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Eheti  lapszámunk 1139. oldalán olvashatják a Tudomá-
nyos Ismeretterjesztő Társulat által meghirdetett TIT 
Kalmár László Matematika Verseny 2015/2016-os tanév-
re szóló felhívását. A legnagyobb múltra visszatekintő ha-
zai matematikaversenyről – amelynek fő védnöke  Lovász 
László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke – a 
most induló tanév során többször is olvashatnak majd la-
punk hasábjain. 

Cikkeinkkel egyfelől szeretnénk felkelteni az érdeklődést 
a versenyfeladatok, illetve tágabban: a matematika mint 
szórakoztató szellemi kihívás iránt. Ezt a célt szolgálják a 
következő hónapokban a versenyfelkészüléshez támpontot 
adó, a tavalyi tanév feladványait sorra vevő, évfolyamon-
kénti feladat-közléseink.
Másfelől szeretnénk majd felvillantani a legsikeresebb ver-
senyzők és felkészítő tanáraik portréit. Interjúinkon keresz-

tül bemutatjuk, hogy a kisebb és nagyobb matematikus te-
hetségígéretek kedves, figyelemre méltó, izgalmas szemé-
lyiségek. Tanáraik pedig a pedagógushivatás legjelesebb 
képviselői, akik örömmel osztják meg szakmai tapasztala-
taikat és kedvenc feladataikat a széles nyilvánossággal.

Reméljük, a TIT Kalmár László Matematika Verseny-
hez kapcsolódó írásaink minél több fiatal – no és persze 
a szüleik – fantáziáját megmozgatják majd. Az iskolai és 
azon kívüli sikerekhez három alapfeltétel szükséges: te-
hetség (amelyet a diák hordoz magában, s amelyet a jó 
pedagógus segít a felszínre törni); szorgalom (ezt a 
munkát a diák és tanára közösen fekteti be a siker ér-
dekében, a szülők hathatós támogatásával); s a motivá-
ció. Ismeretterjesztő hetilapként az Élet és Tudomány 
leginkább e harmadik téren, a versenyzés iránti elköte-
lezettség és akaraterő kialakításában tudja és szeretné a 
lehető legtöbb segítséget megadni a most induló tanév-
ben Olvasóinknak. 

G.Á.

Kedves Olvasónk!
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	 Újfajta	üvegek

Az üvegek olyan szilárd testek, 
amelyben a molekulák elrende-
zése véletlenszerű, nem követ 
kristályos rendet. Szerkezetük 
leginkább a folyadékokéra em-
lékeztet, de halmazállapotuk 
szilárd. Már régóta nem csak a 

hagyományos ásványi alapanyagok-
ból, de különféle szerves molekulák-
ból is készülhetnek. Amerikai kuta-
tók most e téren értek el meglepő 
eredményeket: egy különleges 
gyártási eljárással szerves óri-
ásmolekulákból álló üvegekben 
részleges rendezettséget értek 
el. Az így előállított újfajta 
üvegeknek a sűrűsége és hő-
mérséklet-változásokkal szem-
beni stabilitása is nagyobb, 
mint a korábban ismerteknek. 
E tulajdonságok bizonyára a 
lehetséges alkalmazások körét 
is tágítani fogják. 

A váratlan felfedezés, amely-
ről a kutatók a Proceedings of the 
National Academy of Sciences-
ben számoltak be, a gyakorlat-
ban is alkalmazható, egyszerű 
eljárást kínál olyan elektroni-
kus eszközök hatékonyságá-
nak javítására is, mint a fény-
kibocsátó diódák (LED-ek), a 
fényvezető optikai szálak és a 
napelemek. Emellett elméleti 
szinten is segíthet a még szá-
mos szempontból rejtélyes fel-
építésű üvegek szerkezetének 
megértésében.

„Meglepetésünk valóban óriási volt 
– nyilatkozta de Pablo. – Az alko-
tóelemek véletlenszerű rendezetlensége 
az üvegek olyan alaptulajdonsága, ame-
lyen a meghatározásuk alapul. Vagy 
legalábbis eddig úgy véltük. Ezért első 
pillantásra úgy tűnhet, hogy valamilyen 
szintű rendezettséget beépíteni ebbe a 
szerkezetbe magát a definíciót rombol-
ja le. Mostanra azonban, hogy sikerült 
megfejtenünk a jelenség eredetét, amely 
magában az előállítás módjában rejlik, 
úgy véljük, célszerűbb az üveg fogalmát 
kiterjeszteni.”

De Pablo az elméleti molekuláris 
kémia professzora a Chicagói Egye-
temen. Ő és munkatársai számítógé-
pes szimulációkkal kapcsolódtak be 
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a Wisconsini Egyetem Mark Ediger 
vezette laboratóriumában folytatott 
kísérletek váratlan eredményeinek 
értelmezésébe és magyarázatába.

Ediger és munkatársai szerves 
üvegrétegek növesztésével kísérletez-
tek. Az eljárás során vákuumkamrá-
ban gőzfázisú,  nagy méretű szerves 
molekulákból választottak le vékony-
rétegeket egy pontosan szabályozott 
hőmérsékletű szubtrátumra, nagyon 
lassú ütemben, rendkívül vékony 
rétegeket építve egymásra lépésről 
lépésre. Miután a minta elért egy 
bizonyos vastagságot, szerkezetét és 
optikai tulajdonságait spektroszkpiai  
ellipszometrával elemezték. 

„Eközben azonnal szemet szúrt, hogy 
a minta spektrumában néhány feltűnő 
csúcs jelent meg, ahhoz hasonlók, ami-
lyeneket általában a molekulák irányá-
nak térbeli rendezettsége esetében lát-
hatunk” – mesélte de Pablo. A kuta-
tók eleinte nem tudták mire vélni a 
dolgot, sem a csúcsok eredetét, sem 
azoknak az üvegréteg leválásának 
hőmérsékletével való összefüggését 
nem értették. Ám amikor elkészítet-
ték a kísérlet számítógépes szimu-
lációját, ott ugyanúgy megjelentek 
a molekulák térbeli orientáltságára 
utaló jellegzetes jegyek, amelyek azt 
mutatták, hogy az üvegben a mole-
kulák egy jelentékeny hányadának a 
térbeli iránya egymáshoz igazodott. 
A kérdés már csak az volt: miért?

A válasz, mint azt sikerült kide-
ríteni, magában az eljárásban rej-
lett. Folyadékokban – márpedig 
molekuláik rendezetlensége miatt 
az üveg lényegében szilárd folya-
dék – a felszínen lévő molekulák a 
levegő molekuláival kölcsönhatva 
némileg másképp rendeződnek el 
mint a folydéktest belsejében lévő, 
teljesen rendezetlen társaik. A gőz-
fázisú leválasztás során a kiváló 
rendkívül vékony réteg lényegében 
egy ehhez hasonló „felszínt” hoz 
létre, legalábbis átmenetileg. Bizo-
nyos körülmények között azonban 
a molekulák „beragadnak” ebbe 
az állapotba azt követően is, hogy 

újabb „felszín” rakódik rájuk, 
s ezáltal a korábbi rétegek az 
üvegtest belsejébe kerülnek.  

