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Kedves Olvasónk!
ivóvíz alapvető, ugyanakkor koránt sem kiapadhatat-
lan erőforrásunk. Megannyi környezeti ártalom, poli-
tikai konfliktus veszélyezteti az utánpótlását. Jogosan 
beszélt tehát sok döntéshozó – köztük a magyar köz-
társasági elnök – a huszonnegyedik óráról, amikor 
még hatékonyan tehet az emberiség ezért a közös kin-
cséért. 

 A politikusok ezen, a kihívásokkal szembesítő, ha 
úgy tetszik „aktivistább” látásmódját – úgy vélem –  a 
tudománykommunikáció a vízzel kapcsolatos tények 
és kutatások tárgyilagos ismertetésével egészítheti ki.  
A tudomány, s így az azt közvetítő népszerűsítő sajtó 
már jellegénél fogva sem tarthat a jövőtől. De pontos 
helyzetképpel, megalapozott jövő-vízióval segíthet a 
helyes globális döntések meghozatalában. Nem lehe-
tünk érdekeltek azonban a médiafogyasztó közönség 
ingerküszöbének „áthelyezésében”: a tudományos új-
donságok ugyanis egy felfokozottabb hangvételű, 
mind bombasztikusabb megfogalmazásokkal élő mé-
dia-közegben egyre nehezebben juthatnak majd el a 
nagyközönséghez. 

 A higgadt ismeretközvetítés – a politikai döntésho-
zók figyelemfelhívóbb megszólalásait kiegészítve – így 
a helyes közös cselekvés egyik megalapozójává válhat.

GÓZON ÁKOS

Ismeretterjesztő újságíróként a megannyi friss tudomá-
nyos és szakpolitikai információ gyűjtése mellett sok töp-
rengésre is módom nyílt az október 8–11. között Budapes-
ten rendezett Víz Világtalálkozóján. 

Az idei év talán legjelentősebb hazai konferenciájának 
már a beharangozója is elgondolkoztatott. „A víz Föl-
dünk egyik legbecsesebb természeti erőforrása. A Föld 
vízkészletének mindössze 2%-a édesvíz. Ezen szűkös ter-
mészeti erőforrás azonban meghatározó fontosságú a bio-
lógiai, társadalmi és gazdasági élet valamennyi szegmen-
sében. A növekvő lakossági igények és az éghajlatváltozás 
nyomán az egymással versengő vízigények 2030-ra vár-
hatóan 40%-os globális vízellátási hiányt eredményeznek. 
Ez a folyamat Európát és hazánkat is érinteni fogja: a víz-
hez való hozzáférés mind egyéni, mind nemzeti szinten 
még inkább a prosperitás és a béke alapvető kérdésévé vá-
lik” – így szólt a Budapest Water Summit beköszöntő szö-
vege.

Az előadásokat hallgatva, a kísérő szakmai anyagokat 
olvasva és látva felmerült bennem a kérdés: mennyire sza-
bad az ismeretterjesztésnek a veszélyérzetre, a jövőtől való 
félelemre apellálnia? Tudjuk, az édesvíz, azon belül is az 
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A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS:  Á

A többinél a háttérszínek 
nevének kezdQ- és befejezQ 
bet_i visszafelé adják a szavak 
kezdQ-, illetve befejezQ bet_it: 
DOBOZ   ZÖLD, ANYÓS 
 SÁRGA, ANGOL   LILA 
és SZÖRP   PIROS

ERPSÍTÉS: 5 

HAJRÁ: Á

A hétszög háromszögekre 
osztott részei a szivárvány 
színeit viselik: vörös-
narancs-sárga-zöld-kék-
indigó és ibolya. Ezek 
minden lépésben kettQt 
lépnek az óramutató 
járásával egyezQ irányban.

A háromszögekben 
elQforduló öt figura 
lépésenként egyet fordul az 
óramutató járásával egyezQ 
irányba, színeik azonban 
egyet fordulnak az ellenkezQ 
irányba.
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A 41. héten bemutatott 
fejtörQk megoldása:
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Találandó egy hárombet_s értelmes szó,

amelyik mind az elsQ,mind a második

szótöredékkel értelmes szót alkot

Mi a szám a pecsét alatt? 

KI-TÖLT-ÉS
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 Magyar Wstörténeti 
expedíció, 2013

A 2013. augusztus 1–20. kö-
zött zajló tanulmányúton a 
magyar felet az MTA BTK 
Régészeti Intézet részéről 
Langó Péter, Merva Szabina, 

és Mende Balázs Gusztáv, a PPKE 
BTK Régészeti Tanszéke részéről 
Türk Attila és Bertók Gábor régé-
szek, Budai Dániel (hallgató), va-
lamint Lichtenstein László régész-
paleozoológus képviselte… 

Miután eljutottunk a cseljabinszki 
Uelgi-lelőhelyre, azonnal munká-
hoz láttunk. Feladatunk a sírbontás 
mellett a korábbi évek leleteinek át-
tekintése és értékelése volt... Az ása-
táson 2013. augusztus 13-ig folya-
matosan dolgoztunk. Ennek során 
több sír bontásában részt vettünk, 
illetve a kutatásra kijelölt kurgán ke-
leti részében kijelölt szelvények feltá-
rását végeztük. A műszeres lelőhely-
diagnosztikai vizsgálatok nyomán 
pedig mintegy 2,5 hektárnyi terüle-
tet kutattunk át újabb régészeti em-
lékeket keresve.

Az ásatás során újabb, a honfoglaló 
magyar típusokhoz hasonló veretek 
kerültek elő immár sírokból, melyek 
többsége bolygatott volt. Néhány 
érintetlen sírban azonban különö-
sen fontos összefüggésekre derült 
fény, mivel az Uráltól nyugatra és 
keletre ismert kora középkori leletek 
egyetlen sírból kerültek elő. Egy női 
sírban jellegzetes VIII–IX. századi, 
az Urál nyugati oldalához köthető 
lomovátovói típusú női ékszerek, 
valamint jellegzetes nyugat-szibériai 
lószerszámdíszek, továbbá az Urálon 
túl jellemző helyi kerámia került elő, 
mely a kutatók nagy érdeklődésére 
tarthat számot és egyben fejtörésére 
adhat okot. A lelőhely rövid történe-
ti értékeléseként (bár fontos hang-
súlyozni, hogy még csak a kutatás 
elején járunk) elmondhatjuk, hogy 
megerősíti azon korábbi feltétele-
zéseket, melyek szerint az Urál két 
oldala között folyamatos volt a kap-
csolat a kora középkorban is, és fel-
tehetőleg szorosabban kapcsolódott 
a szibériai barabai sztyeppék térsé-
géhez, ami új vonás a kutatásban. 
Mivel az Uelgi-lelőhelyen eddig VI–
VIII. századi leletanyag még nem 
ismert, ezért a magyar szempontból 
fontos IX–X. századi leletek korai 
horizontja egyrészt a nyugatra köl-
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tözés előtti utolsó fázist jelentheti 
a magyarok elődei esetében, több-
ségében viszont vélhetően a kele-
ten maradt magyarok emlékanya-
ga. Ez utóbbi kimutatása minden-
képpen szenzációnak tekinthető, 
hiszen egyrészt eddig csupán a 
Julianus-féle jelentésre tudtunk 
alapozni, másrészt korábban e vo-
natkozásban csak az Urál nyugati 
oldala jött számításba. A lelőhely 
további kutatása ennek tükrében 
kiemelkedő fontosságú feladat.

A régészeti kutatást követően 
előadásokkal vettünk részt a 2013. 
augusztus 13–15. között megren-
dezett konferencián. A konferen-
cia keretében lehetőségünk volt 
a késő hun kori időszak megha-
tározó lelőhelyének, a Bolsoje 
Bakalszkoje gorodiscsének meg-
tekintésére, így megismerhettük 
a régió IV–VI. századra keltezett 
legfontosabb lelőhelyét, amely 
fontos támpontja az Urálon túli 
régió kora középkori régészeti 
kutatásának. Az előadások során 
megismerhettük a vonatkozó le-
lőhelyhez kapcsolódó régészeti 
kultúra emlékanyagát, a kerá-
miatípusok változásait is. Utóbbi 
leletcsoportot a helyi kutatók kö-
zül többen is a magyarokkal kap-
csolatba hozott kusnarenkovói és 
karajakupovói kultúrák előzmé-
nyeként értékelték.

Az orosz szakemberek kutatá-
sai nyomán képet alkothattunk 
arról, hogy a IV–VI. században 
az egyes belső-ázsiai eredetűnek 
tartott kulturális hatások milyen 
mértékben érvényesültek az itt 
meglévő anyagi kultúrában. A 
konferencián élénk vitát váltott 
ki a kazah A. K. Kuskumbajev 
előadása, aki történeti és nyelvé-
szeti érvekkel próbálta alátámasz-
tani azt a teóriát, mely szerint 

a mai Kazahsztán területén lévő 
„madjar”-törzs hátterében keletre 
szakadt magyar néptöredékeket 
kellene látni (erről részletesen lásd 
2013/41. számunkat – A szerk.) bár 
a mongol kori áttelepítésük valóban 
nem zárható ki, de mindenképpen 
tételes bizonyításra szorul. Véle-
ményét a konferencián jelenlévő 
nyelvészek, történészek és régészek 
is vitatták, számos szakember – az 
előadó érvelésében felfedezett – té-
vedésre, következetlenségre hívta fel 
a hallgatóság figyelmét...

A konferencián Vlagyimir A. Iva-
nov ufai professzor, aki korábban ön-
álló kötetben dolgozta fel a keleti ma-
gyarokhoz kötött emlékeket, éppen 
az Uelgi-lelőhely fontosságát hangsú-Uelgi-lelőhely fontosságát hangsú-
lyozta előadásában bemutatva, hogy az 
itt talált leletek milyen módon kapcso-
lódnak az Urál nyugati oldalának VI–
IX. századi (lomovátovói, nyevolinói 
és karajakupovói) leleteihez. Andrej 
M. Belavin és Natalja B. Krylaszova 
a halotti maszkok kialakulásáról, az 
azok mögött meglévő gondolati hát-
térről, a Perm környékén talált újabb 
ilyen leletekről és e leletek kárpát-me-árpát-me-
dencei kapcsolatrendszeréről tartott 
érdekfeszítő előadást. Beszámolójuk 
keretében ismertették a tárgytípus 
periodizációját, különböző csoportjait 
és az eltérő csoportok mögött 
felismert kognitív sajátosságokat. E 
tárgytípus keleti elterjedését az orosz 
kutatópáros egyértelműen a magya-gyértelműen a magya-
rokhoz köti… A főszervező, Szergej 
G. Botalov és az Uelgi-ásatás másik 
vezetője, Ivan V. Grudocsko az ed-Grudocsko az ed-
dig feltárt Uelgi-temető leleteiről 
adott gazdag, részletes beszámolót. 

TÜRK ATTILA
Részlet az MTA honlapján közölt 
beszámolóból. 
Forrás: http://www.arpad.btk.mta.hu/14-
sample-data-articles/119-magyar-ostorteneti-
expedicio-2013.html

Magyar szempontból fontos verettípusok  Egy feltárt sír az Uelgi-lelQhelyen
az Uelgi-tó mellett feltárt temetQbQl 
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eközben elégedetten nyugtáztuk, hogy vala-
mennyi eszköz hibátlanul működik. Bár a 
marsjáró laboratórium küldetésének, s azon 
belül az eddig gyűjtött adatok feldolgozásá-
nak még csak az elején tartunk, már így is 
sokat megtudtunk” – mondta Leshin.

A most közzétett kiértékelésben vizs-
gált talajmintákat a Rocknest nevű, 
szél által összehordott porral és finom 
szemcséjű homokkal borított terület-
ről lapátolta fel a marsjáró robotkar-
ja. A mintavételi hely, a Gale-kráter 
egy viszonylag sík területén fekszik. 
A Curiosity földi irányítói laza ho-
mokborítása miatt választották első 
mintavételi helyként ezt a területet, 
mert így az elsőként belapátolt finom 
homokszemcsék rázogatásával mint-
egy „lecsiszolhatták” a mintakezelő 
kamrák belső felületeiről az esetleges 
földi eredetű maradványokat.

A kutatók öt mintát vettek a terü-
letről, közülük az utolsót juttatták 
be a SAM-be, amelynek kis kály-
hájában a mintát több lépésben 835 
Celsius-fokig hevítették. 

Az eközben felszabaduló gázok-
ban egy klórt és oxigént tartalmazó 
vegyületet (valószínűleg klorátot 
vagy perklorátot) találtak, amit 
korábban csak a Mars magasabb 
szélességi körein mutattak ki: az, 
hogy a Mars egyenlítői vidékén is 
előfordul, globálisabb gyakoriságra 
utal. Karbonátok jelenlétét is kimu-
tatták: ezek a vegyületek víz jelen-
létében keletkezhetnek.

A kipárolgott víz és szén-dioxid min-
tákban a hidrogén- és szénizotópok 
részarányait is megvizsgálták, s azokat 

 Vízre bukkant a Curiosity 

A NASA Curiosity marsjáró 
laboratóriuma által még ta-
valy októberben vett első fel-
színi talajmintákban viszony-

lag nagy részarányú (átlagosan 2 
térfogatszázaléknyi) vizet sikerült 
kimutatni. Az eredményt (négy to-
vábbi, a Curiosity-misszió elemzéseit 
feldolgozó cikkel egy blokkban) a Sci-
ence-ben tette közzé a Laurie Leshin, a 
Rensselaer Műszaki Egyetem (RPI) 
tudományos igazgatója vezette har-
mincnégy tagú kutatócsoport.

A Curiosity tavaly augusztus 6-án 
landolt a marsi Gale-kráterben, tudo-
mányos programjának fő célja választ 

keresni arra a kérdésre, létezhetett-e a 
Marson valaha is élet? Ehhez szabták a 
Curiosity tudományos berendezéseit: ez 
az első olyan marsjáró, amely képes ta-
laj- és sziklamintákat venni, és azokat a 
különféle műszereivel sokoldalúan ele-
mezni. A mostani vizsgálatokban fősze-
repet játszó berendezés, a marsi minta-
elemző (Sample Analysis at Mars: SAM) 
három e célra alkalmas eszközt – gáz-
kromatográfot, tömegspektrométert és 
hangolható lézer-spektrométert – tar-
talmaz, amelyekkel a kis kályhájában 
felhevített mintákból felszabaduló gá-
zok kémiai összetételét, az összetevők 
részarányait, és bennük az egyes elemek 
izotópjainak arányait is azonosítani tud-
ja. „Ez volt az első szilárd minta, amelyet 
a Curiosity műszereivel vizsgáltunk, s 
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S nagyon hasonlónak találták a koráb-
ban a légkörben kimutatotthoz: ez azt 
sugallja, hogy a talaj felszíni rétege erős 
kölcsönhatásban áll a légkörrel, feltehe-
tőleg a gyakori marsi homokviharok 
tartják fenn a folyamatos keveredést. 
Éppen ezért Leshin szerint a felszí-
ni talajrétegből vett minták olyan 
keverékek, amelyek a marsi kéreg 
kőzeteiből vett mikroszkopikus min-
takollekciónak tekinthetők, vagyis 
bárhonnan is veszünk belőle mintát, 
az az egész bolygóról árulkodik.

A SAM segítségével szerves anyagok 
nyomait is keresték, s bár több egyszerű 
vegyületet részben sikerült is kimutat-
ni, nem volt egyértelmű, hogy azok va-
lóban a marsi talajból származnak, nem 
pedig a hevítés során jöttek létre.

„Mivel a felszíni talajréteg erős sugár-
zásnak és oxidáló hatásoknak van kitéve, 

nem is igazán számítottunk benne szer-
ves vegyületekre – mondta Leshin. – A 
Curiosityt éppen ezért szerelték fel olyan 
fúróberendezéssel, amellyel olyan mélyeb-
ben fekvő kőzetekből is fúrásmintákat tud 
venni, amelyekben nagyobb eséllyel őrződ-
hettek meg szerves anyagok maradványai.”

A mostani eredmények különösen jó 
hírt jelentenek a jövő emberes Mars-
expedíciói számára, hiszen elvileg bár-
hol „víz fakasztható” a felszíni anyag 
felmelegítésével. 10 kilogrammból 2-3 
deciliterhez juthatunk így, ami talán 
nem tűnik túl hatékony kitermelés-
nek, de összességében szinte kimerít-
hetetlen készletet jelent. 
Forrás: news.rpi.edu/content/2013/09/26/nasa-
mars-rover-curiosity-finds-water-first-sample-
planet-surface?destination=node/40197 

A Curiosity harmadik (balra) és negyedik (jobbra) mintavételének nyomai: 
a felsQ, mintegy 0,5 centiméter vastag, világos barnásvörös szín_ 

kérget durvább, 0,5 és 1,5 milliméter átmérQj_, finom porszemcsékkel 
összecementálódott homokszemcsék alkotják. Alóla finomabb szemcséj_, 

sötétebb szín_ homokréteg bukkan elQ.

A Curiosity „önarcképe” és közeli környezete a Rocknest nev_  
területen az elsQ öt mintavételi hely bejelölésével.  

A rover 2012. október 2-a és november 16-a között dolgozott itt.  
(A MAHLI 55 felvételébQl összeállított mozaikkép.)

