérre (a haszon 
másnál jelentkezett). Látható, hogy a haszon itt a véradás 
következményeként, mintegy „melléktermékeként” jele-
nik meg. Csakhogy a kutatók nem elégedtek meg ennyi-
vel, és a történetnek négy olyan változatát is elkészítet-
ték, amelyben Jane kifejezetten a haszon megszerzésének 
érdekében vállalkozik az önzetlen cselekedetre: azért 
megy vért adni, hogy ajándékutalványt kapjon, kivívja 
barátai elismerését, jól érezze magát, illetve segítsen egy 
rászorulón. Carlson és Zaki egy online kutatás során több 
száz ember pontszámokkal kifejezett véleményét gyűj-
tötte be arról, hogy a véradás mennyire volt önzetlen cse-
lekedet. A skálán a 0 jelentette a középpontot, a se nem 
önző, se nem önzetlen szintet. Az „önző” tartomány -5-
ig, az „önzetlen” pedig +5-ig terjedt.

Nos, ha a véradás következményeként Jane érzelmi ha-
szonra tett szert, akkor cselekedetét átlagosan 3,16 pont-
ra, vagyis meglehetősen önzetlennek ítélték a válaszadók. 
Ha a jócselekedet anyagi vagy társadalmi hasznot hozott, 
akkor az értékelők már kicsit kevésbé látták önzetlennek 
a véradást, és 2,54, illetve 2,56 pontot adtak.

Nagyot fordult azonban a megítélés akkor, ha úgy tud-
ták, Jane kifejezetten a haszon megszerzésének érdeké-
ben vállalkozott a véradásra. Ha anyagi haszonról volt 
szó, az értékelők -0,88, ha társadalmiról, -0,39 pontot 
adtak, vagyis ilyenkor a véradást már önző cselekedetnek 

látták. Ha azonban Jane-t az érzelmi haszon, vagyis a jó 
érzés átélésének vágya ösztönözte, viselkedését még min-
dig eléggé önzetlennek ítélték.

Hogyan lehetséges önző cselekedetnek tekinteni a véradást 
– még ha ezt egy ajándékutalvány megszerzésének érdeké-
ben teszi is valaki? A kutatók magyarázata szerint, ha valaki 
anyagi haszon vagy mások elismerésének megszerzése érde-
kében „megjátssza magát”, próbál önzetlennek, nagylelkű-
nek tűnni, akkor ez könnyen visszafelé sülhet el, mert azt su-
gallja, hogy az illető nem egyenes, és ez másokban ellenérzést 
kelt. Ha viszont csak érzelmi haszonra vágyik, az nem baj, 
mert ezt mások nem érzékelik megtévesztésként.

A közgondolkodás tehát nem vonja kétségbe egy má-
sok számára előnyös cselekedet önzetlen voltát csupán 
azért, mert annak is haszna származik belőle, aki véghez 
vitte. Az önzetlennek látszó cselekedet csak akkor mi-
nősül önzőnek, ha anyagi vagy társadalmi haszon meg-
szerzésének szándéka áll mögötte.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Mi sem természetesebb (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Röntgenszem

Egy új fejlesztés segítségével kezd va-
lósággá válni a „röntgenszem”. 

Mesterséges intelligencia segítségével 
vezeték nélküli eszközök megtanítha-
tók arra, hogy emberek testhelyzetét és 
mozgását akár falon keresztül is lássák.

Eddig csak a fantasztikus filmekben 
létezett olyasvalaki, aki a röntgen-
szemével átlát a falon. Dina Katabi, a 

felügyeletével nyomon követhetővé vá-
lik a betegség előrehaladása, ezáltal pon-
tosabb gyógyszerezés javasolható. Az 
eszköz idős embereknek is segíthet meg-
őrizni független életvitelüket, miközben 
megfelelő felügyeletben részesülnek.

Az egészségügyi ellátáson kívül az 
RF-Pose használható lehet olyan új ge-
nerációs videójátékokhoz is, ahol a játé-
kosok bárhol a házban mozoghatnak. 
További alkalmazási lehetőségként me-
rült fel, hogy elveszett áldozatot kutas-
sanak fel egy életmentő expedíció során. 

„Ahogy a mai háztartásokban a mobiltele-
fon és a wi-fi rúter alapfelszereléssé vált, ab-
ban hiszek, hogy ugyanígy fogja a találmá-
nyunk erősíteni a jövő otthonait” – mondta 
Katabi.