Ennek az a feltétele, hogy az 
üveg növesztése az üvegesedési 
hőmérséklet alatti szűk hőmérsék-
lettartományban menjen végbe, 
amelyben a makromolekulákból 
amorf, üvegszerű szilárd állapot 
jön létre. Erre az jellemző, hogy a 
molekulaláncok hőmozgása „be-
fagy”, ezért megtartják korábbi 
irányukat. Az adott hőmérséklet-
tartományon belül a hőmérséklet 
variálásával a kutatóknak sikerült 
e rendezettség mértékét kívánság 
szerint változtatni, „hangolni”. 
A növesztési folyamat befejezése 
után a szerkezet viszonylag széles 
hőmérséklet-tartományban (a fo-
lyási hőmérséklet eléréséig) stabil 
maradt.

Bár a mintákban csupán a mo-
lekulák töredékének az orientá-
ciója igazodott egymáshoz, de 
ez bőven elegendő volt ahhoz, 

hogy az optikai tulajdonságokban 
drámai változásokat okozzon. A 
csoport most azt tervezi, hogy a fel-
használt molekulák körét bővítve 
tovább vizsgálják, hogyan változtat-
hatók az optikai tulajdonságok.

Elméletileg is izgalmas lehet a 
téma folytatása. „Az üvegek máig az 
anyagok legkevésbé megértett osztályát 
képezik – mondta de Pablo. – Szer-
kezetük a folyadékokhoz hasonlóan 
rendezetlen, mégis szilárd a halmaz-
állapotuk. Az, hogy most ebbe külső 
szabályozással némi rendezettséget tu-
dunk bevinni, elméleti téren is új távla-
tokat nyithat.”
Forrás: news.uchicago.edu/article/2015/08/13/
molecular-scientists-unexpectedly-produce-
new-type-glass 
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Energiewende elnevezésű energia-
átállást célzó programjába, amely 
keretében a tervek szerint 2020-ra 
6,5 gigawatt (GW), míg 2030-ra 
15 GW energiát állítanak elő nyílt 
tengeri szélerőművekkel. 

A nagyfeszültségű, egyenáramú 
technológia alkalmazása olyan ese-
tekben előnyös, amikor nagy meny-
nyiségű villamos energiát hatéko-
nyan, megbízhatóan és minimális 
veszteséggel kell nagy távolságra 
szállítani légvezetéken, földbe vagy 
a tengerfenékre telepített vezetéke-

ken. Ideális megoldást 
kínál a távoli meg-
újuló energiaforrások, 
így a nyílt tengeri 
szélenergia, a sivatagi 
nap- vagy a hegysé-
gek vízenergiájának 
integrálásához. Egyre 
gyakrabban alkalmaz-
zák határkeresztező 
rendszer-összekötte-

tésekben, hogy megerősítsék a táv-
vezeték-hálózatokat, és javítsák az 
energiaellátás megbízhatóságát. 

A most felépült teljes kon ver ter-
állo más az alépítménnyel együtt 
több mint 23 000 tonna. Körülbelül 
100 méter hosszú, 70 méter széles és 
100 m magas. A platform Dubaiban 
épült, innen szállították át tavaly 
Norvégiába, az aibeli hajógyárba. Itt 
berendezésekkel szerelték fel, majd 
egy hete, rövid négynapos vontatást 
követően, megérkezett végcéljához, 
a DolWin klaszterbe, amely 45 ki-
lométerre van a német partvonaltól. 

	 Nyílt	tengeri	
áramátalakító	állomás	
az	Északi-tengeren	

DolWin beta néven a világ leg-
nagyobb teljesítményű nyílt ten-
geri konverterállomása készült 
el az Északi-tengeren. A nyílt 
tengeri platformra telepített 

320 kilovoltos (kV) konverterállomás 
910 megawattos (MW) energiaát-
viteli kapacitással fog rendelkezni, 
amellyel több mint egymillió német 
háztartást lehet majd ellátni tiszta 

szélenergiával. A konverterállomás 
fő funkciója, hogy a tengeri szélfar-
mok által termelt váltakozó áramot 
nagyfeszültségű egyenárammá ala-
kítsa, így biztosítva az energia ha-
tékony és megbízható továbbítását a 
szárazföldi hálózathoz.  

„A DolWin1 összekötő-vezeték jú-
liusi sikeres átadását követően ez egy 
újabb fontos mérföldkőnek számít a 
nyílt tengeri szélenergia-projektjeink 
megvalósításában” – mondta Ulrich 
Spiesshofer, a műszaki kivitele-
zést végző ABB vezérigazgatója. A 
DolWin2 illeszkedik Németország 
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A DolWin beta innovatív öntele-
pítő, gravitációs (GBS) elvet alkal-
maz. Hat üreges oszlopát vízzel 
töltik fel, aminek a helyére a kö-
vetkező hetekben kavics kerül. A 
folyamat során a konverterállomás 
a tengerfenékhez nyomódik, és a 
kaviccsal töltött oszlopok tartósan 
rögzítik.
Forrás: ABB.hu

	 Farkasok	
Németországban

A kutya az ember legjobb 
barátja – tartja a mondás, és 
a legtöbb kutyatulajdonos 
egyet is ért ezzel. Hosszú 

időn keresztül nem volt azonban 
egyetértés abban, hogy hol is ala-
kult ki első ízben ez a barátság, 
hol ment végbe először a kutya 
ősének háziasítása. Sokáig Kelet-
Ázsiát tartották elterjedésük kiin-
dulópontjának. Olaf Thalmann és 
csapata a finn Turku Egyetemen 
genetikai vizsgálatokat végezve 
azt állapította meg, hogy európai 
emberek tartottak először kutyát. 
A kutatók 77 mai kutya és 49 far-
kas génállományát hasonlították 
össze 18 prehisztorikus állatéval, 
melyek maradványait Földünk kü-
lönböző pontjain találták. A vizs-
gálatok eredménye azt mutatta, 
hogy minden ma élő kutya eredete 
közös családfájára vezethető vissza, 
négy ágra, melyek mindegyike Eu-
rópából indul. A mi földrészünkön 
kívül azonban csak csekély mértékű 
kapcsolat áll fenn a farkasokkal. A 
háziasítás tehát először Európában 
történt meg úgy 19 000–32 000 év-
vel ezelőtt, amikor is az akkori va-
dászok és gyűjtögetők nyomában 
járó, elejtett állatok maradékára 
vágyó farkast az ember magához 
szoktatta. Thalmann szerint tehát 
megdőlt az a feltételezés, hogy a 
kezdődő állattenyésztés „hozta” a 
farkast az emberi települések kö-
zelébe. Vagyis a kecskét és a juhot 
is megelőzve az első háziállat a ku-
tya volt. 