KÉPEK: NASA/JPL-CALTECH/MALIN SPACE SCIENCE SYSTEMS
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M A D Á R H A N G O K  A  D R Á VA  M E N T É R V L

HUNCUT A BÍRÓ

A madarak éneklése leginkább 
a fészkelési időszakban jel-
lemző hangjelzés. Elsősor-

ban a verébalkatúak rendjébe (Passe ri-
formes) tartozó fajok hímjei énekel-
nek. Őket nevezi a népnyelv énekes 
madaraknak. A madárének a tojók 
figyelmének felkeltésére, a szaporo-
dáshoz és táplálkozáshoz szükséges 
terület (revír) kijelölésére, valamint a 
konkurens hímek elriasztására szol-
gál. A felismerésben főleg a hangok 
jellemzőire kell odafigyelnünk, így a 
strófára, a motívumokra, a szünetek-
re és a hangszínre.

A szomszéd fán a pinty strófája szól, 
tavaszi hangja hogy csattog, remeg!
Kutatnám az ágat, melyen dalol, 
de virág rejti: szirom-rengeteg. 

(Áprily Lajos: Áprilisi strófa)

Az ember számára a madarak énekének hallgatása mindig kellemes, pihentetW idWtöltés. KöltWket 
gyakran ihlet versírásra, de az egyes fajok hangjának ismerete a terepi madarászatban is fontos. 
Egy késW tavaszi napon, lombfakadás után az erdWket járva nehezen pillanthatjuk meg az ágak 
között rejtWzködW madarakat, ezért azonosításukban fontos segítséget nyújthat az énekük. Nem 
ritka, hogy két faj egyedei annyira hasonlítanak egymásra, hogy meghatározásuk csak a hangjuk 
alapján történhet. A hangfelismerés jóval nehezebb, mint az egyszere madárhatározóval történW 
felismerés, sok terepen eltöltött óra után viszont nélkülözhetetlen segítség a komolyabb ornitoló-

giai megfigyelésekhez, vizsgálatokhoz.

A strófa az ének egymástól szünetekkel 
elválasztott része. Lehet nagyon válto-
zatos, például a fekete rigónál, de az sem 
ritka, hogy a madár ugyanazt a strófát 
ismételgeti, mint a citromsármány. A 
strófa motívumokból épül fel. Ezek fajra 
jellemzők, de bizonyos madarak elősze-
retettel kölcsönöznek más fajoktól is 
motívumokat. Az énekes rigóra jellem-
ző, hogy ismétli a strófáit, ez alapján 
könnyen azonosítható. A strófák kö-
zötti szünet is része az éneknek. Hossza 
szintén a fajra jellemző, például a fekete 
rigó és a léprigó motívumai nagyon ha-
sonlók, de a léprigó strófái közötti szü-

netek rövidebbek. Jellemző lehet az is, 
hogy a madár szünet nélkül, szinte egy 
szuszra énekel, mint a nádirigó. Az ének 
hangszíne is fontos jellemző, lehet tisz-
ta, fátyolos, lágy vagy éppen fémesen 
reszelős, mint a házak, kertek körül 
gyakori házi rozsdafarkúé.

A madarak énekének tanulmányozá-
sához, tudományos igényű vizsgálatá-
hoz célszerű rögzíteni a hangokat, ami 
nem könnyű dolog, mert sok zavaró té-
nyező játszhat közre. Megfelelő eszkö-
zök viszont sokat segíthetnek, például 
kezdetleges parabolamikrofont készít-
hetünk egy használaton kívüli esernyő-

Hanggy_jtés 
a heresznyei 
magasparton
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dőkben, vízparton folytatni a munkát. 
Nagyobb folyókat övező galériaerdők-
ben sok madárhangra figyelhetünk fel, 
én a Dráva-parton barátposzáta, fülemü-
le és sárgarigó hangját rögzítettem egy 
kora májusi reggelen. A sárgarigó jel-
legzetes „huncut a bíró” strófáit sokan is-
merik, fuvolázó éneke messze elhallat-
szik a vízpartok mentén. Míg a füle-
mülét bátran nevezhetjük a vízpartok 
Mozartjának, addig a barátposzátát az 
erdők Paganinijének. A fülemüle 
vékony hangon, emelkedő füttysorral 
kezdett strófái fokozatosan gyorsulnak, 
nagyon változatosak, csattogó motívu-
mairól könnyen felismerhetők. A 
barátposzáta igazi virtuóz, csengő han-
gú, változatos strófái hosszabbak, éne-
kében sokszor ismerhetünk rá más ma-
darak motívumaira is.

Az erdőkben, ligetekben, vízparton 
jóval kevesebb a zavaró tényező, mint a 
városban, sőt sokszor az okozza a leg-
több problémát, hogy az itt élő mada-
rak egyszerre, egymást túlharsogva 
énekelnek. Ilyenkor jön jól a megfelelő 
hangrögzítő felszerelés, mert a profesz-
szionális parabolamikrofonokkal pél-
dául kiszűrhetők a felesleges hangok, 

de ügyelni kell arra, hogy nagyon pon-
tosan célozzuk meg velük a kiszemelt 
madarat.

Nagy örömet szerzett, amikor a 
heresznyei magasparton sikerült felven-
nem az év madarának, a gyurgyalagnak 
az énekét. Ez az alkalom különösen iz-
galmas volt számomra, mivel az álta-
lam addig csak könyvekből ismert ma-
dárral végre élőben is találkozhattam. 
Bár hangja talán nem olyan különleges 
– lágy, rövid füttyeit csapatosan hallatja 
–, de megjelenése a trópusi madarak 
színpompás tollazatát idézi. Mintegy 50 
pár körözött a fejem felett, miközben 
rögzítettem a hangjukat.

A mikrofonvégre kapott 
lappantyú

Az erdőkben való megfigyelés, gyűjtés 
is sok élménnyel járt. Itt rövid idő alatt 
is sok fajt fedezhettünk fel. Tavaszi és 
nyár eleji erdei séták elmaradhatatlan 
kísérő zenéje például az erdei pinty han-
gos éneke, amelyben többféle motívum 
is előfordulhat. A leggyakoribb a zöldi-
ke „zsírozására” emlékeztet, de kisebb 
szünetekkel ismételgeti. A másik 
gyakori strófája ereszkedő dallamú, 

ből és egy jobb minőségű mikrofonból. 
Magát a hangok felvételét megoldhat-
juk egy diktafonnal, ennek használata 
egyszerű és nem is foglal sok helyet. A 
hangok utólagos elemzéséhez, részletek 
kivágásához jól használhatók a külön-
féle számítógépes hangszerkesztő prog-
ramok. Ezek segítségével a madárhang 
jellemzői – szünetek hossza vagy a stró-
fák motívumszerkezete – pontosabban 
is vizsgálhatók. 

Hajnali hangvadászat
A hangok gyűjtését kezdjük lakóhe-
lyünkön! Bár a városban való gyűjtés 
sokszor nehezebb, hiszen az emberek 
életviteléből fakadó zajok, a gépjármű-
forgalom vagy a kutyaugatás megza-
varhatja a felvételeket. Egy-egy városi 
„hangvadászat” ezért sokszor hosszabb 
ideig tart, de egy kis türelemmel itt is 
remek hangokat rögzíthetünk. Érde-
mes korán kelni, hiszen a madarak is 
korán kelők, a reggeli órákban énekel-
nek a legintenzívebben. A leggyako-
ribb urbanizált énekesek a fekete rigó, a 
zöldike, a házi rozsdafarkú, a házi és me-
zei veréb vagy a balkáni gerle.

A városoktól távolodva érdemes er-

A cinegét utánzó énekes rigó dalaA fekete rigó dala nagyon nem hasonlít 
az énekes rigóéhoz 

A begy_jtött madárhang gazdájának azonosítása
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A motiváció
Nemzedékek nőttek föl Schmidt Egon 
madarakkal foglalkozós rádióműsora-
in, amelyeknek elengedhetetlen része 
volt a madárhangok bemutatása, felis-
merése. A Kitaibel-verseny szóbeli dön-
tőjének is évről évre visszatérő feladata 
az állathangok felismerése. Voltakép-
pen erre készülve határoztam el, hogy 
biológiatanárom, Borsos Sándor segítsé-
gével megpróbálom városom és kör-
nyékének minél több madárhangját 
megismerni, rögzíteni. Borsos Sándor 
mellett Borsos Szilvia tanárnő és Zsoldos 
Árpád segített sokat e cikkem megírá-
sában. (A cikk szerzője a barcsi Somo-
gyi TISZK Dráva Völgye Tagintézménye 
most 10. osztályos tanulója, aki a ver-
seny 2013-as döntőjében IV. helyezést 
ért el, illetve különdíjat kapott a „leg-
jobb kiselőadásért” – a szerk.). 

 A madárhangokkal való ismerke-
dés és gyűjtésük mindenesetre ráéb-
resztett arra, hogy milyen változa-
tos az erdők zenéje. Eddig észre 
sem vettem, hogy a városban is 
hányféle madár hangja szól. Azóta 
a várost, erdőket járva fél füllel 
mindig a madarak énekét figyelem. 
A tudományos szerepe mellett pe-
dig már azt is értem, miért válhat 
versek ihletőjévé.

CSERNA BENJAMIN

kénytelenek voltunk beletörődni, 
hogy még mindig hiányzik a lappan-
tyú éneke a gyűjteményünkből. 

Másnap újra megpróbálkoztunk a 
különleges ének rögzítésével. A vas-
úti őrházhoz érve ismét meghallottuk 
az énekét, de még halkabban, mint 
előző nap. Ezúttal is elindultunk a 
hang forrása felé, ám haladni csak 
akkor tudtunk, amikor a lappantyú 
énekelt, mert ilyenkor szinte megsü-
ketül saját hangjától. Az ágak között 
bujkálva egyre tisztábban hallottuk, 
majd sikerült megpillantanunk az 
egyébként nehezen észrevehető ma-
darat. Pontosan a fejünk felett szállt el 
hosszú, keskeny szárnyaival, majd 
csapongó repüléssel körözött felet-
tünk. Röptében jellegzetes „kvuikk” 
hangot hallatott. A szárnya végén 
lévő kicsiny, világos foltok elárulták, 
hogy egy hímmel találkoztunk. A 
madár rövidesen egy fiatal fenyőfa 
csúcsára ülve folytatta jellegzetes, 
monoton, pirregő énekét. Később 
hallhattuk, amint keskeny szár-
nyait reptében a teste fölött össze-
csapva „tapsol”. Ilyen távolságból 
tökéletesen sikerült rögzítenünk a 
madár hangját. Egy életre szóló, 
feledhetetlen élmény volt számom-
ra az a két este, amikor a lappan-
tyú után kutattunk.

háromtagú ének. Barcson gyűjtöttük, 
a hozzá közeli Középrigóc erdeiben, a 
Dráva menti galériaerdőkben, illetve a 
barcsi Borókásban is. Ez utóbbi élőhe-
lyen egy alkalommal egész közel ke-
rülhettem egy strófáit ismételgető cit-
romsármányhoz, énekét természete-
sen rögzítettem. Jellemzője, hogy 
hat-nyolc rövid hang után elnyúj-
tott, vékony hanggal fejezi be strófá-
ját, majd mindezt rövid szünetekkel 
hosszasan ismétli.

Itt találkoztam a számomra legkü-
lönlegesebb fajjal, a lappantyúval is. 
Ez az alkonyatkor, este aktív madár 
a ligetes borókásokban figyelhető 
meg a legkönnyebben. Egy vasárna-
pi estén indultunk biológiatanárom-
mal, hogy felvegyük e különös ma-
dár énekét. Megérkezve a közeli őr-
ház felé vettük az irányt, s tízpercnyi 
séta után már halottuk is a lappan-
tyú különleges, mással össze nem té-
veszthető, pirregő hangját, amelyet 
én akkor hallottam életemben elő-
ször. A hang forrása messze volt, 
ezért nem tudtuk felvenni. Elindul-
tunk a hang irányába, de a madár 
hirtelen elhallgatott. Perceken belül 
rájöttünk, hogy miért: heves zivatar 
söpört át a Borókás felett, melyet a 
madár valószínűleg megérzett, és 
énekét abbahagyta. Bőrig ázva, 

Barcs határában

A rozsdafarkú is szépen dalol

(BORSOS SÁNDOR FELVÉTELEI)
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A z ember, utánozni akarván a természetet, már 
réges-rég használ festékanyagokat, hiszen ős-
idők óta vonzódunk a szép színekhez. Hogy 

miként keletkeznek a gyönyörködtető, hangulatunkat 
befolyásoló, az egész élővilág számára számtalan infor-
mációt hordozó színek, s hogy miként lehet más mó-
don, nem csak festékanyagokkal színt létrehozni, erre a 
kérdésre keresi a választ munkatársaival Biró László Pé-
ter professzor, az MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyag-
tudományi Intézet Nanoszerkezetek Osztályának veze-
tője.  

LökdösWdés vagy kígyózás
A kutatók abból az ismeretből indultak ki, hogy a 
Napból jövő fehér fényt szelektíven manipulálni tud-
juk. A látható fény hullámhossza néhány száz nano-
méter: a vörösé például 800, az ibolyáé 350. De a fény 
elektromágneses hullám is, s ez kölcsönhatásba tud 
lépni olyan szerkezetekkel, amelyeknek a mérete 
megegyezik a néhány száz nanométeres tartomány-
nyal. Hogy jobban megértsük a méretek és az anyagi 
tulajdonságok szerepét, képzeljünk el egy téren össze-
gyűlt tömeget, melyben igen közel, mondjuk 20 cen-
timéter távolságra állnak egymástól az emberek, s ha 
valaki haladni akar, lökdösődés nélkül aligha teheti 
meg. Ha viszont szellősen, viszonylag bő távolságra 
tartózkodnak egymástól, bárhol kényelmesen átsétál-
hatnak a tömegen. Ha meg embernyi a rés közöttük, 
kígyózva ugyan, de szintén tovább juthatnak. Egy 
szerkezet jellemző mérete és a hullám hossza épp így 

összemérhető, s ugyanígy befolyásolja a hullám terje-
dését. E példa alapján bizonyos hosszúságú hullámok 
(bizonyos színű fények) változás nélkül áthaladnak a 
szerkezeten, míg más hullámok a „lökdösődés” kö-
vetkeztében visszaverődnek. A kutatók úgy gondol-
ták, hogy olyan szerkezetet kell létrehozniuk, amely 
két alkotóelemből épül fel, azaz kompozit, amelyben 
mindegyik alkotóelem másképpen befolyásolja a fény 
terjedését, miként egy tornasor két összetevője, az 
emberek és a köztük lévő űr. Így hozható létre a szer-
kezeti szín, amely csupán a szerkezet által meghatáro-
zott, és nem alkalmaz festékanyagokat. 

A kutatók két különböző, eltérő törésmutatójú anya-
got használtak a kísérletek során. Hétköznapi tapaszta-
latunk is van arról, mi a szerepe a törésmutatónak: ha 
egy vízzel félig telt pohárba kanalat helyezünk, a kanál 
nyele megtörni látszik a víz felszínén, mert a levegőnek 
és a víznek más-más a törésmutatója, azaz másként ter-
jed bennük a fény. Ha a tornasort szerkezetként tekin-
tenénk, ebben az elrendeződésben az ember lenne a 
nagy törésmutatójú elem (mint a poharas példában a 
víz), a lyuk, a hiátus a kis törésmutatójú (mint a poharas 
példában a levegő). 

A kutatók a laboratóriumban létrehoztak egy két 
összetevőből álló nanoszerkezetet, azaz egy úgyneve-
zett kompozitot, amelybe beleeresztették a fehér 
fényt. Megfigyelték, hogy  ha a különböző törésmu-
tatójú részek ismétlődési távolsága valamelyik szín 
hullámhosszával megegyezik, akkor az másképpen 
terjed ebben a nanokompozitban, mint a többi szín. 

A  P I L L A N G Ó S Z Á R N Y  S Z Í N E  É S  V I S S Z Á J A

Amikor a napsugár ráesik a virágsziromra, 
a fere, a falevelekre, a szitakötW, a lepke 
szárnyaira, és ámulva gyönyörködünk a 
természet pompájában, aligha gondolunk 
arra, hogy mindezeket tudományosan tet-
ten érhetW kémiai folyamatoknak köszön-
hetjük: ezeknek a növényi, állati részek-
nek az anyaga kölcsönhatásba kerül a 
rávetülW napfénnyel, amelybWl egyes tar-
tományokat elnyel, másokat visszaver. Így 
alakulnak ki a szemet elbevölW színek. 

SZÍNVÁLTOZTATÁS 
FESTÉK NÉLKÜL
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a törésmutatók egymáshoz való viszonya. Ez olyan 
szerkezet, mint a szivacs, amely anyagból (kitinből) és 
kis törésmutatójú levegőből áll. Ha a levegőt alkohol-
ra cseréljük, a törésmutató-különbség megváltozik.