A kutatócsoport számára az egyik 
legnagyobb kihívás az volt, hogy a 
neurális hálózat tanításához az adato-
kat manuálisan kell címkézni. Például 
a macskák felismerésére alkotott neu-
rális hálózat azt igényli, hogy egy em-
ber végignézzen egy óriási adatbázist, 
és minden tételét megjelölje, hogy az 

Peru koponyasebészete

A koponyalékelés a régészeti leletek 
tanúsága szerint a világ számos 

táján az ősidőktől fogva végzett 
gyógyászati beavatkozás volt, melyet 
– bármennyire is hihetetlen – szakér-
telemmel és sikeresen alkalmaztak. 
Peruban a koponyalékelést olyan 
szakszerűen végezték, hogy a túlélési 
arány jobb volt, mint bő három évszá-
zaddal később az amerikai polgárhá-
borúban, ahol pedig szakavatott sebé-
szek végezték katonákon a beavatko-
zást – derült ki a World Neurosurgery 
folyóiratban közzétett tanulmányból.

A koponyalékelést, azaz a koponya 
kaparását, vágását vagy fúrását, évezre-
deken keresztül sikeresen használták el-
sődlegesen traumatikus sérülések keze-
lésére, de valószínűleg fejfájás, görcsök 
és mentális betegségek kezelésére is.

David S. Kushner, a Miami Egyetem 
(USA) professzora szerint „a koponya-
lékelés kimenetele az amerikai polgárhá-
borúban gyászos volt az indiánok eredmé-
nyeihez képest. Az inka időkben a halá-
lozási arány 17-25 százalék, a polgárhá-
ború alatt pedig 46-56 százalék volt. Ez 
óriási különbség. A kérdés, hogy vajon a 

„Nem tudjuk, hogy az ősi peruiak 
hogyan előzték meg a fertőzéseket, de 
úgy tűnik, eredményesek voltak. Azt 
sem tudjuk biztosan, milyen altató-
szert használtak, de mivel olyan sok 
koponyaműtétet végeztek, kellett, hogy 
használjanak valamit. Lehetséges, hogy 
a kokacserje levelét, de lehet, hogy va-
lamilyen erjesztett italt. Írásos feljegy-
zések nincsenek, így egyszerűen nem 
tudjuk” – mondta Kushner.

Massachusetts Institute of Technology 
(MIT, USA) professzora és csoportja 
egy évtizede kutatja, hogyan lehetne 
megvalósítani a röntgenszemet. Leg-
utóbbi kutatásuk, az RF-Pose, mes-
terséges intelligenciát (AI) használ 
arra, hogy emberek testhelyzetét és 
mozgását akár falon át is érzékeljék. 

A kutatók mesterséges neurális hálóza-
tot tanítottak meg, hogy emberek tes-
téről visszaverődő rádiójeleket elemez-

zenek, majd létre-
hozzanak egy olyan 
pálcikaembert, mely 
sétál, megáll, leül, 
mozgatja végtagja-
it, amikor egy sze-
mély ezeket teszi.

A kutatócsoport 
szerint az eszköz 
olyan emberek szá-
mára lehet hasznos, 
akik Parkinson-
kórral vagy a szkle-
rózis multiplex-szel 
élnek; az eszköz 

perui sebészek hogyan értek el a modern 
orvosokat messze meghaladó eredményt” 
– vetették fel a tanulmány szerzői.

A nagyobb halálozási ráta egyik oka 
lehetett, hogy az amerikai polgárhá-
borúban hiányzott a megfelelő higié-
nia. A sebészek gyakran sterilizálatlan 
orvosi eszközöket, sőt, saját meztelen 
ujjukat használták fel arra, hogy meg-
vizsgálják a nyílt koponyasérüléseket, 
vagy vérrögöket morzsoljanak szét.

Peruban több prehistorikus lékelt koponyaleletet találtak, mint a világ többi részén együttvéve 
(FORRÁS: UNIVERSITY OF MIAMI)

Vezeték nélküli jeleket használva Az RF-Pose egészségügyi rend-
szerként szolgálhat a páciens mozgásának megfigyelésére a fal túlol-

daláról. (FORRÁS: JASON DORFMAN, MIT CSAIL)
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„macska” vagy „nem macska”. Rá-
diójelzéseket azonban nehezen tud-
nak az emberek felcímkézni.

Ennek kezelésére a kutatók példákat 
gyűjtöttek rádiójelvevők és kamerák 
segítségével. Sok ezer emberről gyűj-
töttek képet, amint azok sétálnak, be-
szélgetnek, ajtót nyitnak, vagy várják 
a liftet. Így a rádiójelzéseket a hozzá-
juk kapcsolódó képekkel együtt taní-
tották meg a neurális hálózatnak. 