A kutya és a farkas génállománya 
a mai napig nagyon hasonló. Külső-
re is igen könnyen összekeverhetők. 
Így történhetett, hogy egy, a nyár 
elején Dél-Németországban elgázolt 
állatot először kutyának néztek. Egy 
DNS-vizsgálat azonban igazolta, 
hogy farkasról van szó.
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Ma már nem meglepő. hogy Né-
metországban farkas bukkan fel. Je-
lenleg 200-nál is több él ott. A 150 
éve kiirtott faj a rendszerváltás után 
jött át Kelet-Európából. Képviselőik 
Alsó-Szászországban, Brandenburg-
ban és Szászországban számítanak 
immár állandó lakosnak.

A farkas Európa más országaiban 
is hódít vissza területeket. A svéd 
Grimsö Wildlife Research Station 
kutatói Guillaume Chapron veze-
tésével megállapították, hogy kö-
zel 12 000 farkas osztozik Euró-
pában majd 800 000 négyzetkilo-
méteren, ami összesen 28 országot 

érint. (A kutatásban Oroszország, 
Fehéroroszország és Ukrajna terüle-
te nem szerepel.)

Emellett más ragadozók is megje-
lentek újra kontinensünkön. A leg-
nagyobb közülük a barnamedve, 
belőlük van a legtöbb: a 10 populáció 
összesen 17 000 példányt számlál, több 
mint 22 országban érzik otthon ma-
gukat, és majdnem 500 000 négy-
zetkilométert mondanak a magu-
kénak. A 9000 hiúz még ennél is 
nagyobb területen él. Rozsomákból 
csak 1250 van, azok is Svédország-
ban, Norvégiában és Finnországban. 

Skandinávia különben is az egyetlen 
terület, ahol mind a négy ragadozó 
előfordul.

A ragadozók és az ember együttélése 
nem egyszerű. Amerikában, Afriká-
ban és Ázsiában markánsan elválasz-
tották az állatok élőhelyeit az ember-

lakta településektől, védelmi terüle-
teket hozva ezzel létre a vadállatok 
számára. Ez a modell Európában 
nem működne, hiszen Európa terü-
lete körülbelül feleakkora, mint az 
USÁ-é, népsűrűsége viszont kétsze-
rese. Az így létrehozható védett te-
rületek olyan kicsik lennének, hogy 
még kisszámú ragadozócsoportokat 
sem tudnának eltartani.

Marad hát az együttélés, ami az 
erdő- és vadgazdálkodás okos szabá-
lyozásával és a környezetvédők által 
is elfogadható, összehangolt törvényi 
előírásokkal könnyíthető meg. A 
mezőgazdaságban – állattartásban 
– is fel kell készülni a ragadozók 
megjelenésére. A nyájakat körbe kell 
keríteni, és speciális juhászkutyá-
kat kell alkalmazni, melyek képe-
sek eredményesen szembe szállni a 
zsákmányra vadászó ragadozókkal. 
A túrázókat is figyelmeztetni kell a 

helyes viselkedésre. Far-
kasok esetében a szabály 
ugyanaz, mint ismeretlen 
kutyáknál: nem szabad 
elfutni.

Sokszor halljuk em-   
legetni az Ter-  
mészetvédelmi Vi lág-
szövetség (IUCN) Vörös 
Lis táját, az ott szerep-
lő, kihalás szélén álló 
állatok szomorú sorsát. 
Most örömteli, hogy egy 
éppen ellenkező elője-
lű hír látott napvilágot 
Európában!

HESZ MARIANNA

(A farkas védelmének magyarországi évérQl 
és e nagyragadozó kultúrtörténeti bemuta-
tásáról ld. eheti cikkünket a 1136. oldalon! 
A Szerk.)

ZSELYKE

Farkast láttak augusztus végén Aggteleken. A fiatal farkas az aggteleki karszt térségében kóbo-
rolt. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (ANPI) munkatársa, Szabó Ádám által készített 
felvételen egy fiatal nQstény látható. Az állattól DNS-mintát is sikerült szerezni, így a továb-
biakban beazonosítható példányról van 
szó. A farkast Zselykének nevezték el.  
Az ANPI honlapja arról számol be, hogy a 
kameracsapdák fotóinak és filmfelvételeinek se-
gítségével, illetve a DNS-minták azonosításával 
nyomon követhetQvé válnak a hazánkban élQ 
farkasok, képet alkothatnak a falkák összetételé-
rQl és a rokonsági viszonyokról is, valamint szá-
mos információval segíthetik a kutatómunkát.

A farkasok elterjedési területe 

Németországban

Farkas a Woburn Szafariparkból
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A drónalapú adatgyűjtő technológiák és ezek alkal-
mazásai az előttünk álló években az épületekről és 
egyéb felszíni objektumokról beszerezhető infor-

máció mennyiségét és minőségét is átalakítják. A Lechner 
szakemberei ezért számos felhasználási tervet dolgoztak ki, 
amelyek megkönnyíthetik a szakinformatikusok, építészek 
és építésügyben dolgozók, áttételesen pedig a lakosság mint 
felhasználók feladatvégzését (lásd keretes írásunkat).

LevegWben	úszó	molnárka
A megfelelő UAV (Unmanned Aerial Vehicle), vagyis pilóta nél-
küli repülőgép kiválasztását komoly kutatómunka előzi meg. 
Egy nagyteljesítményű UAV sokoldalúan használható, építőipa-
ri felmérésre alkalmas, a felméréshez szükséges pontosságú esz-
közzel felszerelt. Egy, az építőiparban használható drón mind 
méretét, mind pedig tudását tekintve más kategóriát képvisel, 
mint az elsősorban szórakozásra kifejlesztett „kistestvérei”. 

Az építőipari feladatvégzés nem elhanyagolható súlyú fel-
szerelés emelését, állandó hordozását, ezáltal nagyobb mére-

L É Z E R S Z K E N N E R R E L ,  P I L Ó TA  N É L K Ü L

tet is szükségessé tesz anélkül, hogy a fürgeségről és az 
egyenletes, sima repülésről le kelljen mondani. A nagy méret 
a szállításban jelenthet nehézséget, de ezek az okos járművek 
kihajtható lábaiknak köszönhetően viszonylag kis helyen el-
férnek, akár egy autó csomagtartójában is. Egy ilyen robusz-
tus és megbízható jármű akció közben egy levegőben úszó 
molnárka benyomását kelti. Fontos, hogy repülési időtarta-
ma legalább fél óra legyen és képes legyen 10-15 kilogramm 
tömegű tárgyak felemelésére, szállítására. 

A mobil áramforrás véges kapacitása miatt a gyártók egyből 
dupla akkupakkal készülnek. Az akkumulátor erőtartalékainak 
korlátai, vagy nagyobb teherbírás esetén súlya még mindig meg-
oldatlan technológiai kérdés, egyelőre az akkupark bővítésével 
növelhető az UAV folyamatos használatának időtartama.