Félmilliárd éves 
rejtWszín

Míg a kutatók csupán 20 év-
vel ezelőtt jósolták meg – el-
méleti számolások alapján – 
ezeknek a fotonikus 

nanoszerkezeteknek a lehetsé-
ges létezését, a biológiai evolú-
ció viszont már 500 millió éve 
alkalmazza ezeket, azaz a szer-
kezeti színeket. Az élőlények 

mindennapjaiban komoly szere-
pet játszanak a színek: a rejtőszín a 

túlélés, a szexuális jelzőszín a szaporo-
dáshoz szükséges kommunikáció eszköze. Ha valame-
lyik egyednek nem megfelelő a színe, nehezen talál párt 

A boglárkalepkék családjába (Lycaenidae) tartozó fajok, amelyek a kutatás tárgyát képezték: felsQ sor: P. amandus,  P. bellargus,  P. coridon; 
középsQ sor: P. damon,  P. daphnis,  P. dorylas; alsó sor: P. icarus,  P. semiargus,  P. thersites

Ha például a Nap rásüt, akkor a kék színű fény visz-
szaverődik róla, a többi viszont áthalad rajta, színessé 
válik anélkül, hogy festékanyag vagy pigment lenne 
benne. Ha a zöldből mondjuk, piros festéket akarunk 
varázsolni, ahhoz az szüksé-
ges, hogy a színt adó mole-
kula szerkezetét megváltoz-
tassuk. Ez gyakran bonyo-
lult kémiai és biokémiai fo-
lyamatokat feltételez. A 
na no kompozit esetében csak 
az ismétlődési távolságot, vagy 
a nanokompozitot alkotó két 
anyag törésmutatójának kü-
lönbségét kell módosítani. 
Hogy miként történhet ez? Pél-
dául ha leöntjük a lepkék szár-
nyain is előforduló kitin-levegő 
nanokompozitot alkohollal, akkor a 
színe kékről zöldre változik, mert az alkohol elfoglal-
ja a levegő helyét a kompozitban, és így megváltozik 
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magának, kevesebb az esélye, hogy tovább tudja adni a 
géneket a következő generációnak, így akár egész fajok 
tűnhetnek el a Földről. De ugyanez előfordulhat, ha a 
rejtőszín nem megfelelő: az egyes egyedek azelőtt áldo-
zattá válnak, mielőtt szaporodni tudnának.

Fizikus létére érdekes biológiai kísérletekhez vezette a 
színek vizsgálata Biró professzort és munkatársait. Mi-
vel Európában, így hazánkban is a legelterjedtebb nap-
pali lepkék közé tartozik a boglárkalepkék családja, a 
Magyar Természettudományi Múzeumtól kértek ilyen, 
gyűjtők által fölajánlott példányokat. Kilenc hasonló 
színű pillangófaj mintegy 100 egyedét vizsgálták meg, 
melyek szárnyfelszínén kékes árnyalatú szexuális jelző-
szín, szárnyuk fonákján pedig barnás mintázatú 
rejtőszín a jellemző. A lepkegyűjtők a fonák bonyolult 
mintázata alapján ismerték föl az egyes fajokat, tehát a 
lepkefajok egyedi szín és mintázat révén különböztet-
hetők meg. Ugyanakkor igencsak kérdéses, hogy repü-
lés közben a lepkék képesek lennének egymás bonyolult 
mintázatait észlelni és felismerni. A fizikusok készítet-
tek egy olyan szoftvert, amely szimulálja az agy műkö-
dését. Ennek a neurális hálózatnak a segítségével meg-
vizsgálták ennek a kilenc fajnak az egyedeit jellemző, 
kékes árnyalatú szexuális jelzőszíneket. Az eredmény: 
96 százalék pontossággal föl tudták osztani a megfelelő 
fajokra őket, mert mindegyik jellegzetes kék színét a 
fajra jellemző nanoszerkezetek adják meg. Vannak 
olyanok, amelyek valamelyest hasonlítanak egymás-
ra, de ezzel a módszerrel meg lehet különböztetni 
őket. A természet még egy új ismerettel gazdagította 
a kutatókat: kiderült, hogy a hasonló színű lepkék az 
év különböző szakaszaiban repülnek, ezzel is csök-
kentve a téves szexuális kommunikáció esélyét. A 
gyűjtők jóvoltából a fizikusok azt is megtudták, hogy 
milyen színű lepkékre mikor, hol, milyen tengerszint 
fölötti magasságban leltek rá.

Napfényre és gombnyomásra
A májustól szeptemberig tartó vizsgálatok során meg-
állapították, hogy a hasonló színű fajok egymástól elté-
rő időszakban repülnek. Emellett elektronmikroszkó-
pos felvételekkel föltárták a nanoszerkezetek jellemző-
it. Kiderült, hogy mindegyik színhez egy rá jellemző 
szerkezet társítható. Ez azt jelenti, hogy hasonló elvek 
szerint felépített szerkezeteket létrehozva és az egyes 
szerkezetek jellemző paramétereit változtatva, tetszés 
szerinti színeket is elő tudunk állítani. Az így létreho-
zott színek fontos tulajdonsága, hogy minél erősebb 
megvilágítás esik rájuk, annál élénkebb színt látunk, 
ellentétben a mobiltelefonok képernyőjével, amely 
napfényben szinte láthatatlan. Mivel a pillangók a szí-
nükkel kommunikálnak, életbevágó számukra, hogy 
észrevehetők legyenek szaporodás idején. Az a felisme-
rés, hogy a lepkék kitinből fölépült szárnya tulajdon-
képpen kémiailag cellulózhoz hasonló biopolimer, le-
hetővé teszi, hogy festés nélkül, gombnyomásra változ-
tassunk meg színeket. Nem csoda, hogy a kozmetiku-
sok, a textilipar figyelemmel kíséri ezeket a kutatási 
eredményeket.  

CHIKÁN ÁGNES

Rascal, a hódító mosómedve

A divat nem csak ruha-, autó- és kutyafajta-
választásunkra hat, de akár egy egész ország élővilágára 
is. Japánban óriási károkat okoz egy olyan állat, ami egy 
népszerű rajzfilmsorozat hatására került az országba. 
A sorozat ötletét adó könyv magyarul is kapható 
Barátom a mosómedvém, Rascal címen. Egy kisfiú befogad 
egy elárvult mosómedvekölyköt, akivel egy éven át 
elválaszthatatlan barátokká válnak.  Egészen addig, amíg 
Rascal (Csibész) ivarérett nem lesz, és a korábban szelíd 
állattal egyre több a gond. Verekszik a környékbeli hím 
mosómedvékkel, fosztogatja a szomszédok tyúkóljait. A 
fiú végül egy erdő szélén szabadon engedi barátját.
Japánban 1977-ben vetítették a sorozatot először. A japánok a 
mosómedvét ekkoriban még csak az állatkertből ismerhették. 
Ettől fogva azonban minden gyerek saját mosómedvét 
akart, és sokan meg is kapták: volt olyan év, amikor 1500 
mosómedve érkezett az országba. Mire a kormány észbe 
kapott és betiltotta az importot, már késő volt.

Néhány gyerek szándékosan engedte el mosómedvéjét, 
akár kedvenc rajzfilmjének főhőse. Más állatok 
egyszerűen elszöktek. A mosómedvék azóta az 
ország szinte valamennyi szögletét meghódították. 
Évente körülbelül 300 000 dollárnyi mezőgazdasági 
kárt okoznak csak Hokkaidó-szigeten, ökológiai 
pusztításuk pedig felbecsülhetetlen. Mindenevők, 
kisebb gerinceseket és számos gerinctelen fajt is 
fogyasztanak – köztük veszélyeztetett fajokat –, 
felszámolták a szürke gémek egyes szaporodási helyeit, 
veszettséget és parazitákat terjesztenek. A japánok 
mégsem egyeznek bele, hogy hadjáratot indítsanak 
a mosómedvék ellen.  A szigetország tanácstalan, 
mit tegyen a hódítókkal. Az egyetlen ellenszere 
annak, hogy hasonló eset többé ne fordulhasson 
elő, az ismeretterjesztés. A mosómedve nem való 
háziállatnak, és a legjobb természetes élőhelyén 
hagyni – Észak- és Közép-Amerikában.

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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nak ellenére, hogy alvás alatt a külvi-
lággal való kapcsolatunk nagyrészt 
megszűnik, agyunk működése egy 
másfajta, de továbbra is aktív alvó 
üzemmódra kapcsol át, amely mű-
ködésről ma már sokat tudunk. 
Ezek alapján érthető, hogy az alvás 
nem egyszerűen egy csökkent akti-
vitású állapot, amely megfigyelhető 
más, nem alvó organizmusoknál is, 
hanem egy olyan idegrendszeri fo-
lyamat, amelynek mennyisége, di-
namikája és minősége is aktívan 
szabályozott.

Az alvás jelenségének tudományos 
leírása Hans Berger pszichiáter úttö-
rő munkásságával vette kezdetét a 
XX. század elején, aki a jénai egyete-
men először regisztrálta az agymű-
ködést kísérő elektromos aktivitást, 
így megteremtette az EEG- (elektro-

enkefalográfia-) vizsgálat alapjait. 
Ezután különböző más élettani fo-
lyamatok (szívműködés, légzés, 
izomtónus, szemmozgások, test-
helyzet, végtagi mozgások) megfi-
gyelése révén egyre több informáci-
óhoz jutottunk az alvással kapcsolat-
ban. Ezen folyamatok megfigyelése a 
mai alvásmedicina egyik fő vizsgáló-
módszerének, az éjszakai többcsatornás 
alvásvizsgálatnak, az úgynevezett 
poliszomnográfiás vizsgálatnak is 
részét képezi.

Az alvás és az ébrenlét állapotának 
egyik legfontosabb különbsége az 
agyműködés megváltozása. Agykér-
gi idegsejtjeink ébrenlét alatt az ér-
zékszerveink által folyamatos kap-
csolatban vannak a külvilággal, a 
külvilágból származó információ be-
jutása elalváskor azonban lecsökken. 

ALVÁSMEDICINA 

Az alvás különleges állapot, mely során a szervezetünk meködése sok tekintetben meg-
változik. Nemcsak az agymeködésünk, hanem a szívritmusunk és légzésszabályozásunk, 
anyagcsereállapotunk, hormonrendszerünk, emésztW és kiválasztó szervrendszerünk is mind-
mind máshogy meködik az alvás során. Életünk körülbelül egyharmadát töltjük ebben az ál-
lapotban, így szinte meglepW, hogy az orvostudomány csak az utóbbi fél évszázadban kezdi 

igazán felfedezni magának ezt a területet.

Az alvást sokáig egyfajta pasz-
szív állapotnak tekintették, 
hiszen a külső szemlélő szá-

mára az alvó ember viselkedése a 
mozdulatlanság, a becsukott szemek 
miatt igencsak hasonlít az élettelen, 
passzív állapotra. Ez jelenik meg a 
görög mitológiában is, ahol az éj is-
tennőjének, Nüxnek az ikerfiai, 
Thanatosz és Hüpnosz a halál, illetve 
az álmok istenei voltak.

Az alvás alapvető élettani szükség-
letünk, hiszen állatkísérletekből tud-
juk, hogy a teljes alváshiány egy hó-
napon belül halálhoz vezet, konkrét 
funkciójának megfogalmazása azon-
ban mégsem olyan egyszerű. Ismert, 
hogy egyéjszakás alvásmegvonás 
után az alvás mennyisége és mélysége 
megnövekszik, mintha az agy igye-
kezne bepótolni az elmaradást. An-
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Az alvás spontán reverzibilis (külső 
inger nélkül is véget érő) folyamat, 
az ébreszthetőség szintje (tehát, hogy 
mekkora inger szükséges az alvó 
egyén felébresztéséhez) a különböző 
alvásstádiumokban más és más.

Elalváskor non-REM (nem-REM; 
röviden: NREM-) alvásba kerülünk; 
először az 1-es és 2-es stádiumba, 
más néven felületes alvásba. Majd az 
alvás fokozatosan elmélyül a 3-as és 
4-es stádiumba, melyet lassú hullámú 
vagy mély alvásnak is nevezünk. Az 
EEG-vel regisztrálható alvás alatti 
agytevékenység az alvás különböző 
stádiumaiban jellegzetes képet mu-
tat. Az elalvás után az ébrenlétre jel-
lemző alacsony amplitúdójú, magas 
frekvenciájú (gamma-, béta-, alfa-) 
hullámokat magasabb amplitúdójú 
és alacsonyabb frekvenciájú hullá-
mok váltják fel ( jellemzően téta-
tevékenység), melyet az alvás 2-es stá-
diumában rövid hullámmintázatok, 
úgynevezett alvástranziens jelensé-
gek (alvási orsók, K-komplexumok) tar-
kítanak. Aztán az alvás további el-
mélyülésével a 3-as és 4-es stádium-

ban megjelennek a nagy amplitúdó-
jú, lassú frekvenciájú delta-hullámok, 
melyek a kérgi idegsejtek szinkroni-
zált működését jelzik, és amelyet a 
külvilág ingerei már kevésbé befo-
lyásolnak. A NREM-alvás mélyülé-
sével az egész szervezet működése 
megváltozik: a szívritmus és a légzés 
lassabb lesz, izmaink elernyednek, 
emésztésünk, kiválasztásunk és 
anyagcserefolyamataink lelassulnak, 
sőt a szervezet oxigénfogyasztása és 
hőmérséklete is lecsökken.

Az alvás folyamata a mély alvásban 
töltött bizonyos idő után visszatér a 
felületes alvásstádiumba, majd a 
REM-alvásban folytatódik, amely a 
stádiumra jellemző gyors szemmoz-
gásokról (angolul rapid eye movements) 
kapta a nevét. Ez az alvási stádium a 
külső megfigyelő számára nagyon 
hasonlít a NREM-hez, mert ilyen-
kor az ember viselkedése az alvásra 
jellemző, de az EEG-vel regisztrál-
ható agytevékenységben az ébrenlét-
re jellemző hullámokat láthatjuk 
(alacsony amplitúdójú, magas frek-
venciájú aktivitást). A REM-alvás 

vagy más néven paradox alvás az ál-
modás ideje. A magas frekvenciájú, 
ébrenlétre jellemző (deszinkronizált) 
agyi aktivitás lehetővé teszi az össze-
függő, jellemzően vizuális élmé-
nyekben gazdag álmok létrejöttét, 
amelyek az adott pillanatban nagyon 
valóságosnak hatnak. Tudjuk, hogy 
NREM-alvásban is vannak „álma-
ink”, hiszen ebből a stádiumból való 
ébresztés után is felidézhetünk rövid, 
kevésbé összefüggő tudattartalma-
kat, azonban a klasszikus értelemben 
vett álmok a REM-stádiumban je-
lentkeznek.

A NREM- és az azt követő REM-
alvást együttesen alvásciklusnak ne-
vezzük, e két alvástípus ismétlődik 
az éjszaka során körülbelül 1,5-2 
óránként. Az éjszaka első felében a 
NREM-stádiumok hosszabbak és 
mélyebbek, majd az idő haladtával a 
REM-stádiumok mennyisége meg-
nő és a NREM-alvás kevésbé jut el a 
mély, 3-as, 4-es stádiumokba.

A NREM-alvás legfontosabb 
funkciója a pihenés, hiszen alvás alatt 
energiát takarítunk meg, az anyag-
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csere hatásfoka mély alvás alatt a leg-
alacsonyabb mértékű. Az újszülöttek 
többet alszanak, mint a kisgyerme-
kek vagy felnőttek, mert a testfelszí-
nük sokkal nagyobb testtömegükhöz 
viszonyítva, és a testhőmérséklet 
fenntartásához fajlagosan több ener-
giát igényelnek. Alvás alatt a szer-
vezet anabolikus, azaz felépítő 
anyagcsereál lapotban van. A nö-
vekedési hormon kiválasztása mély 
alvásban megnő, sőt a sejtosztódás 
aktivitása is magasabb alvás alatt, 
mint ébrenlétben, tehát az alvás ösz-
szefüggésben van a növekedéssel.

A nagy metabolikus aktivitással 
rendelkező szervekben, például az 
agyban, a reaktív oxigéngyökök túl-
zott képződése idő előtti öregedéshez 
vezet. Alvásmegvonással a reaktív 
oxigéngyökök hatásaira utaló memb-
ránkárosodást lehetett megfigyelni 
az agyban és más perifériás szervek-
ben. Valószínű, hogy a NREM-
alvásnak szerepe van az oxidatív mo-
lekulák által kiváltott káros hatások, 
az úgynevezett oxidatív stressz elleni 
védekezésében, mert alvás alatt olyan 
molekulák szintézise történik, ame-
lyek védenek az oxidatív károsodás 
ellen, és megtörténik különböző sejt-
alkotók javítása.

Habár korábban úgy véltük, hogy 
új idegsejtek nem jönnek létre az 
agyban a születés után, a legújabb 
kutatások szerint különböző terüle-
teken (bulbus olfactorius, hippo-
campus) mégis kimutatható új ideg-
sejtek képződése, amely folyamatot 
az alvásmegvonás megakadályozza.

A REM-alvás paradox alvásnak is 
tekinthető, ugyanis a test viselkedése 
alapján alvónak látszik az ember, 
azonban az agy éber állapotban van. 

REM-alvás alatt a NREM-hez ké-
pest az idegsejtek aktivitása és így az 
agyi anyagcsere hatásfoka is megnő, 
a szívfrekvencia és a légzés változé-
kony lesz, a szemek meg-megmoz-
dulnak. Az egész test metabolikus 
állapota az ébrenlétihez képest csök-
kent, mégis több energia használódik 
el, mint NREM-alvás alatt. A REM 
tehát kell, hogy rendelkezzen olyan 
funkcióval, mely NREM alatt nem 
valósul meg. Nem minden alvó élő-
lényben létezik azonban REM-stádi-
um, és valószínűleg az emlősökben 
és a madarakban egymástól függet-
lenül alakulhatott ki. Úgy tűnik, 
hogy az agykérgi kapcsolatok szá-
mának növekedése, tehát az agyi fej-
lettség magasabb szintje magával 
vonja a REM-stádium kialakulását.