Mostanra sikerült, hogy a tanulási 
folyamat eredményeként az RF-Pose 
képessé vált arra a kamerák segítsé-
ge nélkül is, hogy csupán a rádiójelek 
használatával megbecsülje a fal túlol-
dalán lévő ember apróbb mozgásait.

A mozgás szemléltetésén kívül a 
rendszer arra is képes, hogy csupán 
a visszaverődő rádiójelzések alapján 
83 százalékos sikerrel felismerjen egy 
személyt 100 ember közül. A pálcika-
ember jelenleg 2 dimenziós. A kuta-
tócsoport a következő lépésben a 3 di-
menziós megjelenítésen dolgozik majd.
(Massachusetts Institute of Technology)

működik” – magyarázta Thomas 
Scheibel, pókselyem specialista, a 
kutatás résztvevője.

A szintetikus selyem biopolimer 
részecskék nagymértékben ellen-
állnak a hőnek, 100 Celsius-fok 
feletti hőmérsékletet is órákig ki-
bírnak károsodás nélkül. Elvileg 
ez lehetővé teszi, hogy olyan oltó-
anyagokat állítsanak elő, melyek 
nem kívánnak segédanyagokat és 
hűtőláncot. Ez óriási előnyt jelen-
tene, főképp az olyan fejlődő or-
szágokban, ahol a vakcinák tartó-
sítása problémát okoz. 

Van azonban egy korlátja ennek a ki-
tűnő új technológiának: a mikrorészecs-
kék mérete. Habár az eljárás bármilyen 
peptiddel alkalmazható, ahhoz még 
további kutatások szükségesek, hogy ki-
derüljön, vajon a nagyobb antigéneket is 
képes-e a pókselyem befogadni.

„Egyre több kutató próbálja abban utá-
nozni a természetet, amiben a természet a 
legjobb. Ennek a megközelítésnek a neve 
bioinspiráció, ami pontosan azt takarja, 
amit mi a kutatásunkban véghezvittünk” 
– mondta Scheibel. A pókselymet a 
tulajdonságai tették inspiráló anyag-
gá: biokompatibilis, szilárd, vékony, 
lebomló, ellenáll az extrém körülmé-
nyeknek és antibakteriális – ezért sok-
oldalúan használható.

(Université de Genève)

Peruban több mint 800 olyan ko-
ponyát tártak fel, melyeken legalább 
egy, de van, amelyiken hét koponya-
lékelésből származó lyuk található; a 
legkorábbit Kr.e. 400-ra datálják. Ez 
több, mint a világ többi részéről le-
lettel bizonyított összes prehistorikus 
koponyalékelés együttvéve.

A kutatók az 1500-as évek elejéig, az 
Inka Birodalom hanyatlásáig elemez-
ték a koponyaleleteket. A túlélési 
arányt úgy állapították meg, hogy 
osztályozták a csont kiterjedését 
a koponyalékelés által keletkezett 
lyuk körül. Ha nem volt gyógy-
ulásra utaló jel, akkor feltételez-
ték, hogy a páciens néhány nappal 
a beavatkozás után meghalt. Ha a 
koponyalékelésből származó lyuk 
szélei újra fejlődni kezdtek, akkor 
feltételezték, hogy sikeres volt az 
operáció, és a páciens tovább élt.

Az évszázadok során a perui sebé-
szek finomították eljárásukat. Meg-
tanulták, hogy az agyat körülvevő, 
védő funkciójú hártyát ne szakítsák 
át. Kr.e. 400-ban a halálozási arány 
még rosszabb volt, mint a polgár-
háború alatt, de Kr.u. 1000 és 1400 
között a perui sebészek eredményes-
sége jelentősen javult, egyes perió-
dusokban akár 91 százalékos sikert 
voltak képesek elérni. 

(University of Miami)

Vakcina pókselyemből

Egy új kutatásban olyan pókselyem-
ből készült mikrokapszulát fej-

lesztettek ki, melynek segítségével 
többféle vakcina egyenesen a 
T-limfocitákba – a daganatokkal 
szembeni immunválasz kialakításá-
ért felelős sejtes elemekbe – juttatható. 