A	lakihegyi	adónál	magasabban
A drón reptetése távirányítással vagy előre programozott 
útvonal megadásával lehetséges. Az okos UAV figyeli és ki-
kerüli az útjába kerülő tereptárgyakat, mikor előírt útvona-

A	 drónok	 alkalmazási	 területeit	 még	
csak	 most	 tapogatja	 a	 világ.	 Hogy	 a	
pilóta	nélküli	légi	jármevek	mely	felada-

toknál	 válnak	 be	 igazán	 és	 hol	marad	
annyiban	a	drónhasználat	a	kipróbálás	
után,	azt	a	hasznosítás	ráfordításai	és	a	
megtérülés	aránya	szabja	majd	meg.	A	
Lechner	Tu	dásközpont	mint	a	hazai	épí-
tészeti	és	építésügyi	paletta	meghatá-

rozó	szereplWje	is	részt	vesz	az	új	lehe-

tWségek	 felderítésének	 munkájában.	

DRÓNOK ÉS ÉPÜLETEK

PONTFELHV

A lézerszkennerek által felmért pontok 
sokaságát pontfelhRnek nevez-
zük. A letapogatás eredménye-
ként létrejött ponthalmaz valós 
idRben látható és kezelhetR. A lé-
zerszkenner úgy készít képet az 
érzékelési sugarába kerülR moz-
dulatlan térelemekrRl, hogy a va-
lóságh`, hologramszer` kép az 
érzékelés pillanatától kezdve lát-
ható. A pontfelhR lehet színes is, 
ha a felmérés készítésénél a mé-
rReszközön található fényképezR-
géppel készülnek fotók, majd az utómun-

ka során a felmért pontokat a fotók 
alapján megszínezik. A pontfelhR 
egészen életszer` minden olyan he-

lyen, ahol a szkenner érzékelRit 
semmi nem takarja. Ha nincs 
fény és emiatt nincs világossági 
adat, a pontfelhR szürkeárnyala-
tokban jelenik meg, a lézersuga-
rak visszaverRdésének erRssé-
ge (másként intenzitása) szerint. 
A pontfelhR látványa leginkább 
egy számítógépes játék virtuális 
terére emlékeztet, amelyben a 
mozdulatlan elemek élesek és jól 

láthatóak, a mozgó tárgyak, vagy emberek 
pedig elmosódott alakok, szellemképek. 
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Szolgálhatja az építtetőt - a drón-árak miatt nagyobb volu-
menű beruházások esetén –, ha időről időre ellenőrzi az épí-
tési folyamatot az UAV időnkénti felengedésével. A szken-
ne lési adatok elemzésekor rögtön kiderül, ha az épület ter-
veiben foglaltak esetleg eltérnek a valóságtól, így az építte-
tőnek lehetősége van a visszabontásra idejekorán, a költségek 
lehető legkisebb emelkedésével. Az építkezési helyszínek to-
vábbi felmérése és ellenőrzése is lehet egy drón feladata. 

Használható a drón a jelenleg 2D-ben létező területrende-
zési tervek modernizálásában, térbelivé tételében. Noha ez a 
folyamat évekbe telik, a felmérések eredményeképpen alak-
helyes információk állnak majd rendelkezésre. Ilyen pontos 
adatok megadása a jelenlegi tervadatbázis létrejöttekor jel-
lemző kézi mérések idején még nem volt gyakorlat, noha le-
hetséges lett volna. 

Valós	idWben,	pontosabban
A települések épületeinek felmérésével kapcsolatban el-
mondható, hogy a légi fotókból nyerhető adatok, vagy a 
mozgó járműre szerelt rendszerkomponens által készített 
pontfelhő-adatok részletezettsége hiányosabb egy lézer-
szkennerrel felszerelt drón segítségével nyert instant adathal-
maznál. A légi felvétel ugyan belát a házak közé, az utcáról 
nem látható területekre, azonban az épületek méretét csu-
pán a felülnézeti képből tudja megállapítani. A mozgó jár-
műről gyűjtött pontfelhőadatok pedig az épületek mögötti 
részekre nem terjedhetnek ki. Azonban egy drón hasáról lé-
zersugarakkal tapogató szkenner a belső udvarban álló épü-
let magasságát is méri, nem csak a tető méretét, ami a rész-
letezettség mértékét jelentősen megnöveli. A technológia 
nagy előnye, hogy eredményeként valós időben analizálható 
a szkenner által mért pontfelhő-információ.

Ha például építkezni szeretnénk és a szintezéshez szükségünk 
van a szomszéd épületek magasságára, ezeket egy drónnal 
végzett felmérés eredményéből gyorsan elérhetjük, s nem 
szükséges papírokért sorban állni az illetékes hivatalnál. 

A különleges épületek külső felmérésére, 3D leképezésére is 
kiválóan alkalmas egy pontfelhő készítésére képes UAV. Ro-
mok, málló kastélyok, műemlékek, várak, kúriák és egyéb le-
romlott állapotú épületek felmérése után az adatok bármikor 
előhívhatók, melyek alapján elkezdődhet a rekonstrukció ak-
kor is, ha időközben az épület teljesen elenyészett.

JUHÁSZ RÉKA

lán önállóan közlekedik. Repülési magassága napos és szél-
csendes időben átlagosan 350 méter, tehát hazánk legmaga-
sabb épületének, a 314 méteres lakihegyi adótoronynak a 
felmérése sem okozhat problémát. Egészen széles hőmér-
séklet-intervallumon belül képes dolgozni, nagyjából 5 és 
60 Celsius-fok között biztonsággal megoldja a feladatot. A 
széllel már jobban kell vigyázni. Mérsékelt szélben még 
igen, ám élénk, 8 m/s-ot meghaladó erősségű szélben már 
nem célszerű felengedni (viszonyításképpen: a fővárosban 
1,8 m/s az átlagos szélerősség). A drón észleli a szelet és olyan 
irányba dönti saját magát, hogy röpte a környezeti hatás el-
lenére sima és egyenletes maradjon.

A lézerszkenneres, pilóta nélküli légi járművek nagyjából 
fél kilométernyi vagy akár ennél nagyobb távolságra is ké-
pesek letapogatási pontokat lőni. A szkenner látószöge 
330 fokos, a maradék 30 fok természetesen abból adódik, 
hogy a lézer a gépek hasán található, így a hordozótest a su-
garak útjából egy kis részt kitakar. 

Mivel drága és balesetveszélyes eszközről van szó, haszná-
lata betanítás után lehetséges. Noha a törvényhozásig nem 
jutott el még a pilóta nélküli repülőgépek reptetésének kér-
dése, előbb-utóbb el fog. Egyes szakemberek amellett érvel-
nek, hogy a drónok, vagy legalábbis bizonyos drónok repte-
tése repülővizsgához legyen kötve. Amennyiben ez az el-
képzelés jogszabályban ölt testet, a cikkünkben taglalt nagy-
méretű és komoly UAV-k használatához biztosan szükség 
lesz erre az engedélyre. Erre a méretre jellemző, hogy a fel-
szálláshoz és landoláshoz 4×4 méteres szilárd szabad felületre 
van szükség. A drónalapú adatgyűjtés fejlesztése a közeli jö-
vőben remélhetőleg kitér az adatok tárolásának egyszerűsí-
tésére, projektenként ugyanis nyugodtan számolhatunk egy 
néhány terabájtos winchesterrel, mint tárolási egységgel, 
ami rendkívüli mennyiségű adatot jelent.
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Ha az ingatlanpiacot több éves 
időszakban vizsgáljuk és ha-
sonlítjuk a gazdaság egészé-

nek mozgásához, azt látjuk, hogy az 
ingatlanpiac változásának sajátossá-
ga a nagyobb amplitúdó, azaz kité-
résének mértéke jelentősebb és leg-
többször időben sem mozog együtt a 
gazdaság egészével, eltér attól. Sok 
esetben a gazdaság már kilábalt a 
kátyúból, növekedésnek indult, az 
ingatlanpiac azonban továbbra is ha-
nyatlik és még keresi a mélypontot, 
azaz másként és jóval késve tér ma-
gához.