Az alvás során a REM-állapot 
mennyisége a születéskor a legna-
gyobb, majd idővel fokozatosan 
csökken. Születés után az agy még 
dinamikusan fejlődő állapotban van, 
a külvilágból érkező ingerek, az ér-
zékszervek működése folyamatosan 
módosítja az agyi struktúrákat, ame-
lyek ebben az időszakban még képlé-
kenyek, és az érzékszervekből szár-
mazó információ szükséges a végső 
állapot kifejlődéséhez. Feltételezhető, 
hogy érzékszerveink idegpályáihoz 
kapcsolódó agyi struktúrák megfele-
lő kifejlődéséhez a REM-alvás jelen-
léte különösen fontos.

Az egészséges szerkezetű, megfele-
lő mennyiségű és minőségű alvás te-
hát szükséges a kipihent, energiával 
teli ébrenléthez és a jó nappali közér-
zethez. Ez azonban sajnos nem min-
den esetben van jelen az életünkben.

Az alvás folyamata sokféle módon 
szenvedhet zavart. Előfordul, hogy 

valamilyen testi jelenség nem engedi, 
hogy az alvás megfelelő módon elmé-
lyüljön, például az alvás alatti légzés- 
vagy mozgászavarok jelenléte esetén. 
Ennek következménye nemcsak az 
éjszakai pihentető alvás hiánya lesz, 
hanem előbb-utóbb a felgyülemlő al-
váshiány miatt a nagyfokú nappali 
álmosság, aluszékonyság, fáradtság, 
kimerültség megjelenése is.

Az alvászavarok másik nagy cso-
portjába tartoznak az elalvási vagy 
átalvási problémákban megnyilvánu-
ló „inszomniák”, amikor az elalvási 
nehézség vagy a töredezett alvás nem 
valamilyen kiváltó testi ok miatt, ha-
nem lelki vagy központi idegrend-
szeri tényezők miatt jön létre. Az eb-
be a betegcsoportba tartozó emberek 
az éjszakai nem-alvás vagy kevés al-
vás ellenére nappal gyakran nem ál-
mosak, azonban fáradtságra, kime-
rültségre és koncentrálási nehézsé-
gekre panaszkodnak.

Az alvászavarok harmadik nagy 
csoportjába az alvás alatti kóros je-
lenségek tartoznak, melyek valószí-
nűleg sokkal gyakoribbak, mint 
amiről tudomásunk van. A 
„paraszomniák” olyan jelenségeket 
foglalnak magukba, melyek egy ré-
sze nem feltétlenül okoz gondot az 
alvónak vagy a környezetének: pél-
dául az alvás közbeni beszéd, fog-
csikorgatás, esetleg alvajárás. Más 
részük viszont kifejezetten zavaró 
lehet, mint például a rémálmok, éj-
szakai felriadás vagy olyan alvajá-
rás, amely veszélyes cselekedetek-
ben, esetleg agresszióban nyilvánul 
meg.

Az alvászavarokban az alvás és az 
ébrenlét ritmusa, szerkezete megvál-
tozik az adott zavarra jellemző mó-
don. Az alvással kapcsolatos betegsé-
gek rendkívül gyakoriak, megérté-
sükhöz, életünkre gyakorolt hatásuk 
felismeréséhez azonban szükségesek 
azok az általános ismeretek, amelye-
ket az előbbiekben tekintettünk át az 
alvás folyamatáról. Rovatunkban 
több alvászavar részletesebb ismerte-
tését is olvashatják még, többek kö-
zött a horkolással és nappali álmos-
sággal járó obstruktív alvási apnoéval 
is foglalkozunk majd.

RÓNAI KATALIN ZSUZSANNA 
NOVÁK MÁRTA
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A z épületekkel együtt megjele-
nő villakertek létrejötte a pol-
gári réteg megszületéséhez 

kapcsolódik. A polgárság, mint új, ön-
álló identitással rendelkező társadalmi 
réteg az élet minden területén addig 
nem ismert szokásokat honosított meg 
a mindennapokban, önálló értékrendet 
teremtett magának. Ezen törekvés 
egyik látványos kifejeződéseként értel-
mezhető e sajátos épülettípus és vele 
együtt a villakert megszületése. 

Elvágyódás
A települések rohamos növekedése hív-
ta életre az emberek városból a termé-
szetbe való elvágyódásának gondolatát 
és igényét. A zsúfolt, poros, egészségte-
len körülményektől – aki megtehette – 
legalább a nyári hónapokban a vidéki 
idillbe menekült. Ez a tendencia szoro-
san összefügg a fürdőkultúra fejlődésé-
vel, nem véletlen tehát, hogy a legjelen-
tősebb kutatási területek is ezekhez a 
helyekhez kötődnek. A legelső „célte-
rület”, amit a gazdagodó pesti polgár-
ság birtokba vett, értelemszerűen a szá-
mára legközelebbi budai hegyvidék 

volt, ami építészettörténeti és kerttörté-
neti szempontból is a legjelentősebb al-
kotásokkal képviselteti magát ezen a 
palettán. Számos villa és annak kertje 
ma már szerencsére műemléki védett-
séget élvez (az országosan védett mint-
egy 180 ingatlan közül több mint 110 a 
fővárosban található). 

A nyaraló- és villaépítő 
polgárság másik nagy cél-
területe a fürdőkultúra 
térnyerésének köszönhe-
tően a Balaton lett, ami a 
vasútvonalak kiépültével 
vált könnyen elérhetővé, 
emellett pedig kisebb-na-

gyobb mértékben a Dunakanyar csak-
nem minden települése a pihenésre vá-
gyók potenciális célpontja, második 
otthona lett.

De mit nevezünk egyáltalán villának? 
Mi a különbség a villa, a kúria és a kas-
tély között?

A meghatározás egyik kritériuma ma-
ga a funkció: ezek az épületek elsősorban 
nyaraló céljára épültek, bár sok esetben a 
funkcióváltás az idő előrehaladtával na-
gyon hamar végbement, míg a XX. 
század fordulójához közeledve egyre 
gyakoribb lett a kifejezetten lakhatás cél-
jából épült villa. A köznyelv ma is gyak-
ran keveri, s a szóelkerülések végett té-
vesen egymás szinonimájaként használja 
a kastély, kúria, villa szavakat. A kastély 
és a kúria egyértelműen az arisztokrácia 
és a nemesség épülettípusa, emellett jel-
lemzően a nemesi birtok igazgatási köz-

E G Y  T Á J É P Í T É S Z  K E R T TÖ R T É N E T I  K U TAT Á S A I

VILLAKERTEK 
A DUNAKANYARBAN

A magyarországi villaépületek (nyaralóvillák), s a hozzájuk kapcsolódó villakertek kutatása mind 

építészeti, mind kerttörténeti szempontból nagyrészt feltáratlan területei a magyar kultúrtörténetek. 

Ebben minden bizonnyal szerepet játszik viszonylag fiatal kora, hiszen a modern kori villaépület, mint 

jól körülírható, önálló épülettípus – az európai tendenciákat csak kis késéssel követve – a XIX. század 

elején jelent meg hazánkban. Kibontakozása, országos szinte térhódítása a század utolsó harmadára 
esik, virágzása pedig kitartott egészen a második világháború végéig.

A Tost-Wigner-villa (Alsógöd) keleti 

fQhomlokzata a bejárat felQl

A Szécsi-villa (FelsQgöd) kertje 
igazi kuriózumokkal: saját 
víztoronnyal és szélkerékkel 
(ma már nem áll)
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tézis”, vagyis az épület és a kert egysége 
ennél az épülettípusnál jelenik meg a 
mai gondolkodás számára leginkább 
befogadható, emberi léptékben.

Hálás téma, mert a kutatás sok képi 
forrásra támaszkodhat, amik történeti 
léptékben nézve a nem túl távoli múltba 
nyúlnak vissza. Jellemző források példá-
ul a képes levelezőlapok, amik a XIX. 
század második felében váltak divatossá, 
és népszerűségük töretlen maradt még a 
második világháború után is. A települé-
sek helytörténeti anyagai gazdag forrást 
vagy legalább kiindulási pontot jelente-
nek. Mindenhol akad egy helytörténész 
vagy olyanok, akik csak kedvtelésből 
gyűjtenek mindent, ami régi: visszaem-
lékezéseket, családok fotóalbumait, régi 
cikkeket helyi újságokból. Az elsődleges 
országos gyűjtemények (levéltárak, tér-
képtárak, könyvtárak) mellett értékes 
anyagok kerülnek elő a helyi – vagy a te-
lepülésekről elszármazott – lakókkal 
folytatott beszélgetések során. 

A családi fényképalbumok meglepő-
en sok „kincset” rejtenek, amik az 
épületek és kertek történetének feltá-
rása mellett a helytörténeti gyűjtemé-
nyeket is gazdagítják. 

Jelen kutatás a Dunakanyar „hivata-
los” területére, tehát az Esztergom-Bu-
dapest közötti Duna-szakasz part men-
ti településeire fókuszál, ahol a helyszíni 
felmérés – a települések bejárása utcá-
ról-utcára, házról-házra – során körül-
belül 370 villának tekinthető épület ke-
rült felvételezésre. A pontos számadat 
meghatározásához ennyi természetesen 
nem elég, a fentebb vázolt kritériumok 
szerint elemezve, tartalmi kutatást kö-
vetően lehet csak kimondani egy adott 
épületről, hogy az villának, nyaralóvil-
lának épült-e. 

Orvosok, fizikusok, 
kereskedWk

Ehhez a számhoz jön még az 
elpusztult épületek csoportja, 
ami körülbelül 10 százalék (ez 
a szám nem tartalmazza a je-
lentősen vagy teljesen átépített, 
de beazonosítható épületeket).

Mindez közel 400 villát je-
lent, amelyeknek – Leányfalu 
és Göd elvégzett kutatása alap-
ján – a harmada-negyede ren-
delkezett jelentékeny, értékel-
hető kerttel. A legérdekesebbek közül 
mutatunk be néhányat.
Wigner Antal pesti bőrgyáros 1917-ben 

pontja, míg a villa ilyen szerepet csak rit-
kán töltött be. 

A másik alapvető ismertetőjegy az 
építtető személye, társadalmi státusa. 
Döntően a fentebb már említett polgári 
réteg – gazdag kereskedők, bankárok, 
politikusok, ügyvédek, orvosok, s a 
művészvilág képviselői – jellemző stílu-
sa volt a villa. Kivételek természetesen 
itt is akadnak, hiszen idővel a nemesség 
egy része is magáévá tette a polgári ér-
tékrendet, ami építkezéseikben is meg-
mutatkozott, míg egyes feltörekvő pol-
gárok a társadalomban betöltött ki-
emelkedő szerepük igazolására kastélyt 
építtettek maguknak.

A harmadik fő ismertetőjegyet pedig 
magukon az épületeken figyelhetjük 
meg: az úgynevezett svájci típusú villák 
esetében például elmaradhatatlan az 
ókori mintára oszlopos előcsarnokot 
imitáló favázas, legtöbbször faragott 
díszítéssel ellátott veranda, ami az épü-
letből a kertbe történő átmenetet hiva-
tott szolgálni, egyúttal a pihenés és 
szemlélődés fő helyszíne is. Az idilli, 
festői összképet erősíti a kisebb-na-
gyobb „kilátótorony”, aminek tetőzete 
is általában díszített, világítóablakokkal 
tűzdelt. Jellemző továbbá az igényesen 
kivitelezett kovácsoltvas- és bádogos 
munkák jelenléte.

A villák stílusáról leginkább mégis az 
mondható el, hogy azok az építészeti stí-
lusáramlatokkal párhozamosan korsza-
konként változtak: megjelenésükkor az 
egyeduralkodó klasszicizmustól a ro-
mantika és a historizmus bonyolult, ke-
vert formavilágán át a szecesszió, majd a 
modern irányzatok is megalkották a 
maguk villaépületeit, s velük együtt a 
hozzájuk illő kert formavilágát.

Képi források
Innen indul a kerttörténeti kutatás, hi-
szen a tervezett, egykor tudatos művé-
szi szemlélettel létrehozott, vagy leg-
alább valamilyen értékes tárgyi emléket 
(díszes kutat, medencét, szobrot, kerti 
pavilont stb., s az ezeket keretbe foglaló, 
tudatosan alakított térszerkezetet) ma-
gában rejtő kertekre önmagukban ráta-
lálni ma lehetetlen feladat lenne. Noha 
az értékek sok esetben ma is ott lapul-
nak, a növényzet változása, a kert 
amortizációja miatt csak az épületeken 
keresztül bukkanhatunk nyomukra. 

A villakertek kutatása hálás és egyre 
népszerűbb témája a tájépítész szakmá-
nak, hiszen az egyik „tájépítészeti alap-

 Lingel-Sorg-villa, Leányfalu, képeslap az 1900-as évek elejérQl. 
A lépcsQn a Lingel-házaspár ül

A Lingel-villából 
átépített Sorg-
villa és a kert 

fQtengelye, 1943

Rigler-villa, 

Visegrád-
Gizellatelep, 

képeslap 
a XIX. század 

végérQl
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vásárolta meg az alsógödi 
Dunaparton álló historizáló 
villát, melyhez hatalmas kert 
tartozott. Fia, Wigner Jenő, 
Amerikába emigrált Nobel-
díjas fizikus 1944-ig lakott itt, 
amikor a zsidótörvények mi-
att az ingatlant elkobozták a 
családtól. A szocializmusban a 
Magyar Honvédelmi Szövet-
ség kapta meg az ingatlant, 
ma Piarista Szakmunkáskép-
ző iskola működik benne.

Kertjét, amit még a Tost-
család a századfordulón táj-
képi stílusban alakított ki, 

ma a beépítés egyre komolyabban fe-
nyegeti. Az útrendszer korabeli térkép-
szelvényeken pontosan kivehető, nyo-
mai még ma is láthatóak. 

Dr. Szécsi Kálmán orvos Felsőgöd 
egyik földbirtokosa volt, többek között az 
ő birtokainak felparcellázásával indult el a 
település a fejlődés útján 1907-ben. Szécsi 
tevékenyen részt vett a formálódó és ro-
hamosan gyarapodó település életének 
alakításában, támogatta a helyi egyesüle-
teket, óvoda, majd iskola alapítását. Mun-
kássága jellemző példája annak a követke-
zetességnek, ami nélkülözhetetlen feltéte-
le volt a fürdőtelepekből kialakuló telepü-
lések megszületésének. 

Lingel János, a neves bútorkereskedő 
1902-ben vásárolt hatalmas telkén 
nagyméretű nyaralót építtetett. Az 
1910-es évekből származó képeslap 
részleteiben mutatja a robosztus villa 
aszimmetrikus, kelet felé, a Dunára né-
ző főhomlokzatát és az előtte kialakí-
tott, három teraszból álló kert felső két 
szintjét. A kétszintes villa magasföld-
szinti bejáratát rendhagyó módon há-
rom masszív oszlop szegélyezte, amik 
az emeleti nyitott teraszt támasztották. 
A kertet a korszak neves kerttervezője, 
Petz Ármin tervezte, ami a historizmus 
kertépítészetének egy jellemző példája.

A villa alatti terasz központjában részle-
tesebben kidolgozott kert létesült falikút-
tal, csobogóval, rózsaágyakkal és gömb-
koronájú fákkal, míg az alsó teraszok 
egyszerűbb, barokkos megjelenésű ki-

alakítást kaptak sok nyírott 
örökzölddel. A terven érde-
kesség a kert központjában 
elhelyezett teniszpálya, ami 
az 1900-as évek elején vált a 
polgárság kedvenc sportjává. 
Jelenléte egy kertben magas 
presztizst jelentett, főleg egy 
olyan kertben, ami egy vi-
szonylag meredek dombol-
dalon létesült.

Az 1920-as évek végén a 
konkurens bútorgyárak 
megjelenésével csökkentek a 
család bevételei, így 
Lingelnek 1938-ban el kel-
lett adni az ingatlant.

A tulajdonosváltást köve-
tően a villát 1939-ben Sorg 
Antal építési vállalkozó vette 
meg, aki az épületet draszti-
kusan átépítette az úgyneve-
zett „spanish colonial revival” 
stílusban, aminek rajongója 

volt, s amit Kaliforniában és az ar-
gentínai Cordobában ismert meg fia-
talkori tanulmányútja során.

A villáról és a felújított kertről 
részletes, képekkel gazdagon il-
lusztrált cikk jelent meg a Magyar 
Építőművészet című folyóirat 1943. 
évi augusztusi számában. Az írás 
közli a kert tervét is, amin jól látha-
tó a Pecz Ármin által közel 40 évvel 
korábban tervezett, s csak részben 
megváltoztatott kialakítás.

A villa és kertje ma országosan 
védett műemlék, stílusát tekintve 
igazi kuriózum.

Klein Árpád pesti bőrnagykereske-
dő 1916-ban Varjassy Dezsőtől vette 
meg a központban álló villát. A nya-
raló és két melléképülete a térképeket 
vizsgálva feltehetően néhány évvel 
korábban épült. Főépülete összetett 
alaprajzú, főhomlokzata a Dunára 
néz. Merőlegesen, a főút irányában 
áll a nagyobb melléképület, érdekes-
sége egy kisméretű torony, ami víz-
toronyként funkcionált. A korszak-
ban nagy divatja volt a szimmetrikus, 
neobarokkos kialakítású kerteknek, 
ezek sorába illeszkedik a Klein-villa 
kertje, aminek tengelyében szimmet-
rikusan alakították ki a geometrikus 
virágágyakat. A főhomlokzat előtt 
kör alakú, hatalmas ágyás terült el a 
négy égtáj irányában gömbformára 
nyírt puszpángbokrokkal.