A rák elleni küzdelemnek egyik 
iránya az, amikor a kutatók az 
immunrendszert stimulálják oltó-
anyag segítségével, hogy ismerje 
fel és pusztítsa el a tumorsejteket, 
azonban a várt immunválasz nem 
mindig következik be. Annak ér-
dekében, hogy a vakcinák immun-
rendszerre gyakorolt hatását növel-
jék, egy nemzetközi kutatócsoport 
pókselyem mikrokapszulát fejlesz-
tett ki, mely képes az oltóanyagot 
egyenesen a megfelelő immunsejt 
központjába szállítani. A kutatás-
ban Genf, Freiburg, München és 
Bayreuth egyetemei vettek részt, a 
német AMSilk vállalattal együtt-
működve. Az új eljárás részletei a 
Biomaterials című szaklapban olvas-
hatók. A kifejlesztett technológia 
nemcsak a rák elleni küzdelemhez 
használt vakcinákhoz, hanem álta-
lános fertőző betegségeket megelő-
ző oltásokhoz is használható lehet.

Az immunrendszer jórészt két nagy 
sejttípuson nyugszik: a B-limfocitákon, 
melyek a fertőzéseket legyőző antiteste-
ket termelik, és a T-limfocitákon. Rák 
és bizonyos fertőző betegségek esetén a 
T-limfocitákat szükséges stimulálni. Az 
aktiválási folyamat azonban az esetük-
ben összetettebb, mint a B-limfociták 
esetében: ahhoz, hogy válasz induljon 
el, egy peptidet kell használni, ez vi-
szont egy olyan apró fehérje, mely ön-
magában befecskendezve hamarabb 
lebomlana, mielőtt célba érne.

A kutatók szintetikus pókselyem 
biopolimereket használtak – köny-
nyű, biokompatibilis, nem mérgező 
anyagot –, mely jól ellenáll a fény 
és hő okozta lebontó hatásnak. A 
pókselyem mikrorészecskéi olyan 
szállító kapszulát jelentenek, mely 
a vakcinaként használt peptidet a 
nyirokcsomó sejtjeinek központ-
jába kézbesíti, így megnöveli a 
T-limfocita immunválaszát. „Ta-
nulmányunk bizonyította, hogy a 
technikánk működőképes. Bemutat-
tuk, hogy az új oltási stratégia nagy-
mértékben stabil, könnyű gyártani, 
könnyen testre szabható és hatékonyan 

 Immunsejtek, melyek bekebelezték a pókse-
lyem nanorészecskéket (zölddel).  

Az endosomok – a sejtnek azok a részei, 
melyekben a nanorészecskék kiengedik 

 a vakcinát (kékkel). 
(FOTÓ: LABORATOIRE BOURQUIN – UNIGE)
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Űrtechnológia a földön

A z Európai Űrügynökség (ESA), az 
MTA Wigner Fizikai Kutatóköz-

pontjával együttműködve július elején 
nyitotta meg Budapesten a Magyaror-
szági Üzleti Inkubátorházat, ahol azokat 
a startupokat fogják támogatni, melyek 
űrtechnológiai fejlesztéseket kívánnak 
hétköznapi használatra szánt termékeik-
be, szolgáltatásaikba beépíteni. 

Bár az ESA tevékenységének leg-
ismertebb része a tudományos kuta-
tás, de legalább ilyen fontos és nagy 
hangsúly kap az űripar, sőt az űrtech-
nológia földi hasznosítása is. Hazánk 
2015 novembere óta tagja az Űrügy-
nökségnek és a csatlakozás egyik oka 
éppen az volt, hogy javítsák a magyar 
űripari szereplők lehetőségeit itthon 
és külföldön egyaránt. Ezért hoz-
ták létre 2016 decemberében az ESA 
Technológia Transzfer Irodát is. Az 
ESA Üzleti Inkubátorház (angol rö-
vidítése BIC) pedig tulajdonképpen a 
következő lépés volt ebben a sorban.

Tandi Zsuzsanna, az ESA Magyaror-
szági Üzleti Inkubátorházának vezető-
je részletesen beszélt az új intézmény 
működéséről. Pályázat útján azok 
a cégek, startupok kerülhetnek be, 
amelyek nem idősebbek 5 évnél, és űr-
technológiát felhasználó termék vagy 
szolgáltatás létrehozásán dolgoznak. 
Az 50 ezer euró vissza nem térítendő 
támogatásban évente 5 cég részesül. A 
szakmai és a pénzügyi támogatás mel-
lett rendezvényeket és tréningeket is 
szerveznek az érintettek számára. 

Az első pályázatot is meghirdet-
ték, melyet október közepéig lehet 
beadni. A felhívás részleteit az inku-
bátorház honlapján, a https://wigner.
mta.hu/esa_bic/ címen találják meg 
az érdeklődők. 