LendítW	erWk	is	kellenek
A ciklusok kisimításának kifino-
mult módszereit tankönyvekből ta-
nulják a pénzügyminiszterek és a 
jegybankárok, így a fiskális és a mo-
netáris politika sokat tehet annak ér-
dekében, hogy a mélypontokon éle-
tet leheljen a gazdaságba és a fejlődés 
a kilábalás felé induljon meg. Ez igaz 
az ingatlanpiacra is, és nemcsak ná-
lunk, hanem más országokban is. A 
legutóbbi pénzügyi válság óta már 
évek teltek el, így a beruházásokat, 
illetve az építőipart segítő hitelek 
kamatai a korábbi szintekhez képest 

jelentősen lecsökkentek. A kedve-
zőbb kamatkörnyezet mellett jelen-
tős kormányzati intézkedés is történt 
idén hazánkban, hiszen életbe lépett 
a CSOK, azaz a családok otthonte-
remtési kedvezménye. 

E változások nagyon kellettek a hazai 
ingatlanpiacnak, mert az utóbbi évek-
ben elszomorító adatokat mutatott a sta-
tisztikánk. 2013-ban mindössze 7 293 új 
lakás épült, ami 31 százalékkal volt ke-
vesebb, mint egy évvel korábban. 
2014-ben már 8 358 épült, ez a bázis-

hoz képest már 15 százalékos növeke-
dést mutatott. 2015-ben további ja-
vulást mutat a statisztika, ugyanis az 
első negyedévben 44 százalékos emel-
kedés volt a kiadott lakásépítési enge-
délyek számában 2014. első negyed-
évéhez képest. De még így is csak az 
ingatlanpiaci kilábalás elején tartunk, 
ugyanis az 1000 lakosra jutó lakásépí-
tést nézve Európában meglehetősen a 
sor végén kullogunk. Norvégiában e 
mutató 6,4, Ausztriában 4,8, Szlová-
kia is jóval előttünk áll, náluk 2,5 a 

CSOK-KAL	
ÉLÉNKÜLHET	AZ	
INGATLANPIAC

MANKÓ 	AZ 	OTTHONTEREMTÉSHEZ	

A	gazdaság	meködése,	fejlWdése,	változása	ciklusokon	át	hol	növekvW,	
hol	csökkenW	irányba	mozog,	vagy	esetleg	stagnál	is,	és	

összetevWi	is	hasonló	mozgást	követnek.	A	kereslet-
kínálat,	a	pénzpiac,	a	befektetések,	a	megtakarítá-
sok,	a	beruházások	és	az	ehhez	kapcsolódó	 ingat-
lanpiac	 is	 hullámzó	mozgást	 követ.	 E	 változások,	
mozgások	azonban	idWben,	térben,	a	kitérés	mérté-

kében	 és	 ciklusának	 hosszában	 jelentWsen	
eltérnek	és	akár	ellentétesek	is	lehetnek.	

A gyermekek számától is függ a CSOK mértéke 
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viszonyszám. Magyarország és Spa-
nyolország messze van ezektől ará-
nyoktól, mert 1000 lakosra mindkét 
országban mindössze 1,0 új lakás épí-
tése jutott tavaly. Sokatmondó egy 
másik hazai összehasonlítás is: 2014-
ben a használatba vett lakások száma 
több év után ugyan nőtt, de még 
mindig alatta maradt a válság előtti-
nek, a 2014-es adat ugyanis alig egy-
ötöde volt a 2008. évinek. 

Mi	a	CSOK?
A családok otthonteremtési kedvez-
ménye egyrészt gyógyír a vergődő 
lakáspiacra, másrészt jelentős összegű 
állami támogatás azon családok szá-
mára, akik új vagy használt lakást vá-
sárolnak, illetve bővítik a meglévőt 
vagy teljesen újat építenek. Számos 
feltételnek kell megfelelnie annak, 
aki élni akar ezzel a kedvezménnyel. 
Fontos kitétel, hogy a meglévő vagy 
a vállalt gyermekek számának ará-
nyában változik a támogatás mérté-
ke. A kérelmezőnek a lakás hasznos 
alapterületére is figyelnie kell, ezt az 
együttlakók számához igazítja a sza-
bályozás. A lakás minőségénél a kom-
fortfokozat is feltétel, legalább kom-
fortosnak kell lennie. Használt lakás 
vásárlása is lehetséges, de mód van a 
bővítésre is, ha az legalább egy lakó-
szobával lesz nagyobb. Kizárja a tá-
mogatás igénybevételét, ha az átala-
kítás során teraszt vagy garázst lakó-
szobává változtatna a kérelmező.  

Fontos előírás a lakás energiafo-
gyasztási minősítése, besorolása, e 
feltételtől jelentősen függ a támoga-
tás mértéke. Az előírások szerint új 
lakás vásárlásánál vagy építésénél a 
CSOK a támogatás összege alapján 
előnyben részesíti a minél jobb ener-
getikai besorolást. Három ilyen mi-
nősítést jutalmaz: „A”, „A+” és ala-
csony energiaigényű lakást. „A” ese-
tében a lakásnak vagy háznak töb-
bek között minimum 15 cm vastag 
hőszigeteléssel kell rendelkeznie és 
a nyílászárók üvegezésének leg-
alább 3 rétegűnek kell lennie. „A+” 
esetében a minimális hőszigetelés 
már 20 cm és a szellőzést gépi mó-
don kell megoldani. Az alacsony 
energiaigényű lakás pedig gyakorla-
tilag a passzívház feltételrendszerét 
jelenti, azaz a ház olyan gépészeti és 
energiatermelő berendezéssel van el-
látva, hogy külső, felvett energia-

szükséglete csak minimális.  Hasz-
nált lakás esetében az energetikai 
besorolás lehet „A” fokozatnál rosz-
szabb is. A jogosult személy életkora 
is feltétel, be nem töltött 40. életév a 
felső korhatár. Házaspár, élettárs és 
egyedülálló is élhet a lehetőséggel, a 
gyermek pedig 16 évesnél nem lehet 
idősebb, kivéve, ha nappali tagozaton 
tanul, mert ebben az esetben 25 év a 
határ. Azoknak a pároknak, akiknek 
a kérelmezéskor nincs gyermekük, 4 

éven belül egy, 8 éven belül pedig 
két gyermeket kötelesek vállalni a 
támogatás fejében. E számos kritéri-
umtól függően a támogatás mértéke 
500 ezer forinttól 3 millió 250 ezer 
forintig változhat. Persze az itt felso-
rolt feltételek sora még nem ért vé-
get, a megfeleléshez általános igény-
lési előírásokat is be kell tartani, 
ezek közül talán a legfontosabbak 
az alábbiak: köztartozás-mentesség, 
minimum 6 hónap munkaviszony, 

A támogatással új vagy használt lakás vásárlása is lehetséges

2015 elején a kiadott lakásépítési engedélyek száma jelentQsen növekedett az elQzQ éviekhez képest
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illetve TB-jogviszony fennállása, 
meglévő lakás-tulajdonviszony tiltá-
sa. Az előírások azt is meghatároz-
zák, hogy a vásárlásra kerülő laká-
sok vételára mekkora lehet, ráadásul 
területileg három (Közép-Magyar-
ország, Dunántúl, Alföld és Észak) 
vételár-maximumhoz kell igazod-
nia, de be kell tartani a négyzetmé-
ter árra vonatkozó korlátokat is.     