Rigler József Ede papírbolt-tulajdo-
nos és „papírneműgyáros” volt Buda-
pesten. A képen feltehetően ő és család-
ja látható. A korszakban vándorló fény-
képészek járták az országot, a nyaraló-
körzeteket különösen, hogy 
meg örökítsék a villatulajdonosokat, 
akik így a saját büszkeségüket elküld-
hették képes levelezőlap formájában a 
rokonoknak, barátoknak, vagy akár 
irigyeiknek. Visegrádon a Fellegvár és 
a Salamon-torony árnyékában 25 jó ál-
lapotú, figyelemreméltó villa bújik 
meg, több közülük méretét és építészeti 
értékét tekintve is jelentős. (Kertjeik 
kutatása e cikk szerzőjének a közeljövő-
re kitűzött céljai közt szerepel.)

Visegrádon a nyaralni vágyók tö-
megei az 1880-as évek végén meg-
nyílt két szanatórium gyógyulni vá-
gyó vendégeivel keveredtek, ami jó 
példája a korszakban kialakuló für-
dő- és gyógy tu riz mus egybefonódá-
sának.

KISS GÁBOR

 Lingel-Sorg-villa, Leányfalu, képeslap az 1900-as évek elejérQl.  
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– Még most se?
– Ha megkérdezné, mi szeretnék 
lenni, ma is azt válaszolnám – persze 
nem teljesen komolyan –, hogy 
atomfizikus. Volt egy barátom, aki 
fizikaszakra járt, ő azt javasolta, 
hogy ha a fizika érdekel, akkor 
menjek matematikaszakra, azt meg-
tanulom, és utána ő egy nyár alatt 
elmagyarázza, amit fizikából tudni 
kell.  Sajnos nem tudta betartani az 
ígéretét, mert meghalt. Ettől 
függetlenül se leszek már fizikus, 
mert belegabalyodtam a ma te mati-
ká ba: annyi érdekeset és szépet 
találtam benne, hogy most már nem 
szabadulok.
– Mikor kezdett igazán matemati-
kussá válni?
– Az egyetem utolsó évében. Előtte 
elmentem egy fél évre Leningrádba, 
ahol megtanultam oroszul, de mate-
matikával szinte semmit nem foglal-
koztam. Hogy is tettem volna, hi-
szen életemben először kollégium-
ban laktam, maga volt a szabadság! 
Visszaérve eszméltem: szakdolgoza-
tot kellene írnom, de nincs miből. 
Elkezdtem komolyan dolgozni. 
Csupa olyan problémát kaptam – fő-
leg Simonovits Miklóstól, aki Erdős 
Pál közeli munkatársa volt –, ame-
lyek Erdőstől származtak. Ezek kö-

zül megoldottam néhányat. Az 
egyikre – ez szokása volt – 100 dol-
láros pénzdíjat tűzött ki. Nagyon 
büszke voltam, amikor megkaptam.
– Ekkor figyelt fel magára?
– Nem egyszerűen felfigyelt! Őszin-
tén fellelkesült, töprengeni kezdett a 
kérdésen, és rögtön mondott néhány 
kapcsolódó problémát. Ennek azért 
volt nagy jelentősége számomra, 
mert – akármennyire is tudós család-
ból származom – halvány gőzöm 
nem volt arról, hogy mit jelent, hogy 
az ember kutat. Erdős akkoriban ke-
veset járt Magyarországra. Így leve-
leztünk. Ez különös súlyt adott a do-
lognak. Érkezik egy boríték Ausztrá-
liából szép bélyegekkel – a büdös élet-
ben nem kaptam onnan levelet –, 
Erdős három héttel ezelőtt megírta – 
csak nekem! –, hogy kivel vacsorá-
zott, hogy megkapta, amit küldtem, 
kifejti, hogy miért találta érdekesnek, 
és további ötleteket, problémákat ad.
– Hosszú ideig dolgozott a Courant 
Intézetben New Yorkban. Miben volt 
más, mint az itthoni Rényi Alfréd 
Matematikai Kutatóintézet?
– A Rényi a diszkrét matematika fel-
legvára, a Courant pedig az alkalma-
zott matematikában tartozik a világ 
legjobb kutatóközpontjai közé. A dif-
ferenciálegyenletek elméletében, a 

– Édesapámat évtizedeken keresztül 
foglalkoztatta, hogy a XVI. század-
ban miért kanyarodott el a közép- és 
kelet-európai fejlődés a nyugat-euró-
paitól, hogyan kerültünk a perifériá-
ra. Ugyanazzal az olthatatlan kíván-
csisággal bogarászott a levéltárban, és 
próbálta megoldani a vámnaplók és 
oklevelek adatainak összevetésekor 
tapasztalt rejtélyeket, ahogy egy ma-
tematikus elemez egy problémát. Le-

nyűgözött az a 
tény, hogy évtize-
dekig tartó kuta-
tással és a „tiszta 
ész erejével” közel 
lehet jutni a kérdé-
sek megoldásához. 

– Rögtön matematikai kérdéseket 
választott?
– A hatvanas években felnőve legin-
kább a fizika érdekelt. Nem is csoda, 
hiszen minden űrhajó fellövése szen-
záció volt, élőben láthattuk a Holdra 
szállást, elkezdődött az atomenergia 
széles körű felhasználása, megépül-
tek az első gyors számítógépek. Az 
újságokban csillagközi térről, nagy 
vörös óriásokról, táguló univerzum-
ról lehetett olvasni. Azt gondoltam, 
ha nagy leszek, atomfizikus leszek.
– Mikor jött a váltás?
– Nem jött a váltás.

I N T E R J Ú  PA C H  J Á N O S S A L
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SEJTENI ÉS BIZONYÍTANI
Igazi világjáró matematikus: hosszú idWn keresztül Amerikában 
kutatott, jelenleg Svájc az egyik székhelye. De az év nagy részét 
igyekezett mindig itthon tölteni. Pach János meghívott elWadó a 
matematikusok soron következW világkongresszusán Szöulban. 
Pach Zsigmond Pál történész fiaként, Turán Pál és Sós Vera 
matematikusok unokaöccseként tudósközegben nWtt fel. 
Szerinte jelentWsebb eredményeinél nagy szerepe volt a szeren-
csének. Annak, hogy harminc évvel ezelWtt – részben a számító-
gépes technológiák fejlWdése következtében – újszere, izgalmas 

kérdések merültek fel a kombinatorikus geometriában.

K 102029
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– El sem tudtam képzelni! Valami 
olyasmire gondoltam, hogy adnak 
egy fontos problémát, és azt mond-
ják: tessék ezt megoldani! Ha nem 
sikerül, izzadva meg kell jelennem a 
főnökök előtt. Hál’ istennek a Rényi 
Intézet akkor is, most is a béke szige-
te volt. Kollégáim nagy része nem-
zetközi hírű matematikus, és min-
denki olyan kérdésekkel foglalko-
zik, amivel csak akar. Itt tanultam 
meg, hogy milyen – Erdős szavaival 
élve – „sejteni és bizonyítani”.

– Turán tréfásan azt mondta, hogy 
abból, hogy valaki hogyan pingpongo-
zik, kiderül, hogy milyen ember.
– Én leginkább forgózni szerettem. Iz-
galmas, gyors játék, remek szórakozás, 
és sokan játszhatják egyszerre. A leg-
jobbakat is megviccelheti egy csusza 
vagy egy ravasz pörgetés, miközben a 
gyengébbek előtt is nyílik lehetőség ar-
ra, hogy lecsapjanak egy-egy ziccert. A 
kutatásban is kedvelem az együttmű-
ködést. Több szem többet lát! Rám ins-
pirálóan hat, ha az általam vizsgált kér-
désen más is gondolkodik. A matema-
tikában szerencsére mindenkinek te-
rem babér, nem csak az Erdős-kaliberű 
géniuszoknak. Ha igazán foglalkoztat 
bennünket egy kérdés, és elég kitar-
tóan dolgozunk, akkor előbb-utóbb 
bejön egy „ziccer”, találunk valami 
érdekeset, szépet, fontosat.

MÉCS ANNA

nyegében arányos azon „speciális” pon-
tok maximális számával, melyek a ki-
terjesztett akadályok egyesítésének ha-
tárán vannak, és legalább két kiterjesz-
tett akadályhoz tartoznak. Sikerült 
bebizonyítanunk, hogy konvex akadá-
lyok esetén ez a maximum legfeljebb 
kon s tans szor n. Így egyúttal majdnem 
lineáris lépésszámú algoritmust is ad-
tunk a probléma megoldására.
– Hogy jön ide Erdős kérdése?
– Az egységtávolság-problémát is átfo-
galmazhatjuk: tartsuk meg az n pontot, 

és minden pont köré rajzoljunk egy 
egységsugarú kört! Mire vagyunk 
kíváncsiak? Hogy a pontok és a kö-
rök között legfeljebb hány érintkezés 
lehet. A robot útjának tervezésénél is 
egy ilyen típusú kérdésre jutottunk. 
Ott arra voltunk kíváncsiak, hogy a 
kiterjesztett akadályok határgörbéi 
között legfeljebb hány „speciális” 
érintkezési pont lehet.
– Az ilyen típusú eredményeket 
mennyire használják a gyakorlatban?
– Ma már inkább csak koncepcioná-
lisan. A mérnökök alapvetően más el-
vek szerint dolgoznak: egyszerűbb és 
robusztusabb megoldásokat keresnek. 
Nem zavarja őket, ha egy módszer az 
esetek egy nagyon kicsi százalékában 
nem működik.
– Amikor diploma után a Rényibe 
került, mennyire sejtette, hogy milyen 
munka folyik egy kutatóintézetben?

sztochasztikus és numerikus módsze-
rekben, a statisztikus fizikában. Olyan 
területeken, melyek nagyon haszno-
sak autók és repülőgépek tervezésénél, 
a folyadékok áramlása során fellépő 
turbulenciák leírásánál, a meteoroló-
giában, vagy éppen tőzsdei elemzések-
nél. Ezen a téren rengeteg a számító-
géppel elvégzendő szimulációs mun-
ka. Ez kicsit távolabb esik attól a mate-
matikai kultúrától, amiben felnőttem. 
– Akkor mit keresett ott?
– A nyolcvanas években Jack Schwartz 
volt a Courant Intézet egyik igazgató-
ja. Akkoriban egy robotikai laborató-
riumot hozott létre robotok mozgásá-
nak tervezésére. Micha Sharirral 
közösen alkottak egy matematikai 
modellt. Szerencsém volt. Kiderült, 
hogy az Erdős-féle kombinatorika, 
extremális halmazelmélet és gráfel-
mélet – amit én Magyarországon 
megtanultam – nagyszerűen alkal-
mazhatóak ezen a területen. Sikerült 
megoldanom Schwartz és Sharir 
néhány problémáját, így meghívtak a 
Courant Intézetbe. Ott bábáskodhat-
tam egy új tudományág születésénél, 
melyet ma Discrete & Computational 
Geometrynek szokás nevezni. 
– Hogyan kapcsolódik össze a diszk-
rét matematika és a robotika?
– Kezdjük Erdős egyik klasszikus 
problémájával! Adott n pont a sík-
ban. Legfeljebb hány pontpár távol-
sága lehet egységnyi? Rengetegen 
foglalkoztak ezzel. A ma ismert leg-
jobb felső korlátot, ami n4/3, Spen-
cer, Szemerédi és Trotter bizonyítot-
ták 1983-ban, de ez valószínűleg lé-
nyegesen javítható.
– A robotikai kérdés mi volt?
– Legegyszerűbb formájában a követ-
kező: adott egy egységnyi sugarú kör 
alakú robot és n akadály a síkon. Sze-
retnénk eldönteni, hogy eljuthat-e a ro-
bot egy adott kiindulási helyzetből egy 
adott véghelyzetbe anélkül, hogy aka-
dályba ütközne, és ha igen, akkor mi-
lyen útvonalon. A robotot helyettesít-
hetjük a középpontjával. Ha minden 
akadályt kiterjesztünk egy egységnyi 
sugarú „burokkal”, akkor a kérdés úgy 
fogalmazható, hogy összeköthető-e a 
kezdőpont a végponttal egy olyan vo-
nallal, amely a kiterjesztett akadályok 
mindegyikét elkerüli. Nem nehéz be-
látni, hogy az ezt a problémát megoldó 
leggyorsabb algoritmus lépésszáma lé-

FORRÁS: WIKIPEDIA
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A negyedik osztályos feladatok megoldásai
3. Gondolkodjunk visszafelé!
 Végül mindkét zsebben ugyanannyi pénz lett: 
 2000:2=1000 Ft.
 Mielőtt 100 Ft-ot áttett a bal zsebből a jobb zsebbe, a 

balban 1000+100=1100 Ft, a jobb zsebben 1000–100= 
=900 Ft volt.

 Ez úgy lett, hogy a jobb zsebében levő pénz negyedét 
áttette a bal zsebébe, így a jobb zsebében az eredeti  
¾ része maradt, ez a 900 Ft.

 Így az eredeti pénz ¼ része 900:3= 300 Ft, az eredeti 
pénz pedig 4 · 300=1200 Ft.

 Tehát a jobb zsebében eredetileg 1200 Ft, a balban 
800 Ft volt.

 Ellenőrzés:
 1200+800=2000
 1200:4=300; 1200-300=900 és 800+300=1100.
 1100-100=1000 és 900+100 = 1000.
 Válasz: A jobb zsebében eredetileg 1200 Ft, a balban 

800 Ft volt.
4. Dani előbb kell legyen, mint Anna, aki így nem lehet 

a bal szélső, továbbá balról jobbra Bori után közvetle-
nül nem jöhet Csabi. A lehetőségek ágrajzzal:

 Felsorolva:
 BDAC; BDCA;
 CBDA; CDAB; CDBA;
 DACB; DBAC; DCAB; DCBA;
 Összesen 9 lehetőség.

Az ötödik osztályos feladatok megoldásai
1. Az eredeti téglalap alakú keménylap 82 · 40=3280 (cm2). 

A négy levágott négyzet összterülete 3280-3136=144 cm2.  
Egy kis négyzet területe tehát  36 cm2, mert (82 · 40- 
-3136) : 4= 36 cm2 vagyis egy oldala 6 cm. Tehát a do-
boz 6 cm magas. 

2. A megoldást segíti, ha a hiányzó mezőkre betűket 
írunk be.

   Az első oszlop és a harmadik sor ér-
tékének meg kell egyezni, ezért 
40+13+d= d+e+10 , innen e=43. 
A második sor és a harmadik oszlop 
értéke is egyenlő, ezért 13+b+c= 
=28+c+10, innen b=25.  

Tehát jelenleg így állunk: 
   Látható, hogy az egyik átló kész, a 

bűvös állandó értéke 75. Innen már 
egyszerű a befejezés: 
75-40-28=a, a=7,
75-28-10=c, c= 37
75-40-13=d, d=22

 A kész bűvös négyzet: 

40 7 28

13 25 37

22 43 10

3.a. Például: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 × 9  vagy  
12 + 3 – 4 + 5 + 67 + 8 + 9 vagy 

 123 – 45 – 67 + 89 vagy 1·(2+3)·(4·5)+6-7-8+9.
b. Például: 98 + 7 – 6 + 5 – 4 + 3 - 2 - 1 vagy 98 – 76 + 

+ 54 + 3 + 21 vagy (9+8-7-6)·(5·4+3+2)·1.
4. A lehetséges méretek cm-ben értendők: 1·1·300, 1·2· 

·150, 1·3·100, 1·4·75, 1·5·60, 1·6·50, 1·10·30, 1·12·25, 
1·15·20, 2·2·75, 2·3·50, 2·5·30, 2·6·25, 2·10·15, 3·4·25, 3· 
·5·20, 3·10·10, 4·5·15, 5·5·12, 5·6·10.

 Tehát 20 különböző téglatest van.

A hatodik osztályos feladatok megoldásai
1. Alkalmazzuk az „összes – rossz = jó” megoldó mód-

szert.
 Ebben a feladatban is sokkal könnyebb a rossz esete-

ket megszámolni, vagyis azokat, amelyekben nincs 
nulla. Ezekben a számokban minden helyi értéken 
9-féle számjegy lehet, ezeknek a száma 9×9×9×9= 
=6561.

 Összesen 9000 négyjegyű szám van, így 9000–6561 = 
=2439 tartalmaz 0-t.

2.a. Nincs ilyen szám. Indirekt bizonyítást alkalmazunk. Legyen a 
keresett négyjegyű szám abcd  alakú, ekkor a keresett összeg:

40 a 28

13 b c

d e 10

40 a 28

13 25 c

d 43 10

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

A GYAKORLÓFELADATOK 
MEGOLDÁSAI

A Tudományos IsmeretterjesztW Társulat a 2013/2014-es tanévre is meghirdeti a TIT Kalmár László 
Matematika Versenyt. Lapunk azzal segíti a nagy sikere versenyre való felkészülést, hogy közöljük a 2013. 
évi döntW feladatait. Az alábbiakban az elWzW lapszámokban olvasható feladatok megoldásai következnek.
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A verseny célja: A matematikai tudományos ismeretek terjesz-
tése, a matematika népszerűsítése, matematika tehetséggon-
dozás. A matematika ismeretének és alkalmazásának hang-
súlyozása a társadalomban, a gazdasági életben, az egyén sze-
mélyes boldogulásában. Felkészíteni a tanulókat a matemati-
ka tantárgyi alapú továbbtanulásra és a későbbi 
pályaválasztásra. A tanulók problémamegoldó képességének, 
kreativitásának összehasonlítása 3-8. osztályosok körében, 
matematikai tudás mérésének lehetősége objektív eszközök 
segítségével. A sportszerű verseny és küzdelem népszerűsíté-
se.

A verseny rendszere:  a verseny háromfordulós: helyi, megyei 
és országos szervezésű.