Lehet, hogy sokak számára furcsának 
hat az űrtechnológia földi alkalmazása, 
pedig ez gyakorlatilag az űrtevékeny-
ség kezdete óta folyik. Az eseményen 
részt vett Johann-Dietrich Wörner, 
az ESA főigazgatója is. Rámutatott, 
hogy a teremben található tűzjelzőt az 

Apollo-1 katasztrófája nyomán fejlesz-
tették ki. Ma már a világűrből is köny-
nyen meg lehet különböztetni, hogy 
egy erdő felett csak párás a levegő vagy 
tűz van és intézkedni kell. Sok más 
példát is fel lehetne sorolni a teflontól a 
tépőzáron keresztül a miniatürizálásig 
vagy a GPS-ig. Az inkubátorház meg-
nyitása és tevékenysége is azt mutatja, 
hogy le lehet és le is kell hozni a földre 
a világűrbe szánt vagy ott létrehozott 
technológiákat, mert nagyon jól alkal-
mazhatók a mindennapi életünkben is.

Trupka ZolTán

A hazai pálya előnye –  
a cinegék esetében

Gyakori jelenség az énekesmada-
rak esetében, hogy a friss szapo-

rulat bizonyos hányada marad csak 
az eredeti élőhelyen a következő köl-
tési szezonra – a többiek szétszóród-
nak és máshol próbálnak szerencsét. 
Kékcinegéken és széncinegéken 
végzett norvég kutatások szerint e 
fajoknál adott területen az előző évi 
fiókákból csak 5-15 százalék marad, 
illetve tér vissza a születési helyére 
költeni, a többi egyéves költőpár 
mind bevándorló egyedekből áll.

Az elvándorlásnak több előnye is 
lehet – például elkerülhető vele a ro-
kontenyésztés, illetve egy adott élő-
hely nem válik túlzsúfolttá. Ugyan-
akkor az eredeti területhez való 
hűség is járhat előnyökkel a fiatal 
szülők számára – korábban szerzett 
ismereteiknek köszönhetően például 
eredményesebb szülő válhat belőlük.

A cinegék a kirepülést követően 
még néhány hétig a szüleikre tá-
maszkodva gyűjtik az életre szóló 
tapasztalatokat az élelemszerzés 

csínjáról-bínjáról. Nemcsak arról van 
szó, hogy ilyenkor a szüleik még ete-
tik a fiatalokat, hanem arról is, hogy 
a serdülő cinegék szorosan követik a 
szülőket élelemszerző útjaikon, és meg-
figyelik, milyen zsákmányt és hogyan 
ejtenek a tapasztalt egyedek. Ebből 
adódóan a fiatal cinegék a leginkább 
annak a területnek a zsákmánykínála-
tát tanulják meg, ahonnét származnak.

A már említett norvégiai helyszínen 
több éven keresztül azt vizsgálták a 
kutatók, hogy a költőterületen „benn-
szülöttnek”, valamint  jövevénynek 
számító egyéves kék-, illetve széncine-
gék eltérő eredményességgel gyűjtik-e 
a táplálékot fiókáik számára. A fészek-
odútelepre megérkező madarakat a 
költés előtt lábgyűrűkkel tették mesz-
sziről felismerhetővé. A vizsgálati hely-
színen az egyéves kékcinegék mintegy 
ötöde, míg a széncinegék 40 százaléka 
volt helybéli, a többi jövevény madár. 
Amikor már kikeltek a fiókáik, azok 
10-12 napos korában videófelvételt 
készítettek az élelemmel visszaérke-
ző szülőmadarakról, majd minden 
felnőtt madár esetében meghatá-
rozták a videó segítségével az első 
20 hazahozott zsákmány fajtáját. 
Elsősorban a préda méretét, illetve 
azt figyelték, hogy mennyi zöld her-
nyót hoznak haza a szülők. A zöld 
hernyók számítanak a legértékesebb 

ÉT-ETOLÓGIA

eledelnek,  a bennük levő színanyagok 
fontosak a tollazat pigmentjeinek előál-
lításához is.

Az eredmények szerint a hazai pálya 
előnye jól kimutatható mindkét cine-
gefajnál. Míg a kékcinegéknél a jöve-
vény madarak kevesebb nagyméretű 
zsákmányt tudtak hazahozni, mint 
helybéli fajtársaik, a kékcinegéknél a 
zöld hernyók megtalálása ment lát-
szólag jobban a „hazai” cinegéknek. 
Emellett az sem elhanyagolható, hogy 
a bevándorló cinege tojók eleve keve-
sebb tojást raktak, illetve később kezd-
tek el tojni, mint a helyi madarak.