Hogyan	induljunk	neki?
A felsorolt sokrétű feltételek áttekin-
tése – valljuk be – nem egyszerű. 
Most is a pénzintézetekhez kell for-
dulnunk, csakúgy, mint a régi 
„szocpol” esetében, mégpedig azok-
hoz, akikkel az állam a CSOK lebo-
nyolítására leszerződött. Azok az in-
tézetek, akik nemcsak a CSOK le-
bonyolításában, hanem a kiegészítő 
hitel nyújtásában is érdekeltek, pon-
tokba szedett tájékoztató anyagok-
kal segítik a követelmények megis-
merését és a pályázókat abban, hogy 
megfelelnek-e az előírásoknak. Az 
induló feltételekkel való ismerkedést 
akár otthonról is elkezdhetjük, hi-
szen a lakossági hitelezésben vezető 
bankok honlapjukon alapos eligazí-
tást adnak, sőt egy kalkulátor is segít 
tisztázni, hogy a beadott adatok 
alapján milyen összegű vissza nem 
térítendő támogatással lehet számol-
ni. Érdemes a tájékozódáshoz más, 
gazdasági hírekkel, pénzügyi ta-
nácsadással foglalkozó internetes 
honlapokat is böngészni. Felmerül a 
kérdés, hogy kötelező-e hitelt is fel-
venni a CSOK igénybevételéhez? 
Nem szükségszerű, de ha a vételár 
teljes kiegyenlítéséhez idegen pénz is 
szükséges, akkor a hitelképes ügyfél 
számára a pénzintézet ezt biztosítja. 
Tekintve, hogy a jegybanki alapka-

mat mára 1,35 szá-
zalékra csökkent, a 
hitelkamatok mér-
téke is jelentősen 
süllyedt. Ez is előny 
a korábbiakhoz ké-
pest. A vezető ban-
kok a lakáscélú hite-
lek széles választékát 
kínálják, ezek kö-
zött támogatott és 
piaci kamatozásúa-
kat is találunk. Ér-
demes figyelmet 
szentelni a támoga-

tott hitelekre is, amely felvehető új és 
használt lakás vásárlására, bővítésre 
és építésre is. A feltételek teljesülése 
esetén ugyanis az állam kamattámo-
gatást ad a törlesztés első öt évében, 
melynek mértéke a családban eltar-
tott gyermekek számától is függ. 
Kedvező az is, hogy a futamidő első 
öt évében fix kamat és törlesztőrészlet 
igényelhető.   

Mi	várható?	
A CSOK várhatóan vidéken lesz 
vonzó, hiszen ott lényegesen alacso-
nyabbak a lakásárak, mint Budapes-
ten vagy a nagyobb városokban. Vi-
déken az árak ismeretében a kedvez-
mény elérheti az ingatlanár negye-
dét-ötödét is, ami jelentős előny és 
nagy ösztönző erő is egyben. A fő-
városban vagy a megyeszékhelyeken 
magasabbak az árak, de itt sem elha-
nyagolható a támogatás mértéke, 
arányaiban a lakásár 5-10 százaléka 
is lehet. A vissza nem térítendő tá-
mogatás nagy könnyebbség, különö-
sen azoknál a fiataloknál, akik első 
lakásukat szeretnék megvenni vagy 
nagyobba költöznének a gyermek-
vállalás következtében. Nem szabad 
figyelmen kívül hagyni az ingatlan-
piaci ármozgásokat sem. A szakér-
tők értékelése és a statisztikák sze-
rint is épp mostanában indultak el 
felfelé az árak a sokéves mélypont 
után. Aki tehát az elsők között felel 
meg az előírásoknak és igényli a 
CSOK-ot, az most még kedvező 
áron tud hozzájutni a kiválasztott la-
káshoz, mert a várhatóan növeke-
désnek induló lakásárak miatt jövőre 
már mélyebben kell a zsebbe nyúlni 
egy ugyanolyan adottságú ingatlan 
megvásárlásához.  

PALLA GÁBOR

A lándzsás útifű

A lándzsás útifű vagy keskenylevelű 
útifű az ajakosvirágúak rendjébe és az 
útifűfélék családjába tartozó lágyszárú 
növényfaj. Vidéken utak mentén, ré-
tek, erdőszélek környékén szinte min-
denhol megtalálható. Népies nevei: kí-
gyófű, kígyónyelvűfű, lúdnyelvűfű, 
hálófű, gyíkfű. Gyógyító erejének egy 
részét a mai orvostudomány is elismeri 
és használja. A lágyszárú, évelő növény 
hajtásain csak lándzsa alakú tőlevelek 
vannak. Az apró, fehéres virágok tö-
mött hengeres vagy gömbös füzérben 
állnak, májustól októberig nyílnak. 
Hosszúkás toktermésében csónak for-
májú magok találhatók. Levelét a virág-
zás kezdetéig gyűjtjük, és 30-50 °C-on 
gyorsan szárítjuk. Magját száraz idő-
ben, augusztustól októberig szedjük.

Hosszúkás levelei cser- és nyálkaanya-
gokat, C-vitamint, kovasavat, káliumot, 
cinket, valamint iridoidokat tartalmaz-
nak. Ezek az anyagok az egészségünk-
re számos jótékony hatást képesek 
kifejteni.  A levelek hatásai szerte-
ágazóak, elsősorban légúti megbe-
tegedésekre, köhögésre, a megfázás 
kísérőjelenségeire jelentenek gyógy-
írt, hatóanyagai oldják a letapadt nyá-
kot, elősegítik a köpetképződést. A nö-
vény a tüdő mellett a vért is tisztítja, 
ezen kívül erős gyulladáscsökkentő és 
baktériumölő hatású, továbbá méreg-
telenítő tulajdonsággal is rendelkezik: 
segíti a kórokozók és a salakanyagok 
távozását. Külsőleg használva friss le-
velét egyszerűen szétmorzsoljuk az uj-
jaink között. Segíti a bőr regenerálódá-
sát, valamint reuma, ízületi- és izom-
fájdalmak, nyirokcsomó duzzanatok 
csillapítására, fogfájásra ajánlott a lán-
dzsás útifű borogatás.