1. Helyi első fordulót az iskolák házi verseny keretében szervez-
hetnek, melyet öntevékeny módon, a korábbi évek tapasztalata-
ira építve, a megyei forduló rendezőivel egyeztetve javaslunk le-
bonyolítani. A forduló feladatait a helyi tanárok állítják össze. 
Helyi, házi verseny megszervezése nem feltétele a megyei/terü-
leti döntőn való részvételnek. Időpontja: 2014. február hónap.

2. Megyei/területi döntő, melyeket a verseny helyi szerve-
zői helyben valósítanak meg. Az Egyesület versenyszervezési 
szándékát kérjük, hogy 2014. január 15-ig jelezze a titkarsag@
titnet.hu mail címen. A megyei döntő lebonyolításáról a szer-
vezőkkel /TIT Egyesület, Alapítvány/ írásos megállapodást 
kötünk.

A megyei döntő időpontja: 2014. március 22. /szombat/ dél-
előtt 10 óra, időtartama 5-8. osztályokban 90 perc, 3-4. osz-
tályokban 60 perc.

A megyei döntő nevezési díja Magyarországon egységesen 
1 200 Ft, melyet a verseny szervezője közvetlenül szed be a 
résztvevőktől és abból a helyi forduló lebonyolításának és az 
elkészült feladatok kijavításának költségeit fedezi. A helyi ja-
vítás után a versenyzők dolgozatát kérjük továbbítani a ver-
senyközponthoz, ahol azok egy megadott pontszám felett 
újra javításra kerülnek.

3. Országos döntő, melyet a versenyközpont szervez Buda-
pesten, ahová évfolyamonként a legtöbb pontot elért, leg-
jobb teljesítményt nyújtó versenyzőket hívjuk be.

A döntőn a versenyzőnek a részvétel ingyenes, kísérők szá-
mára önköltséges.

Időpontja: 2014. május 30-31. (péntek délután és szombat 
délelőtt) két feladat fordulóval, melynek eredményét össze-
sítve alakul ki a végleges sorrend.

A verseny nyerteseit tárgyjutalommal és oklevéllel díjaz-
zuk. A nyertes diákok felkészítő tanárai is elismerést kap-
nak.

Általános tudnivalók: a verseny mindhárom fordulójában 
elektronikus segédeszközök és külső segítség igénybevétele 
nem lehetséges. 

A versenyre való felkészülést a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat folyóirataiban – Élet és Tudomány hetilap, Ter-
mészet Világa havilap – megjelenő írásai és honlapjai segítik. 
A versenyről folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket a 
www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu portálon.

A XLIII. TIT Kalmár László Matematika Versennyel kap-
csolatban további információ kérhető a titkarsag@titnet.hu 
címen és a fenti címen, telefonszámon.

Eredményes versenyzést és sikeres lebonyolítást kívánunk!
PIRÓTH ESZTER

TIT Szövetségi Iroda igazgatója

 10 10 10ab ac ad bc bd cd a b a c a+ + + + + = + + + +

  

 
10 10 10 10 10a c a d b c b d c d+ + + + + + + + +

 A jobb oldal összege: 30a+21b+12c+3d. Ez az összeg 
osztható 3-mal, a 220 pedig nem. Tehát az ilyen mó-
don előállított számok összege nem lehet 220.

b. 30a+21b+12c+3d = 540. Osszuk végig az egyen letet 
3-mal: 10a+7b+4c+d=180. Az a értéke 9 vagy 8 lehet, 
annál kisebb nem. Ugyanis a = 7 esetén 7b+4c+d=110, 
ami lehetetlen még akkor is, ha a=b=c=9.

 Ha a=9 és b=9, akkor 90+63+4c+d=180. Innen 
4c+d=27. Két eset lehetséges c=6 és d=3, vagy c=5 és 
d=7. A keresett számok 9963 vagy 9957.

 Ha a=9 és b=8, akkor 90+56+4c+d=180. 4c+d=34. 
Ezen egyenletnek két megoldása van a természetes 
számok halmazában: c=8 és d=2 vagy c=7 és d=6. A 
keresett négyjegyű számok 9882 vagy 9876.

 Ha a=9 és b=7, akkor 90+49+4c+d=180. 4c+d=41.  
A megoldások c = 9 és d = 5 vagy c = 8 és d = 9. A ke-
resett négyjegyű számok 9795 vagy 9789.

 Ha a=9 és b=6, akkor 90+42+4c+d=180. 4c+d=48, 
de ez már nem ad megoldást c-re és d-re.

 Ha a=8 és b=9, akkor 80+63+4c+d=180, azaz 4c+d= 
37. Innen c= és d=1 vagy c=8 és d=5, vagy c=7 és d=9 
megoldásokat kapjuk. A keresett négyjegyű szám 
8991, 8985 vagy 8979.

 Ha a=8 és b=8, akkor 80+56 + 4c+d=180, azaz 4c+d 
= 44. Csak a c=9 és d=8 lehet megoldás. A keresett 
négyjegyű szám 8898.

 Ha a=8 és b=7, akkor 80+49+4c+d=180, azaz 4c+d=51. 
 Nincs megfelelő c és d érték ettől kezdve.
 Ha a=7 és b=9, akkor 70+63+4c+d=180, azaz 4c+d=47.  

A bal oldal maximum 45 tud lenni, tehát nincs több 
megoldás. 

 Ellenőrzéssel meggyőződhetünk a talált megoldások 
helyességéről.

3. A 25-tel osztható számok 00-ra, 25-re, 50-re vagy 
75-re végződhetnek. A 00-s végződés nem felel meg, 
mert a keresett számok számjegyei különbözők.

 I. eset: A szám 25-re végződik. A 9-cel való osztha-
tóság miatt a két hiányzó számjegy összege 2 vagy 11 
lehet. Különböző számjegyekkel a 2=2+0, de ez nem 
megfelelő, mert a 2 már szerepel a szám végén; a  
11=3+8=4+7 (a többi összegben a 2 vagy az 5 szerepel, 
ami nem lehet, mert szerepelnek a végződésben). Így a 
megfelelő számok: 3825, 4725, 7425, 8325 (4 db szám).

 II. eset: A szám 50-re végződik. A 9-cel való osztha-
tóság miatt a két hiányzó számjegy összege 4 vagy 13 
lehet. Különböző számjegyekkel, valamint az 5-öt és a 
0-t nem szerepeltetve (mert azok szerepelnek a végző-
désben), 4=1+3 és 13=4+=6+7. Így a megfelelő szá-
mok: 1350, 3150, 4950, 6750, 7650, 9450 (6 db szám).

 III. eset: A szám 75-re végződik. A 9-cel való oszt-
hatóság miatt a két hiányzó számjegy összege 6 vagy 
15 lehet. Különböző számjegyekkel, valamint az 5-öt 
és a 7-et nem szerepeltetve (mert azok szerepelnek a 
végződésben), 6=0+6 és 15=6+9. Így a megfelelő 
számok: 2475, 4275, 6075, 6975, 9675 (5 db szám). 
Tehát összesen 4+6+5=15 megfelelő szám van.
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4. A bal felső sarokban lévő 2 × 2-es négyzetre kétféle-
képpen tudjuk ráhelyezni az ábrán lévő figurát úgy, 
hogy a letakart számok összege osztható legyen 
3-mal. Ezek a letakarások 1; 2; 9 és 2; 9; 10. Minden 
kétszer 2-es négyzetben tehát két ilyen elhelyezés le-
hetséges. Az ábrán 49 ilyen kis négyzet jelölhető ki, 
tehát a feladatban kérdezett elhelyezések száma en-
nek kétszerese, azaz 98.

A hetedik osztályos feladatok megoldásai
1. Először kísérletezünk.
  n = 3 esetén az eredeti ABC sza-

bályos háromszöget bontsuk fel 3 
részháromszögre: ezek ABP, BCP 
és CAP lesznek. Ezen háromszö-
gekben az oldalakra bocsátott 
merőlegesek lesznek a magasság-
vonalak. Legyen az ABC-

háromszög C-ből induló magasságvonala m. Írjuk fel 
kétféleképpen a háromszög területét:

 Egyszerűsítések után m = PF + PG + PE. Most csak 
annyit láttunk be, hogy kérdéses szakaszok összege 
állandó és a szabályos háromszögnél ez éppen a ma-
gasság hossza. Nagyobb n-re azonban már nincs eb-
ben az értelemben vett magasság.

 n = 4 esetén rajzoljunk egy ABCD-négyzetet! A 
rajzról azonnal leolvasható, hogy az oldal hosszának 
kétszerese lesz a négy szakasz összhossza.

  n = 5 esetén már problémásabb 
a helyzet. 

 A kész ábrán sok hasonlóságot 
fedezhetünk fel a szabályos há-
romszög esetével. A merőlege-
sek talppontjait Q-val, R-rel, 
T-vel, S-sel, U-val jelöltük. Kös-
sük össze a P pontot az ötszög 

csúcsaival. Ezen háromszögekben a PQ, PR, PS, PT 
és PU magasságok lesznek. Az ötszög területét írjuk 
fel két különböző módon. Egyrészt az EAP, ABP, BCP, 
CDP és DEP háromszögek területének összegeként, 
másrészt az oldal és a beírt kör sugara segítségével. Ez 
utóbbit jelöljük r-rel. Az ötszög oldalait válasszuk 1-nek. 
A fenti gondolatból azonnal adódik, hogy QP + RP + 
SP + TP + UP = 5 · r, tehát a szabályos ötszögnél is ál-
landó a feladatbeli érték, s ez a megoldás mutatja igazán 
az általánosítási lehetőséget. Minden n-re a kérdéses szaka-
szok összege a beírt kör sugarának n-szerese.

  n = 6 esetén vegyünk fel egy 
ABCDEF szabályos hatszö-
get! A P pontból az oldalak-
ra bocsátott merőlegesek 
össz hossza egyenlő a hatszög 
két szemközti oldala távolsá-
gának háromszorosával. 

   A további feladatok megol-
dásait következő számunk-
ban közöljük.

matek.indd   1333 2013.10.10.   14:52:20



1334   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/42

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

Egy nyitott galéria önszer-
veződő. Az érdekes fák ki-

állítását követően azonnal ér-
kezett egy pompás, bársonyos 
gombafűzért viselő fatörzs. 
Egy táncosnő sem takarja bá-
jait kacérabb boával. Szinte lo-
kál hangulatú, ha mellétesszük 
az Erotika II. képet. Talán 
megengedhető szabadosság, 
ámbár fiatalok is nézőink. Sőt, 
beküldőink is: a tökhadsereg 
képét 8. osztályos diák gyűj-
tötte be. Elgondolkodtam: ha 
a tökvezér Hátra arc!-ot vezé-
nyel, vajon mit tesznek? De 
semmi militarizmus, rovatunk 
alaphangja a békés kíváncsi-
ság. A kutya és a cica is olyan 
amatőr természetbúvár itt, 
mint mi, csak még nem tud-
nak fényképezni.

H. J.   

2

1. Horváth Sebestyén Lénárd (FelsQgöd, hosebestyen@gmail.
com) – Katonás sorokban – SzegedrQl hazajövet láttam meg ezeket 

a fölállított sütQtököket. Rögtön megálltam, és lefényképeztem Qket, 
ilyet ritkán lát az ember

2. Dr. Szikszay Péter (Újhartyán, drszix@upcmail.hu) – Hát te ki vagy? 
–Macskánkat olyasmi érzés keríthette hatalmába, mint majd minket, 

ha egyszer egy földön kívüli lénnyel találkozunk. Láthatóan azt se 
tudta, hogy melyik az eleje és a vége. A sikló is érdeklQdést tanúsított, 

úgy t_nt, barátkozó szándékkal közelített
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvéte-
lét, megosztva élményét olvasótársaival. 
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg 
formátumban 300 dpi felbontással küld-
je el az et-galeria@eletestudomany.hu 
címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és 
a kísérRlevélben mondja el, amit a felvétel 
körülményeirRl és a témáról tud. A bekül-
dR jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

3. Dér Ilona (der.ilona@toldykorhaz.hu) – Gévaboa – F_zfagomba 
vagy sárga gévagomba hosszú, frissen „kinyílott” füzérét 
a ceglédi Toldy Ferenc Kórház (munkahelyem) kertjében 

fényképeztem. Csaknem 1,5 méteres hosszával ismereteim szerint 
igazán nagy példánynak számít

4. Felszeghy Szabolcs (Debrecen, szabolcs.felszeghy@gmail.com) – 
Erotika II.

 

5

3 4

5. Szeverényi Ferenc (Kecskemét, 
vagonguru@gmail.com) – Barátok – 
A légykapófióka kipottyant a fészekbQl. 
Boxer kutyánk nem bántotta, barátjának 
fogadta
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Diktátorok halála

A XX. század a diktátorok egész so-
rát termelte ki. Az orosz bolseviz-
mus, az olasz fasizmus és a német 
nemzetiszocializmus ismert diktáto-
rai mellett a Hírhedt diktátorok vég-
napjai című kötet oknyomozó „szí-
nesei” 24, többnyire véres diktátor 
végnapjait örökíti meg. „Szinte nincs 
a földön olyan nép, amely ne őrizné kol-
lektív emlékezetében egy valaha megélt, 
túlélt diktatúra rémképét, illetve a tőle 
való örök félelmet. Még a sokat próbált, 
hosszú múltra visszatekintő demokráci-
ák sem felejtették el azokat az időket, 
amikor harcolniuk kellett a szabadsá-
gért” – olvasható a kötet előszavában. 

A mértéktelenség a zsarnok leg-
főbb ismertetőjele. A kapzsiság és a 
mohóság a paranoia kórképéhez tar-
tozik. Egy zsarnok halála korszak-
határt jelöl. Rendszere pedig nem 
egyéb szilárd alap nélküli légvárnál, 
amelyet a körülmények vagy érdek-
viszonyok legapróbb változása is 
megingathat. Esendőségüket 
Chamfort bölcsessége foglalja össze: 
„Azt hiszik, övék a hatalom, pedig ők 
vannak a hatalom kezében”. Haláluk 
után legtöbbször közönségesség, ke-
gyetlenség és egy kiegyensúlyozott 
ember számára ismeretlen neurózi-
sok, aljasságok lepleződnek le.

Sztálin, a „vörös cár” haláltusája öt 
napig tartott, mert súlyos agyvérzé-
séhez késve, 48 óra után hívtak or-
vost.  Addig a „négyek”: Berija, 
Malenkov, Hruscsov és Bulganyin 
azon alkudoztak, hogyan osszák 
meg egymás között a hatalmat. A 
diagnózis felállítása után az orvosok 
magnézium-szulfátos beöntést ad-
tak és bal füle mögé piócákat helyez-
tek, majd sietősen távoztak. A be-
tegnek pihenést és diétát írtak elő… 
Teendőinek ellátását Malenkovra 
bízták, míg Berija, Bulganyin és 
Hruscsov Sztálin iratainak rendezé-
sét végezte. A három „irattáros” sor-
ra nyitotta fel a legtitkosabb tárló-
kat, s minden olyan iratot megsem-
misítettek, amely igazolta volna 
részvételüket a tisztogatásokban. A 
hosszú éveken át titkolt agyér-elme-
szesedésben is szenvedő „népek aty-
ja” 1953. március 5-én, röviddel 10 
óra előtt a család- és nómenklatúra-

tagok, az állambiztonsági miniszté-
rium emberei, a személyzet és az or-
vosok jelenlétében adta ki lelkét. 

Mussolinit partizánok végezték ki, 
Hitler a bunkerében lett öngyilkos, 
Trujillo, a Dominikai Köztársaság 
diktátora merénylet áldozata lett. 
Alfredo Stroessner, a bajor származású 
paraguay-i diktátor 35 éven keresz-
tül tartotta uralma alatt az országot, 
amely áldásával a csempészet eldorá-
dója lett. A magát a „béke elnöké-
nek” nevező diktátor áldozatainak 
számát 3–4 ezerre becsülik. 1989-
ben Andrès Rodriguez tábornok, a 

rendszer második embere, Stroessner 
lányának apósa puccsot hajtott végre 
a diktátor ellen, s dollármilliókkal az 
utazótáskájában Brasiliába (Brazília-
városba) száműzte. Itt halt meg 
2006-ban, 93 éves korában, bőrrák-
tól és tüdőbántalmaktól gyötörve.

A kínai orvosok 1974 nyarán álla-
pították meg, hogy Mao Ce-tung 
menthetetlen: olyan típusú izomsor-
vadásban szenved, amely a központi 
idegrendszert támadja meg és kü-
lönböző szervek bénulásához vezet. 
Két évet jósoltak neki. Az egykori 
segédkönyvtárosból lett öreg, beteg, 
mozgásképtelen diktátor még utolsó 
napjaiban is igyekezett megosztani 
és egymásnak ugrasztani az egyes 
hatalmi csoportokat, hogy könnyeb-
ben uralkodhasson rajtuk. A kultu-
rális forradalom hívei – utolsó fele-
sége, Csiang Csing vezetésével – 

megpróbálták a Teng Hsziao-ping 
mögött felsorakozott reformpárti 
erőket megsemmisíteni. 1976 szept-
emberében 82 évesen halt meg: ál-
dozatai közül mintegy 6–10 millióan 
végezték erőszakos halállal, 20 mil-
lióan a kínai gulagon pusztultak el 
és 43 millióan haltak éhen, elsősor-
ban a „nagy ugrás” időszakában, 
1959–1961 között. Ilyen teljesítmény-
nyel még Sztálin sem „büszkélked-
hetett”.