A vizsgálat eredményei arra utalnak, 
hogy habár az elvándorlás a szülői terü-
letről nyilvánvalóan bizonyos előnyök-
kel is kell, hogy járjon a cinegék szá-
mára (máskülönben nem jelenne meg 
az állomány nagyobbik részében), a 
helyi táplálkozási adottságokhoz törté-
nő alkalmazkodás sokkal optimálisabb 
szülői magatartást eredményezhet a 
helyhű kisebbség számára. 

 pongrácZ péTer
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Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
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TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

FÜGGŐLEGES: 1. Dúclakó madarak tenyésztése, illetve azokra való 
vadászás. 2. Békaporonty. 3. A tantál vegyjele. 4. Figyelmeztet. 5. 
Észak-amerikai indián. 6. Az argon vegyjele. 7. Glaciális. 11. London 
Stock Exchange (Londoni Értéktőzsde), röv. 13. A fosszilis csigafaj 
rendszertani neve. 15. Széledő (tömeg). 19. A pajzsot tartó állatok 
egyike Ausztrália címerében. 21. Srpski ...; nemzetiségi tévéműsor. 23. 
Hím eb. 25. Költő, jog és ragozás is van ilyen! 27. A „száguldó riporter” 
(Egon Erwin, 1885–1948). 30. E helyen. 34. Csillagászati egység, röv. 
36. Ám. 38. Ragadozó ...; balin (halfaj).

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Schafarzik Ferenc; Déli-Kárpátok. 

Széchenyi István idősebb fia, Béla (1837–1918) bár nem természettu-
dósnak készült, sokat utazott, s közben kezdett el érdeklődni a termé-
szet iránt. A kor híres paleontológusa, a bécsi Eduard Suess biztatására 
expedíciót szervezett Belső- és Kelet-Ázsia ismeretlen területeinek fel-
tárására Gustav Kreitner osztrák térképész, Szentkatolnai Bálint Gábor 
nyelvész és Lóczy Lajos geológus részvételével. Az 1877-ben induló 
hároméves gyűjtőútról számtalan, a tudományra nézve új növény-, állat-
fajt, ásványt és fosszilis leletet hoztak haza, melyeket több éven keresz-
tül írt le egy-egy szakterület kiváló művelője. Tiszteletből több faj – máig 
érvényes – tudományos nevét az expedíció szervezőjéről nevezték el.  
Így például Kanitz Ágost egy tárnicsot (vízszintes 1.), az útitárs Lóczy 
pedig egy karbon időszaki csigát (függőleges 13.). Jó fejtést!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. Az e heti számunkban elkezdődő 15 hetes rejtvényciklusunk 
végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 200 éve 
született magyar orvos nevét adják ki. A név megfejtői között az 
Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A tárnicsfaj latin neve. 8. Az egyik vércsoport. 9. 
Aggteleki Nemzeti Park, röv. 10. Jelfogó berendezés. 12. ... Dagover; 
XX. századi német színésznő. 14. Lao-ce „izmusa”. 16. Csongrád 
(megye), atlaszbeli rövidítéssel. 17. Amely helyen. 18. Hašek népe. 
20. Mad ...; Mel Gibson filmszerepe. 21. Idea. 22. Háztömb. 24. ... 
Module; holdkomp. 26. ...-blues; Boros István és Vértessy Péter 
riportkötete. 28. Yale Law School (New Haven-i jogászképző intéz-
mény), röv. 29. Patinás olasz „festőváros” lakosa. 31. Kortárs amerikai 
színésznő (Cameron). 32. Zenetörténeti Múzeum, röv. 33. Nemzeti 
Sport Club (Tóth-Potya István legendás labdarúgó egyik egyesülete), 
röv. 35. Üzenetet továbbít. 37. Vízvezeték eleme. 39. Pulykaszelet!