E kiváló hatású gyógynövénynek el-
sősorban a leveleit hasznosítjuk, de 
magjai is igen értékesek, gyenge has-
hajtóhatással bírnak és jótékonyan hat-
nak az epe- és veseköves bántalmakra.

A lándzsalevéllel szárított formában, 
szirupként, tinktúraként találkozha-álkozha-ha-
tunk a herbáriákban. Fogyasztása vagy 
használata várandós és szoptatós 
anyáknak nem ajánlott sem külsőleg, 
sem belsőleg!

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D

Vidéken a kedvezmény elérheti az ingatlanár negyedét is
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eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	 EDUVITAL– ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

Sejtjeink többsége hosszabb-rö-
videbb időközönként osztódik, 
ennek során pedig a bennük lé-

vő örökítőanyagnak is meg kell kettő-
ződnie. Azonban a DNS-szintézis sajá-
tosságából adódóan, minden egyes 
ilyen megkettőződés után a kromoszó-
máink vége néhány bázispárnyi DNS- 
szakasszal rövidül. Tehát egy 
adott sejttípusban, az osztódá-
sok számától függően, a kro-
moszómák telomérái egyre 
vesztenek hosszukból. Addig, 
amíg a géneket nem kódoló 
teloméra szakasz rövidül, a 
DNS nem károsodik, ha vi-
szont bizonyos számú osztódás 
után a kromoszómák egy kri-
tikus teloméra-hosszúságot el-
érnek, a DNS megtörik, a sejtek 
befejezik az osztódást, megöregsze-
nek, végül bekövetkezik a sejthalál. 

Létezik azonban egy enzim, mely a 
sejtosztódást követően újra és újra 
kiegészíti a csonkolódott teloméra 
szakaszt, ezáltal megakadályozza a 
sejtek idő előtti elöregedését. Az en-
zim neve telomeráz, mely a 
telomérák újraszintetizálását, szint-
jük fenntartását végzi, így képes 
megelőzni azok rövidülését, ami 
nélkülözhetetlen az állandó meg-
újulásban lévő szöveteink esetében. 
Az enzim az embrionális sejtek-
ben, őssejtekben, ivarsejtekben ki-
fejti hatását, ám születés után leg-
több sejtünkben az aktivitása mi-
nimálisra csökken, és csak azok-
ban a szövetekben mutatható ki, 

melyekben gyors és folyamatos a 
sejtosztódás (pl. csontvelő, bélhám). 

A telomeráz tehát a legtöbb egészsé-
ges testi sejtünkben már inaktív, 
funkcióját nem képes ellátni, a kro-
moszómák végén lévő teloméra régió 
rövidül, ezért adott számú osztódás 
után programozott sejthalál, apop-

tózis következik be. Leonard Hay-
flick írta le először a sejtek véges szá-
mú osztódásának jelenségét, melyet 
róla neveztek el Hayflick-limitnek. 
Ember esetében az embrionális sejtek 
kb. ötvenszer, a felnőtt szervezetből 
származó testi sejtek az életkorral ará-
nyosan kevesebbszer osztódnak. E 
megfigyelésekre alapozzák a felte-
vést, miszerint az öregedés hátteré-
ben genetikai tényezők, bizonyos ge-
netikai óra működése áll. Az erre ala-
puló öregedési elméletet nevezik a te-
lo mé ra -elméletnek.

A „halhatatlan”, végtelen számú 
osztódásra képes daganatos sejtek 
éppen ezt a további osztódásnak gá-
tat szabó akadályt képesek elháríta-
ni, mégpedig a telomeráz enzimük 

„bekapcsolásának” taktikáját alkal-
mazva. Bennük a túlságosan aktív 
telomeráz korlátlan és gyors osztó-
dást eredményez, megakadályozza a 
kóros sejtek elpusztulását.

A Nobel-díj története során először, 
2009-ben megosztva két hölgynek és 
egy úrnak ítélte oda a díjat a bizott-

ság Stockholmban. Elizabeth H. 
Blackburn, Carol W. Greider és 
Jack W. Szostak a telomérák és a 
telomeráz enzimmel kapcsolatos 
úttörő kutatásaikért részesülhet-
tek a rangos elismerésben. 

A téma ma is a legintenzívebben 
kutatott tudományterületek egyi-
ke. Az utóbbi években számos új 
felfedezés látott napvilágot a 
telomeráz enzim működésének sza-
bályozása és a teloméra régiók ösz-

szefüggései terén. Egyre inkább fény 
derül arra is, hogy a genetikai tényezők 
mellett a környezeti, részben életmó-
dunk által befolyásolható, úgynevezett 
epigenetikai („genetika feletti”) ténye-
zők egyaránt befolyásolják a teloméra-
telomeráz rendszer működését. 

A telomérák a genetikai stabilitás 
„őrzői”, a telomeráz működésében 
bekövetkező bármelyik szélsőség 
éppúgy kóros állapotot eredmé-
nyez a szervezet számára. Míg a 
fiziológiástól eltérő, alulműködő 
telomeráz és a túlságosan rövid 
telomérák felgyorsult öregedéshez 
vezetnek, a mérleg másik oldalán a 
túlburjánzó sejtek roncsolják a 
szervezetet.  

MELICHER DÓRA

TELOMÉRÁK, 
A	STABILITÁS	VRZVI

Minden	sejtmaggal	rendelkezW	testi	sejtünkben	megtalálható	a	szervezetünk	egészét	felépítW	mole-
kulákat	kódoló	DNS,	mely	46	kromoszómába	tömörül.	A	telomérák	a	kromoszómák	végén	található	
rövid,	több	ezerszer	ismétlWdW	DNS-szakaszok	(TTAGGG	kóddal),	melyek	megvédik	a	kromoszómákat	
széteséstWl,	pusztulástól.	Hiányukban	a	kromoszómák	nem	lennének	védettek	a	károsodástól,	ráadá-
sul	összeakadhatnának	egymással,	a	sejteket	funkcióképtelenné	téve	ezzel.	A	cipWfezW	hasonlattal	
élve	úgy	is	elképzelhetjük	Wket,	mint	kis	védWkupakokat,	melyek	megakadályozzák	a	(kromoszómába	

felcsavart	DNS-t	jelképezW)	cipWfezW	elfeslését.		