Leonyid Brezsnyev 1964-től 18 évet 
töltött a Szovjetunió Kommunista 
Pártjának élén, s kétszer államfő is 
volt. Már régen nem hitt a marxista-
leninista dogmákban, amelyet a hi-
vatalos propaganda igyekezett a 
népre erőltetni. Unokahúga emlék-
iratai szerint apja egy napon meg-
kérdezte testvérétől, Leonyidtól, va-
jon megéli-e a kommunizmust. Mi-
re a szovjet állam legfőbb vezetője 
harsány nevetésben tört ki: Viccelsz, 
Jasa? Kommunizmus? Felejtsd el! Mi-
vel megöltük a cárt, az összes templomot 
leromboltuk, kell az embereknek vala-
mi, amiben hinni tudnak!

1968-tól 1973-ig altatószerfüggő 
volt, 1974 végén megkapta a második 
infarktusát is. Ettől kezdve Jurij And-
ropov, a KGB főnöke Brezsnyev eltá-
volításán fáradozott. Megfigyeltette 
a Brezsnyev-család tagjait, akik közül 
néhányan egy jól jövedelmező illegá-
lis ékszer- és drágakő-kereskedelmi 
vállalkozás irányítói. Mindez azon-
ban csak a jéghegy csúcsa. A szovjet 
bürokrácia a hatvanas évek közepétől 
kezdődő tizenöt esztendős időszak-
ban – büntetlensége tudatában – a 
vagyongyarapításnak hódolt, s nagy-
ban összefonódott az alvilággal.

Brezsnyev 1982 májusában eltávolí-
totta a KGB éléről Andropovot, aki 
az ideológiáért felelős titkár lett. Az 
SZKP KB novemberi ülése előtt tá-
jékoztatta Andropovot arról, hogy 
az ülésen átadja helyét az ukrajnai 
KP „mindössze” 64 éves főnökének, 
Vlagyimir Scserbickijnek. Másnap 
délelőtt Brezsnyev meghalt. Vajon 
az újfajta altatóknak köszönhetően, 
amelyet Andropov továbbra is szállí-
tott neki? (Hírhedt diktátorok végnap-
ja. Kossuth Kiadó, Budapest, 2013, 259 
oldal, 3400 forint)

N. I.
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Az újrahasznosítás árnyoldala

Az autóiparban évtizedek munkájával si-
került elérni, hogy egy kilométer megté-
teléhez ma már sokkal kevesebb üzem-
anyag is elég, mint korábban. Ez, úgy tű-
nik, jelentős környezetvédelmi előrelépés. 
Csakhogy az üzemanyag-fogyasztás ösz-
szességében mégsem csökkent, mert az 
emberek, mivel kevesebbet kell fizetniük 
egy kilométernyi útért, változtattak szo-
kásaikon és sokkal többet közlekednek 
autóval. Lehet, hogy a hulladék újrahasz-
nosításának terjedése is hasonló reakciót 
vált ki belőlünk?

Léteznek olyan termékek, amelyeket fo-
gyasztunk ugyan, de fizetnünk mégsem 
kell értük, ilyen például a munkahelyi 
mosdókban elhelyezett papírtörölköző. 
Ám ez csak a látszat. Fizetünk a papírtö-
rölköző használatáért is, igaz, nem pénzzel, hanem bűn-
tudattal. Mindenki tudja ugyanis, hogy a papírt a sze-
métbe dobni pazarlás, és ez a legtöbb emberben rossz ér-
zést kelt. Ha viszont tudjuk, hogy a kidobott papírt újra 
fogják hasznosítani, akkor ez a bűntudat nem jelentke-
zik. Lehet, hogy ilyenkor az ember – felszabadulva az 
„érzelmi teher” alól – többet fog fogyasztani?

Jesse R. Catlin és Yitong Wang pontosan erre volt kí-
váncsi, amikor terepkísérletbe kezdett az USA egyik 
egyetemének közös használatú mosdójában. Amint arról 
a Journal of Consumer Psychology című folyóiratban 
beszámolnak, a kutatók a kiszemelt mosdóban 15 napon 
át minden reggel és este megmérték a tartóban levő pa-
pírtörölköző súlyát, s ebből pontosan meg tudták állapí-
tani, mennyi volt az aznapi fogyasztás. Az ajtóra felsze-
reltek egy nyitásszámlálót is, így ki tudták számítani, 
egy személy átlagosan hány papírtörölközőt használt el. 
Az első 15 nap során csak egy egyszerű szemétvödör volt 
a mosdókagyló mellett; az egy főre eső papírfogyasztás 
ekkor 6,12 g volt. Ezután a kutatók beállítottak egy má-
sik tárolót is a szemétvödör mellé, melyen feltűnő „Pa-
pír-újrahasznosítás” felirat volt látható. Az ezt követő 15 
napos megfigyelés során megállapították, hogy a papír-
fogyasztás 7,13 grammra nőtt, ami azt jelenti, hogy 
nagyjából minden második ember eggyel több papírtö-
rölközőt használt, mint addig. A növekedés nem tűnik 
soknak, de éves szinten ez csak ebben a vécében 12 500-
zal több papírtörölközőt jelent!

Catlin és Wang elvégzett egy másik kísérletet is: az 
önként jelentkező diákokat „ollótesztelésre” hívták, 
ám ez csak fedőtörténet volt. Mindenkinek adtak egy 
ollót meg egy köteg másolópapírt, s a diákokat arra 
kérték, öt percig vagdossák a papírokat, hogy kipró-
bálják, mennyire használható az olló. A szétvágott pa-
pírokat a diákoknak ki kellett dobniuk. Az esetek felé-
ben csak egy szemétvödör volt a helyiségben, az esetek 
másik felében viszont a szemetes mellett ott állt egy 
„Papír-újrahasznosítás” feliratú tároló is. Az „ollótesz-
telés” után megmérték, ki mennyi papírt dobott ki. 
Amikor csak a szemetes volt a szobában, egy résztvevő 
átlagosan 9,45 g papírt használt el, ám amikor rendel-
kezésre állt az újrahasznosító tároló is, akkor már sze-
mélyenként 27,9 g, azaz majdnem háromszoros meny-
nyiség fogyott!

Vagyis igazolódott a feltételezés, hogy az újrahasznosí-
tás lehetősége növeli a fogyasztást, legalábbis akkor, 
amikor az embernek nem kell közvetlenül, saját zsebből 
fizetnie az elhasznált termékekért. Az újrahasznosítás 
tudata felment a pazarlás kellemetlen érzése alól – s ez 
környezetvédelmi szempontból nem előnyös. Az igazán 
környezettudatos magatartás kialakításához nemcsak az 
újrahasznosítás szükségességét kell hangsúlyozni a pro-
pagandában, hanem azt is, hogy az embernek ezzel 
együtt is takarékoskodnia kell az általa felhasznált anya-
gokkal.

MANNHARDT ANDRÁS
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Távmevészet robotokkal

Egy művész, két robot és három hely-
szín: A festőművész Bécsben dolgo-

zik a műalkotáson – miközben robo-
tok elkészítik ugyanazt a képet Lon-
donban és Berlinben.

tanikus kert szívében megnyílt 
tudományos-turisztikai komp-
lexumot tudatosan, a látogató- 
és családbarát ökoturisztikai be-
mutatóhely kritériumai szerint 
alakították ki. A többfunkciós 
ház az erdő és a fa csodálatos 
világát bemutató időszakos és 
állandó kiállítása mellett kedvelt 
rendezvény-helyszín. 

Második helyezett a kölkedi 
Fehér Gólya Múzeum lett. A Du-
na-Dráva Nemzeti Park Béda-
Karapancsa tájegységének ter-
mészeti értékein alapuló múze-
umban oktatóterem működik, 
ahol a fehér gólyákkal, valamint 
élőhelyükkel kapcsolatos természet-
ismereti foglalkozásokon vehetnek 
részt a vendégek. A látogatóközpont 
informatív eszközök és élő – idegen 
nyelven is elérhető – bemutatás se-
gítségével teszi érthetővé a gólyák 
életének titkait, a vándorlásuk, fé-
szeképítési, táplálkozási szokásaik ki-
alakulásának és folyamatának okait. 
A beltéri programokat gyalogos, ke-

A legjobb ökoturisztikai 
létesítmények 

Ma már külön ágazattá vált az 
ökoturisztika. Idén negyedik al-

kalommal adták át itthon Az év 
ökoturisztikai létesítménye kitünte-
tő címet szeptember 27-én, a Turiz-
mus Világnapján. A cím elnyerésére 
ökoturisztikai létesítmények üze-
meltetői – köztük nemzeti parkok 
igazgatóságai, erdőgazdaságok, ön-
kormányzatok, társadalmi szerveze-
tek, társas- és magánvállalkozások 
– pályázhattak ökoturisztikai látogató-
központ- és tanösvény-kategóriákban. 

Látogatóközpont-kategóriában 
első helyezést ért el a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem által üzemelte-
tett soproni Ligneum Látogatóközpont. 
A Zöld Egyetem program keretében 
2012-ben nyílt meg a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem soproni cam-
pusán a látogatóközpont, amely az 
egyetem környezettudatos szemlé-
letet közvetítő tudástereinek egyike. 
Az egyetem területén található bo-

nus, kerékpáros és lovaskocsis túrák 
egészítik ki a nemzeti parkban, me-
lyeken szakvezetéssel ismerhető meg 
a gólyák táplálkozó- és élőhelye.

Harmadik helyezett a celldömöl-
ki Kemenes Vulkánpark Látogató-
központ, amely 2013 áprilisában 
nyitotta meg kapuit. A működ-
tető szervezet tevékenysége el-
sősorban a három elemből álló 
Kemenes Vulkánpark (Látoga-

Nem mindennap adatik meg, hogy 
az ember szemtanúja legyen, miként 
ejti ámulatba emberek ezreit egy, az 
ABB által kifejlesztett robot Európa 
egyik leghíresebb közterén. Szeptem-
ber végén pontosan ebben lehetett ré-
szünk a londoni Trafalgar téren.

A Bécsi Idegen-
forgalmi Hivatal 
egy osztrák mű-
vész, Alex Kiessling, 
kö z remű kö dé sé -
vel olyan eseményt 
szervezett, mely-
nek keretében Alex 
nem csupán Bécs-
ben, hanem ezzel 
egy időben a berlini 

Breitscheid téren, valamint a londoni 
Trafalgar téren is ugyanazon művé-
szeti alkotáson dolgozott. A projekt 
a Távművészet (Long Distance Art) 
elnevezést kapta.

A londoni és a berlini helyszíneken két 
ipari robot-„asszisztens” segítette Alex 

munkáját, amelyekhez műholdas kap-
csolat segítségével juttatták el Bécsből a 
szükséges, valós idejű adatokat. Az ered-
mény három külön műalkotás, melyek-
ből a folyamat végén triptichon készül. 

Christian Steiner, a technológiát 
kifejlesztő INDAT-cég szakembere 
elmondta: „egy rózsaszín gömböt he-
lyeztünk el Alex rajzeszközének vé-
gén, ennek segítségével gyűjtöttünk 
adatokat az infravörös érintőképer-

A baloldalon Alex látható, amint az eredeti m_vön dolgozik Bécsben, 
a középsQ képen a Londonban, míg a jobb oldali képen a Berlinben 

tevékenykedQ robot látható
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tóközpont, Ság-hegyi Múzeum, 
Vulkanológiai tanösvény) népsze-
rűsítésére, ismertségének növe-
lésére, ökoturizmusban betöltött 
szerepének bővítésére terjed ki. Az 
ötszintes látogatóközpont egy egy-
kori bazaltvulkán lábánál, a helyi 
természeti adottságok és a mai 
technika által mutatja be a világűr, 
a Föld és Magyarország, illetve a 
Kárpát-medence vulkanizmusát a 

legmodernebb, inter-
aktív eszközök alkal-
mazásán keresztül.

Az év ökoturisztikai 
tanösvénye a csopaki Pe-
le-körút, amely Csopak 
belterületén, egy 1,5 
hektáros parkban talál-
ható a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgató-
ság központjában. A tan-
ösvény mintegy 50-féle 
fás- és lágyszárú növény, 
valamint egy kis patak 
között kalauzol csendes, 
ámde madárhangoktól 

annál hangosabb, harmonikus kör-
nyezetben. A tanösvény célja egy 
kertvárosi lakókörnyezetben észlel-
hető, nyomot hagyó élővilág bemu-
tatása az ösvény interaktív módon 
tájékoztatást nyújtó állomásain. 

Második helyezett a békéscsabai 
Lischka Lipót-tanösvény lett, melynek 
kialakításánál a város rekreációra 
legalkalmasabb, első közparkjának 
megismertetése volt a cél. A tanös-

Retro tezoltóautó

Egy különleges tűzoltóautót - egy 
teljesen felszerelt Zuk A 15C fecs-

kendős tűzoltókocsit kapott a Közle-
kedési Múzeum. A Zuk 1975 óta 
szolgált, de soha nem volt bevetésen, 
ezért gyakorlatilag érin-
tetlen, eredeti felszerelésé-
vel együtt érkezett a mú-
zeumba.

Az 1975-ös gyártású 
Zuk-tűzoltóautót a Duna-
keszi Járműjavító ( jelenleg 
Bombardier MÁV Kft.) 
létesítményi tűzoltósága 
üzemeltette. A ZUK-
kisteherautókat 1956-1998 
között gyártották, ösz-
szesen hat típusváltozat 
készült a kisteherautókból 
és ezek között volt a ki-
fejezetten tűzoltóautónak 
készült modell is. Össze-
sen több, mint félmillió 
példány készült a ZUK különféle 
típusaiból.

A Zuk-tűzoltóautó motorja 2120 
cm3-es, kb. 70 LE (52 kW) teljesít-
ménnyel, 3+1 fokozatú sebességvál-
tóval szerelték fel, és a végsebessége 
kb. 95 km/h volt. A járművet 3 fős 
személyzet működtette.

Egy 800 liter/perc teljesítményű, 
kétütemű motor hajtotta szivattyú-
val látták el, amelyet egy P 70-es 
(Trabant-előd) személyautó motor-
jából alakítottak ki. Ez kivehető a 
kocsiból, s a vízcsap mellé lehetett 
leállítani.

Összesen 4500 km-t futott a jármű 
a közel 40 év alatt, tűzoltásra (sze-
rencsére) egyetlen alkalommal sem 
használták. A tűzoltóautó először 
az autótörténeti kiállításban látható, 
utána a múzeum különböző prog-
ramjaiban kap majd szerepet.

DOMONKOS CSABA 

nyőről és a Bécsben elhelyezett Mic-
rosoft Kinect mozgásérzékelő beren-
dezésről. Ezt követően elemeztük a 
művész mozdulatait, majd az adatokat 
valós idejű koordinátákká alakítottuk, 
s így juttattuk el a robotokhoz. A ro-
botok tehát imitálták a művész moz-
dulatait, és elkészítették Alex művének 
interpretációját. Az adatokat egy erre a 
célra kijelölt műholdas kapcsolat segít-
ségével juttattuk el Bécsből Berlinbe és 
Londonba”.

Az elkészült alkotások alapját egy 
„hibridfej” képezte – a kép két oldalán 
két fél arc rajza látható, amelyek közre-
fognak egy teljes egészében megfestett 
emberi arcot. A három különálló vász-
nat egymás mellé helyezve létrejön egy 
panelfestmény, amelyet majd ebben 
a formában is kiállítanak Bécsben és 
Londonban.

vényen végigkövethető a Széchenyi-
liget és környékének története az 
1800-as évek közepétől napjainkig, 
valamint megismerhető az alföldi 
parkerdők növény- és állatvilága. 
A látogatók megismerhetik a városi 
közparkok élőhely megóvó szerepét 
és megtanulhatják a védett területe-
ken való viselkedés szabályait.

Harmadik helyezett az őriszentpéteri 
Rezgőnyár-tanösvény, amely az Őrségi 
Nemzeti Park Igazgatóság, valamint 
a Tourinform iroda épülete mellett 
található. Több túra ideális kiinduló 
pontja. Bejárása során az erdő kiala-
kulásáról, az erdei szukcesszióról, az 
erdőszegély, a fasorok jelentőségéről, 
élővilágáról, az erdőgazdálkodási 
módokról, odúlakó madarakról és a 
„tókák” (az Őrségre jellemző, agya-
gos talajba ásott kis esővízgyűjtő ta-
vacskák) élővilágáról szerezhetünk 
hasznos információkat. A területen 
előforduló fás szárú növényfajokat és 
madarakat 35 kis táblán mutatják be 
a látogatóknak.

ELEK LENKE
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 Két hatalmas víztározó 
is nyugszik Kenya legszá-
razabb és egyben legszegé-

nyebb térsége alatt. Az UNESCO által támogatott mű-
holdas megfigyelőrendszer szerint Turkana alatt – állí-
tólag nem is túl mélyen – több milliárd köbméter vizet 
tárol a föld. Kenya máris azt tervezi, hogy újabb terüle-
teket vizsgál meg a magasból, hogy kiderüljön, hol van 
még ekkora kincs.

A teljesen kopasz, félsivatagos 
Turkana-régióban csupán 700 
ezer ember él, és a legtöbbjük 
teve-, birka- vagy kecskepász-
tor. Egész évben 30 Celsius-fok 
feletti a hőség és a víz nagy 
kincs. A legtöbb embernek 
csupán napi 10 liter víz jut a 
megélhetéshez, ez a fele az átla-
gos napi szükségletnek. A mű-
holdas rendszerről felfedezett 
föld alatti víztározók azonban 
gyökeresen megváltoztathat-
ják az ott élők hétköznapjait. 
Az egyik vízkészlet igen közel 
található Lodwarhoz, a térség 
egyik legnagyobb városához. A becslések szerint a mélyben 
csaknem 10 milliárd köbméter friss víz van. A másik termé-
szetes tározó a szudáni határhoz közelebb, Lotikipinél húzódik, 
itt legalább 200 milliárd köbméter vizet rejt a mély. 