Megjelent a 
Természet Világa 

júliusi száma
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Különleges, a nagyközön ség 
számáraeddigrejtettműtárgy
együttes kerül bemutatásra 
Cui haec sacra reliquia 
inerat – „… Kendő, amely 
a Szent Jobbot takarta…” 

címmelaLaczkóDezsőMúzeumban.
A december 31-igláthatótárlatonmegtekinthetőlesz

aSzentJobbotvédelmezőkendőésMáriaTeréziahitele
sítőírása.AkiállításaktualitásátadjaSzentIstvánkirály
halálánakésországfelajánlásának980.,szenttéavatásá
nak935.évfordulója.
 A tárlat központi eleme az az ereklyekendő, mely a

veszprémi Érseki Palota házi kápolnájában található, a Bol
dogGizellaFőegyházmegyeiGyűjteményleltárábanvan.
ASzentJobbot1771benRaguzából,egyselyemlepelbeta
karva szállították Bécsbe, hogy semmilyen sérülés ne ér
hesseazúton.AkendőtSzentIstvánkézfejénekfestettké
pedíszíti.AműtárgyhoztartozikegyMáriaTeréziaki
rálynőeredetikézjegyévelhitelesítettlatinnyelvűírásis.
Akiállításbanhelyetkapnéhány,aXXI.századravo

natkozórégészetiemlék,valamintSzentIstvántisztele
téhezkapcsolódótárgyak,többekközöttegy1764bena
Mária Terézia által alapított Szent István Lovagrend
megalakulása alkalmából veretett ezüstérme, valamint 
egyérdekes1915ösvilágháborúsemlék,melynekegyik
oldalánSzentIstván,amásikonFerencJózsefajánljafel
MagyarországotSzűzMáriaoltalmába.

2018atamagyarkormány
Semmelweisemlékévvé
nyilvánította abból az alka
lomból, hogy idén 200 éve 
született az anyák meg
mentője,Semmelweis Ignác.

ASemmelweisOrvostörténetiMúzeumlegújabb,A szülé-
szet születésecíműidőszakikiállításaaSemmelweisáltal
megreformált területet és annak történetét, a szülészetet 
mutatjabe,emléketállítvaezzelamúzeumnévadójának.
AXX.századelejéigegygyermekvilágrahozatalanagy

veszélyeketrejtettmagában.Azasszonyokotthonszültek,a
vajúdásésaszüléssorántöbbnyirecsakabábatudásáraszá
míthattak,akikkezdetbenazidősebb,tapasztaltasszonyok
tól, a gyógyító papoktól vagy az orvostól tanulták meg 
szakmájukfogásait.AXVIII.századvégétőlmerültfelaz
azigény,hogyaszülésnélsegédkezőbábákoktatásábanaz
államisvállaljonfeladatokat.Ennekeredményeképpenjöt
teklétreabábaképzőintézetek,jelentekmegazelsőmagyar
nyelvűtankönyvek.AXIX.századfolyamánvilághírűszü
lészorvosaink,közöttükSemmelweisIgnácfáradhatatlanul
dolgoztakabiztonságosszülésmegteremtésén.

A 2019. március 31-ignyitvatartótárlatazelsőlépé
seketmutatjabeazonazúton,amelynekavégénamai
modernszülészetáll.

Az1869esépítésűZoltán
gőzhajóbelsőterenemré
gibenújultmega„Zoltán
Gőzös” Közhasznú Ala
pítvány munkájának kö
szönhetően. A kiemelke

dőműszakiemléknekszámítógőzhajónaKözlekedési
Múzeum hajómodelljeiből és archívumának képeiből
nyílt most kiállítás Budapestiek a Dunán – Utazá-
sok a Dunakanyarba címmel, ami a Dunakanyarba 
tetthajóutaktörténeteibeésaBudapestrőlérkezőegy
korihajósturizmusvilágábaengedbepillantást.ADu
nakanyarba tett kirándulások történeteit október 31-ig 
ismerhetikmegalátogatókaneszmélyiHajóskanzenben.

A kiállítás célja, hogy 
bemutassa a magyar 
hajózás történelmi sze
repét a Dunakanyar 
közlekedésében.ABu
dapest és Esztergom
közötti hajójáratok 
története a múzeum
hajómodelljein, archív 
felvételeinelevenedikmegezenakivételeshelyszínen.
Akiállításnakugyanis egypáratlanműszaki emlék, a
jövőre150évesZoltángőzhajóadotthont.

AXX.századtalánlegmeg
határozóbbnőiművészének,
a mára ikonná vált Frida 
Kahlónakaműveibőlrendez

tárlatot2018nyaránaSzépművészetiMúzeum–Ma
gyar Nemzeti Galéria Frida Kahlo – Remekművek 
a mexikóvárosi Museo Dolores Olmedóból cím
mel.AmexikóvárosiMuseoDoloresOlmedo,valamint
másjelentősmexikóigyűjteményekjóvoltábóltöbbmint
harmincfestményésgrafikaérkezikBudapestre.Avá
logatás–melybenaművészvédjegyévéváltönarcképei
mellettszerepelnekolyanjelentősművekis,mintazelső
vászonfestményeinekegyike1927ből,valamintéletraj
ziihletésűképek,portrék,szimbolikustartalommalte
lítettalkotások,rajzok,illetvefotók–betekintéstenged
Frida Kahlo szuggesztív, ám testi és lelki gyötrelmekkel 
telibelsővilágába,valamintazáltalamegéltésújrate
remtett,mitikusvalóságba.
AzeredetilegorvosnakkészülőFridaKahlokisgyer

mekkorától kezdve betegeskedett. Hatéves korában
egy vírusos betegségben a jobb lába eltorzult, majd ti
nédzser évei végén egy buszbaleset során a gerince és a 
medencecsontjatöbbhelyeneltörött.Aszenvedésbőla
festés jelentetteazegyedülikiutat,Kahloművészeté
nekforrásapedigönmagalett.

A budapesti kiállítás november 4-igtekinthetőmeg
aMagyarNemzetiGalériában.

Ereklyekendő Dunai kirándulások

Biztonságos szülés

Frida Kahlo Budapesten
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Fókaszemélyiség
Akúposfókáknakisvannakjellegze
tesszemélyiségjegyei.Hiábavanevo
lúciós előnye például annak, ha egy
nőstényfókabátor,úgytűnikakúpos
fókák nem tudnak változatni a jel
lemvonásaikon.Ha egy nőstényfóka
alapvetőenmerészvagyéppenfélénk,
egész életében ilyen marad, beleértve 
azutódgondozásiidőszakotis.

Az	Országos	Menekültügyi	
Hivatal	működése
Egy olyan szervezetet mutatunk be,
amely az első világháború után ide
genbe szakadt területeinkről elmene
külőhonfitársainknakazanyaország
ba való beilleszkedését segítette.Báró
PetrichevichHorváthEmil,azOrszá
gos Menekültügyi Hivatal egykori
vezetőjeaHivatalműködéséről1924
benkészítettjelentést.

Egy	vakmerő	Nílus-kutató
Az 1848as olasz függetlenségi har
cok leverése után a velencei  Giovanni 
Mianinak ismenekülniekelletthazá
jából. Úgy döntött, hogy vagyonát
föláldozvaegynagyszabásúexpedíciót
szervez a Nílus forrásainak felkutatásá
ra:aviszontagságosútnak100katona
és 150 teherhordó élén vágott neki, ám 
azokacélelőttnemsokkalfellázadtak,
s vissza kellett fordulniuk az Uniame 
folyó,aFehérNilustalálkozásától.

A hátlapon
Szkander bég vára

Albánia büszke nagy fiára, Szkander 
bégre.Azalbánokafővárosbanésa
nagyobb városokban szobrot állítot
tak a hősüknek, a Tiranától nem
messze fekvő Krujában múzeumot
rendeztekbetiszteletére.

A történelmi városban született 
1405benGjergjnéven,később–túsz
ként – a szultán udvarában kapta a
Szkander bég nevet. Hunyadi János
1443asnisszai(Nis)győzelmeszámá
ra is reményt adott  fejedelemségének 
felszabadítására, s ebben az évben vet
tebeszülővárosánakfellegvárátatö
rököktől. Hunyadi és Szkander bég
fegyverbarátsága ugyan végig töretlen 
maradt, de nem kísérte szerencse: az al
bán szövetséges se a várnai csatába 
(1444),sempedigránégyévre,amáso
dik rigómezei ütközetbe sem ért oda 
időben,smindkettőa„törökverő”Hu
nyadisúlyosvereségévelvégződött.
A vár híven őrzi emlékét, még a
diktátor,EnverHodzsaisfontosnak
tartottaa történelmihely jelentősé
gét, lánya, Pranvera Hodzsa tervei 
alapján épült fel az emlékhely. A
Nemzeti és Etnográfiai Múzeum
1982bennyitottamegkapuit.Aki
állításkicsiteklektikusrasikerült.A
tárlat nekünk, magyaroknak is tar
togat meglepetéseket: az egyik dísz
termet Hunyadi János portréja díszí
ti, Buda várának egykori ábrázolása 
pedigMagyarországakkoriszerepé
reutal.Egykülönlegesiratazalbán
magyar barátságot szimbolizálja: a 
magyarnyelvű adományozó levél a
Hadtörténeti Intézet és Múzeum
ajándékának, egy XV. századi lo
vagkard másolatának kísérő doku
mentuma.

Kép és szöveg: Csermák Zoltán
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