Ezekhez a víztározókhoz a víz a környező dombokból 
és hegyekből érkezik, és hiába használ föl belőle a jövő-
ben Kenya a tervek szerint csaknem 1,2 milliárd köbmé-
ternyit, évente akkor is újratöltődnek.  Ez a mennyiség 
az egész térség vízellátását biztosíthatná, sőt még jutna 
akár gazdálkodásra is. 

A francia cég által üzemeltetett műholdrendszert, 
amelyet szinte elsőként vett igénybe az UNESCO 
a víz felkutatására, korábban olajmezők feltérképe-

zésére használták. A kutatást 
tavaly novemberben kezdték 
meg, majd az űrből kapott 
szeizmikus adatokat egy japán 
ügynökség dolgozta fel. Ezzel 
a technológiával – akár egy 
hagyma többrétegű héját – le 
tudják csupaszítani a föld ré-
tegeit, hogy megnézhessék, mi 
van a mélyben. 

Az elemzésekazt is kimutat-
ták, merre található a víztáro-
zók föld felszínéhez legköze-
lebb eső része. Ezekből kiin-
dulva végeztek próbafúrásokat 
Turkanában és találtak rá a 

mindössze 50 méter mélyen lappangó temérdek meny-
nyiségű vízre. A szakemberek azonban tovább is fúr-
tak és a víztározó újabb három rétegére bukkantak...

(www.greenfo.hu)
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MdHOLD KUTATTA FEL AZ IVÓVIZET

Okos városok – a jövW 
szakemberei

Rio de Janeiróban a pontos időjá-
rás-előrejelzés garantálja a 

megapolisz közlekedésbiztonságát, 
Birminghamben mobil applikáció 
segít a parkolóhely-keresésben, míg 
Szingapúrban a forgalom valós ide-
jű követésével dolgoznak a dugók 
elhárításán a városfejlesztők. A vá-
rosvezetők világszerte hasonló 
problémákra keresnek megoldást, 
amelyhez a modern technológiák és 
rendszerek kiépítése mellett óriási 
adatmennyiség feldolgozására van 
szükség; a szenzorokból, járművek-

ből, az áramszolgáltatótól vagy ép-
pen a rendőrségtől begyűjtött nyers 
adatok elemzése és értelmezése pe-
dig jól képzett szakembereket kí-
ván.

A Gartner piackutató vállalat sze-
rint 2015-ig világszerte 4,4 millió 
munkahelyet kell majd betölteni a 
Big Data-elemzésben jártas szakem-
berekkel, s ebben az egyetemek, fő-
iskolák szerepe nem elhanyagolható. 
Az IBM világszerte több mint ezer 
felsőoktatási intézménnyel dolgo-
zik együtt, hogy felkészítse a friss 
diplomásokat a legkorszerűbb Big 
Data-technológiák elsajátítására. A 
megfelelő utánpótlás érdekében Ír-
országban egyetemi képzés is indult, 
a Dublin City Universityn mester-
szakon oktatják az élhető város szol-
gálatába állított adatelemzést. 

Az IBM Magyarország most köz-
vetlenül a diákokhoz szól, és közös 
ötletelésre hívja a jövő szakembereit. 
A mai napon meghirdetett Kötet-
len pálya – utak az okos városba című 
pályázatára olyan városfejlesztési 
javaslatokat vár a vállalat, amelyek 
a közlekedési dugók, a parkolási 

helyzet, vagy épp a tömegközleke-
dés fejlesztésére javasolnak újszerű 
megoldásokat. A versenyre legfel-
jebb 4 fős csapatok jelentkezhetnek: 
leendő mérnökök, közgazdászok, 
informatikusok, városszociológu-
sok és grafikusok, illetve bárki, aki 
a felsőoktatásban tanul és elképzelé-
seit képes vizuálisan is jól megfogal-
mazni. A pályázók feladata ugyanis, 
hogy azonosítsanak egy közlekedési 
problémát valamelyik hazai nagyvá-
rosban, majd infografikán mutassák 
be, milyen megoldást találtak rá. A 
pályamunkák közül a legjobbakat 
szakértő zsűri és a közönség választ-
ja majd ki. 

(Forrás: IBM Magyarország)
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David Norman, a cambridge-i Sedgwick Földtudományi Múzeum igaz-
gatója jeles paleontológus. A Typotex Kiadó jelentette meg magyar nyel-
ven a Kis dinókönyv cím_ munkáját, amelybQl két fejezet címét kérjük. 
A megfejtést beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második 
hét keddje, 2013. október 29-e. Beküldési cím: Élet és Tudo-
mány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu.

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

VÍZSZINTES: 1. Az egyik fejezet címe. 10. Sütemény, tésztáját nagyra 
nyújtják. 11. A Mátra (és Magyarország) legmagasabb hegye. 12. A 
másik fejezet címének kezdete. 13. Utód, leszármazott. 14. Nadrág 
része. 15. ... másnak vermet ás, maga esik bele (közmondás). 17. Rönk 
fele! 18. Gömböly_ játékszer. 20. Acidum. 21. Örkény István t_zoltó 
hQse. 23. Idegen eredet_ fosztóképzQ. 24. Arameus állam. 25. Üres fej! 
26. Történeti segédtudomány. 27. Krisztus elQtt, röv. 28. ... „King” Cole; 
legendás USA-beli énekes, zongorista. 29. Tájvédelmi körzet, röv. 30. ... 
Farrow; amerikai színésznQ. 31. Csont, latinul. 32. KettQtök közül nem Q. 
33. Színész, érdemes és kiváló m_vész (Gyula, 1918–1997).

FÜGGQLEGES: 1. Görög hadisten. 2. Fehér építQanyag. 3. Közleke-
dési vonalak rendszere. 4. Búzaföldet tarol. 5. Társa, röv. 6. A végén 
becsuk! 7. A Bakony legmagasabban fekvQ településén él. 8. Hely-
ség Kisbér közelében. 9. Cato földje! 16. Karikaturista, kiváló m_vész 

(Tibor). 19. Svájci sportvezetQ, a FIFA elnöke (Sepp). 20. Siklós határai! 
21. Lakás nyitott része. 22. Combközép! 23. A másik fejezet címének 
befejezése. 25. Ünnepélyes férfiviselet. 27. Mozi, „nemzetközi” szóval. 
30. Sporting. 32. Te, latinul. 33. Bécs határai! 34. Vajon az illetQ?

A 39. Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: Stanislaw 
Lem hátam mögül leskelRdik. Tomasz Lem: Földközeli kalandok cím_ 
könyvét (Typotex) nyerte: Békesi Gábor (Vác), Dr. Horváth György 
(Szentes), Dr. Nagy Benedekné (Nádudvar), Réder Erika (Nagyková-
csi) és Tóth Ignác (Pozsony, Szlovákia). A nyerteseknek gratulálunk, a 
könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A TELC 19 országban ismert 

nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon 
államilag elismertek. 

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

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2013-ban: 

2013. november 23. 
Jelentkezési határidQ: október 21. 
Pótjelentkezési határidQ: november 11.

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

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

Angol és német
nyelvbQl már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!

SAKKFANTÁZIA
Bakcsi György rovata

11. feladvány:
 Albert Barbe
Szabad matt 
3 lépésben

(2 megfejtéssel)

Világos: Kh3 g7 (2)
Sötét: Kc7 Vd8 Be7 Fg3 Fh1 
He4 (6)
BeküldendQ: mindkét megfejtés a 
mattadásig. Beküldési határidQ (a 
postabélyegzQ legkésQbbi dátuma): 
2013. november 7-e, csütörtök (Élet és Tudomány, Sakkfantázia, 1428 
Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu). 

A 10. feladványnál (ÉT/38. szám) pontatlanul adtuk meg a beküldendQ 
megfejtést, amelyért Olvasóink elnézését kérjük. A követelmény helye-
sen: önmatt 4 lépésben. 

Az Élet és Tudomány 2012. II. félévi részletes tartalom-
jegyzéke megrendelhetQ az eltud@eletestudomany.hu 
címen. Az érdeklQdQk számára elektronikus  formában, 

térítésmentesen elküldjük! 
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Október 31-ig még 
megtekinthető a Petőfi 
Irodalmi Múzeum Dél-
szaki kalandok. Ma-
gyar írók Itália-élmé-

nye 1890–1950 című kiállítása. 
A magyarok Itália-járása több évszázados múltra te-

kint vissza. A 2013-as magyar-olasz kulturális évad ke-
retei közt megrendezésre kerülő Délszaki kalandok az 
Írók poggyásszal című kiállítássorozat részeként Párizs, 
Berlin és Bécs után egy újabb nyugat-európai kultúr-
centrum irodalmi emlékezetét idézi meg.

Az Itália-tapasztalat sokszínűsége miatt a kiállítás ez-
úttal nem egy konkrét városra fókuszál, hanem a Fiu-
métől Szicíliáig beutazott Olaszországot a maga válto-
zatosságában igyekszik felmutatni. A kiállítás a tágan 
vett Itália-élmény történetét meséli el különféle művé-
szeti és irodalmi alkotásokon keresztül: egy-egy jelleg-
zetes történet, figura, helyszín és hangulat felvillantásá-
val. A téma sokszínűségét idézi a kiállítás látványvilága 
is. A jellegzetesen itáliai helyszíneket – mint a piazza, az 
osteria vagy a sikátor – megelevenítő díszletek között 
sétálva a látogató előtt sorra tárulnak fel azok a szubjek-
tív tartalmak, amelyek a szenvedélyes Italomániát (Ba-
bits Mihály kifejezése) táplálták.

Különleges kiállítással készül 
az őszi szezonra a Mai Manó 
Ház. Az intézmény, amely is-
mét egy nagyszabású fotó-
gyűjteménybe enged betekin-

tést a legújabb és idei legfontosabb tárlatával, melynek 
címe Fotográfia felsőfokon, ismét a közel három év-
tizedes múltra visszatekintő New York-i Howard 
Greenberg Galleryvel dolgozik együtt. A válogatás a fo-
tótörténet mestereinek kiváló alkotásait gyűjti egy tár-
latba, egyedülálló lehetőséget kínálva a fotográfia törté-
netének és klasszikusainak megismerésére.

A fotótörténet leg-
nagyobb művészei-
nek emblematikus al-
kotásai több mint há-
rom hónapra, 2014. 
január 5-ig költöz-
nek a Magyar Foto-
gráfusok Háza két 
emeletére a világhírű 
és impozáns kiállítótérből. A Kincses Károly fotómuze-
ológus kurátorsága mellett létrejövő látványos projekt a 
lausanne-i Musée d’Elysée, valamint a párizsi Henri 
Cartier-Bresson Alapítvány együttműködésével valósul-
hatott meg, és pont egy évvel a nagy sikerű – szintén a 
Howard Greenberg Gallerytől kölcsönzött – Vivian 
Maier kiállítás utánra időzít.

Az Országos Színháztörténeti 
Múzeum és Intézet bábgyűjtemé-
nyének utazó kiállítása, az Un-
derground bábkiállítás tíz év-
vel ezelőtt kelt útjára Papp Eszter 
bábtörténész jóvoltából. Az eltelt 
időszakban nagy sikert aratott 
többek között Genfben, Zágráb-

ban, Moszkvában és Szentpétervárott. 2013 őszén újra 
lehetősége nyílik a bábok iránt érdeklődő gyerek- és fel-
nőtt közönségnek, hogy bepillantást nyerjen a bábgyűj-
temény rejtett kincseibe a budapesti Bajor Gizi Színész-
múzeumban.

A kiállítás reprezentatív válogatás az 1850 és 1950 kö-
zött alkotó legjelentősebb művészek – A. Tóth Sándor, 
Blattner Géza, Bodor Aladár, Büky Béla, a Hincz-család, a 
Kemény-család, Rév István Árpád és Szokolay Béla – mun-
káiból. A tárlat bemutatja a különböző irányzatokat, stí-
lusokat és technikai megoldásokat az 1800-as évek vásá-
ri metamorfózis-marionettjeitől kezdve az avantgárd 
bábfigurákig.

A bábok mellett kiállításra kerülnek tervrajzok, fotók, 
és egy üvegdiasorozat a 20-as évekből, amelyek a terve-
zéstől a megvalósulásig tartó alkotói folyamatba enged-
nek betekintést 2014. december 15-ig.

A debreceni MODEM előterében 
Természetrajz címmel nyíló ki-
állítás saját kollekciója a test és a 
természet új értelmezéseit járja 
körül a kortárs design segítségé-
vel.

Akár az élelmiszerek jövőjéről, 
akár az orvostudomány eszközei-
ről, akár ökológiai rendszerekről 
van szó, a biotechnológiai fejlesz-

tések és a kutatólaboratóriumok mellett megkerülhetet-
len szerepe van a tervezőknek az eredmények kialakítá-
sában és kommunikációjában is. Ez elmossa a természeti 
és tervezett világ közötti határokat és a design számára 
is új, a formaadáson messze 
túlmutató feladatokat teremt.

Hogy nézzen ki egy mester-
séges hús, hogy étvágygerjesz-
tő legyen? Milyen etikai és 
esztétikai kérdéseket vet fel 
egy test tervezett utóélete? 
Mit jelent ma az organikus 
forma és milyen technológi-
ákhoz kötődik? A kiállításon egyedi darabok és sorozat-
gyártott termékek egyaránt láthatók, több nézőpontból 
is megvilágítva a tervezői szemlélet és a mai kor megha-
tározó jelenségei közötti párbeszédet. A tárlat novem-
ber 3-ig várja az érdeklődőket.

ÉT-IRÁNYTd Bánsághy Nóra rovata

Bábirányzatok

FotóklasszikusokA test és a természet

Italománia
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A laboratóriumtól az asztalig
Noha az antociánok antioxidáns-
ként is működnek, jelentőségük 
fényelnyelő pigmentként ismer-
tebb. Fontos szerepet töltenek be a 
virágok, termések színének kiala-
kításában és befolyásolják a növé-
nyi szövetek ízanyagait, mint az a 
Gohér szőlőfajta esetében is bebizo-
nyosodott. 

Gazdálkodj okosan!
A „Gazdálkodj okosan!” mondatot 
ismeri szülő és gyermek egyaránt, 
mert egy társasjáték neve. Ma talán 
kevesen tudják, hogy e játék előfutá-
ra a bő 70 évvel ezelőtt külföldről 
származó Monopoly, illetve a 
Capitaly volt, de ezt a második világ-
háború utáni hazai politika nem sze-
rette, így aztán megalkották a ma-
gyar játékot, a Gazdálkodj okosan!-t. 

Nádasdy-levelektWl a boszor-
kányperekig 
A kortárs nyelvvel foglalkozó kutatá-
soknak egyszerű dolguk van az adat-
gyűjtés szempontjából, hiszen a kutató 
a vizsgálati anyaghoz könnyen hozzá-
jut. Nehezebb a helyzete annak, aki 
korábbi korok nyelvével foglalkozik, 
mivel az anyaggyűjtés lehetőségei már 
szűkebbek; s annál inkább azok, mi-
nél régebbi múltba megyünk vissza.
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Magyarországon is lehet találkozni a 
trópusi madarakhoz hasonló szín-
pompás fajokkal: ilyen például a 
gyurgyalag és az ugyancsak a gyur-
gyalagfélék családjába tartozó szala-
kóta (Coracias garrulus). A szalakóta 
tollazatának nagy része türkizkék, a 
háta viszont vörösesbarna. A fiatal 
madár fakóbb, zöldesen szürke szí-
nezetű, melle és szárnyának közép-
fedő tollai barnásan futtatottak. 
Hossza 29-32 centiméter, szárny-
fesztávolsága mintegy fél méter.

Nyílt, szárazabb tájakon fordul elő, 
szereti a fasorokat és ligeteket, ame-
lyek fészkelő helyet biztosítanak szá-
mára. Rendszerint faodvakban költ, a 
madarászok időnként odúk kihelyezé-
sével segítik szaporodását. Nagy testű, 
talajon mozgó rovarokkal – főként 
bogarakkal és sáskákkal – táplálkozik. 
Elterjedési területe Eurázsia és Észak-
nyugat-Afrika erdő sztyep pein talál-
ható. Afrikában telel: őszi vonulása au-
gusztus elején kezdődik és szeptember 
végéig tart. A Magyar madárvonulási 
atlasz adatai szerint 1951 és 2006 kö-
zött 3 751 szalakótát gyűrűztek meg 
hazánkban. 1908 óta 31 gyűrűzött ál-
lat került meg Magyarországon, illet-
ve külföldön. A legtávolabbi megke-
rülési adat szerint 2 238 kilométert tett 
meg az egyik madár, mielőtt Izraelben 
újra észlelték. A legidősebb ismert ko-
rú egyed 9 éves és 2 hónapos volt.

A nemzetközi Vörös Lista szerint 
világállománya csökkenő tendenci-
át mutat, európai egyedszámát 
159 000–330 000 példányra becsü-
lik, besorolása: veszélyeztetettség 
közeli (Near threatened). Hazánk-
ban fokozottan védett, természetvé-
delmi értéke 500 000 forint. A fény-
képet a Kiskunságban, Pusztaszeren 
készítettem egy Máté Bence termé-
szetfotós által épített lesből.

BAJOMI BÁLINT
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