DNS

teloméra
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beleástam magam, és ez hozta meg 
az áttörést: 1985-ben fölkért a Mű-
szaki Könyvkiadó egy Magyaror-
szágon akkor még meglehetősen is-
meretlen terület, a számítógépes 
nyelvészet eredményeit összefoglaló 
könyv megírására. Egy kölcsönka-
pott Commodore-64-gyel kezdtem 
meg a munkát, majd az első PC-k 
megjelenésekor – nem kis erőfeszí-
téssel – sikerült a meglevő anyagot 
egy „komolyabb” szövegszerkesztő-
be átemelni, majd a teljes tördelést is 
magamra vállaltam az akkor forra-
dalminak számító TeX rendszerben. 
Első ilyen munkának egy 600 olda-
las könyv nem volt egyszerű, de si-
került, és 1989-ben meg is jelent a 
Számítógépes nyelvészet című könyv, 
végül a SZÁMALK kiadásában.
– Egyik legismertebb alkalmazása a 
Word helyesírás-ellenőrzője. Ez ho-
gyan jött létre?
– 1990 végén az első szövegszerkesz-
tő magyar változatához az eredeti 
angol helyett kellett egy magyar he-
lyesírási program is. Az angol modul 
csak ellenőrizte, hogy a kérdéses 
szöveg szavai megtalálhatók-e egy 
adott szólistában, de a magyar erő-

sen toldalékoló nyelv, így annak a 
szavait nem lehet egyszerűen felso-
rolni. A korábban készített morfoló-
giai elemzőt közben továbbfejlesz-
tettem, ami igen jó alapnak bizo-
nyult ennek a feladatnak a megoldá-
sához. Az elképzelésemet először Ti-
hanyi Lászlóval osztottam meg, 
majd Pál Miklóssal. A modult erede-
tileg egy másik csapat kezdte el fej-
leszteni, de mi hárman előbb készen 
lettünk, ráadásul egy hatékonyabb 
megoldással. A Közép- és Kelet-Eu-
rópában akkortájt megjelenő világ-
cégek (pl. WordPerfect, Microsoft) 
is érdeklődni kezdtek iránta. A ma-
gyarító projekt menedzsere, 
Dominus Péter 1991-ben azt javasol-
ta, hogy megérné alapítani né-
gyünknek egy céget: ez lett a Mor-
phoLogic.
– A gépi fordításról se feledkezzünk 
meg, hiszen kiváló szoftvereik van-
nak ezen a területen. Alighanem ez 
a lehetőség érdekel legtöbbünket. 
– Valóban: az első üzemszerűen mű-
ködő és megvásárolható angol-ma-
gyar fordítóprogramot a mi cégünk 
hozta létre. Ám nem sokkal azután, 
hogy elkészültünk vele, megváltoz-

– Mi volt előbb az Ön életében: a 
számítástechnika vagy a nyelvészet?
– A számítástechnika. Az ELTE 
TTK-n programtervező matemati-
kusként végeztem, de már menet-
közben két csoporttársammal elha-
tároztuk, hogy csinálunk egy an-
gol–magyar fordítóprogramot. Ko-
rábban is olvastam nyelvészeti köny-
veket arról, hogyan reprezentálódik 
a nyelv, mi tartozik a műveltséghez, 
mi születik velünk. Amikor ismét 
megjelent életemben a nyelvészet – a 
gépi fordítóprogram írásakor –, 
hallgatva egy jó tanácsra, elvégez-
tem a programtervezői mellett az ál-
talános és alkalmazott nyelvészet 
szakot is. A fordítóprogram persze 
jóval nagyobb falat, minthogy há-
rom egyetemista egy nyáron elké-
szítse, ám a részeredményeket (siker-
rel) bemutattuk az 1980-as 
OTDK-n, és a bírálóbizottság elnö-
ke, Dömölki Bálint azonnal meghí-
vott kutatócsoportjába az SZKI-ba, 
egy akkoriban kialakuló programo-
zási nyelv, a Prolog kapcsán. Ebben a 
környezetben készítettük el első mor-
fológiai elemzőnket. A gépi nyelvé-
szet témájába közben egyre jobban 

I N T E R J Ú  P R Ó S Z É K Y  G Á B O R R A L

SZÁMÍTÓGÉPES 
NYELVÉSZET
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Modern informatikai módszerekkel nem-

csak	 a	 nyelvrWl	 és	 használóiról,	 hanem	
azok	társadalmi	hátterérWl	is	sok	mindent	
megtudhatunk.	 A	 számítógépes	 nyelvé-
szet	egyik	legkiválóbb	hazai	szakembere,	
Prószéky	Gábor,	az	MTA	doktora	aktuális	
kutatásairól	beszélt,	köztük	a	gépi	fordí-
tás	lehetWségeirWl	és	határairól,	a	szöveg-
feldolgozásról	 és	az	 emberrWl	mint	 pszi-

cho		lingvisztikus	lényrWl.	
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beteglapokon sok a latin kifejezés, 
az ismeretlen rövidítés, ráadásul 
mindez sokszor elgépelve. Arra 
gondoltunk, ha a páciens nem is, de 
az orvos meg az asszisztens érti, ak-
kor van olyan dekódoló mechaniz-
mus, amit ha be tudunk vinni a 
gépbe, fel tudjuk dolgozni ezeket a 
beteglapokat.
– Mit várnak ettől?
–A kórlapok tartalmát egyfajta je-
lentéstani reprezentációba fordítjuk, 
és ha ezt kérdezzük le, nem az ere-
deti beteglap betűit, akkor olyan 
kérdésekre is választ lehet kapni, 
hogy például hasonló kezeléseket ka-

pott-e már valaha valahol 
valaki, és hogyan reagált 
rá. Egy ilyen rendszer se-
gítségével egyrészt a ke-
vésbé tapasztalt orvosok 
konzíliumot tudnak tarta-
ni időben és térben máshol 
levő kollégáikkal, hiszen 
az adott esethez tartalmi-
lag hasonlókat keres a 
rendszer. A ritka betegsé-

geket is könnyebb így azonosítani, 
valamint az igen nagy előny, hogy 
ha a beteg más nyelvterületre kerül, 
akkor a nyelvfüggetlen reprezentá-
ció azt is lehetővé teheti majd, hogy 
a német orvos török vagy a magyar,  
ukrán beteglapok alapján folytassa a 
kezelést.
– Mit jelent az, hogy az ember 
pszicholingvisztikus lény és mit tud-
nak ezzel kezdeni?
– Ez a másik nagy terület, amit mos-
tanában kutatunk. Agyunk garan-
táltan párhuzamosan működik, de a 
mai nyelvfeldolgozó algoritmusok 
javarészt szekvenciálisak. Bár igen 
hatékonyak, de segítségükkel sem-
mit sem tudunk meg az emberi in-
formációfeldolgozásról, hiszen an-
nak nem a menetét, csak jó esetben a 
végeredményét modellálják. Az em-
beri szövegértelmezés számítógépre 
való átültetését végzi tehát vezeté-
semmel az MTA-PPKE Magyar 
Nyelvtechnológiai Kutatócsoportja. 
Az a célunk, hogy többet tudjunk 
meg az emberi információfeldolgo-
zásról, azaz csak olyan elveket épí-
tünk bele az elemzőnkbe, amikről a 
pszicholingvisták megállapították, 
hogy az ember is így csinálja.

TRUPKA ZOLTÁN

dítás, például csak fűtésszerelési szö-
vegekkel kiválóan működhet a sta-
tisztikai fordító, de akkor a tanító-
anyagába nem szabad mást (például 
sporthíreket) vegyíteni. Az ingyenes 
webes szolgáltatásoknak viszont 
nem érdekük, hogy kis szakterüle-
tekre bontsák a világot; amivel de-
valválják a piacot azt sugallva, hogy 
a mai gépi fordítás minősége az 
övéknél nem is lehet jobb.
– Mi a megoldás?
– Az, hogy kombináljuk a szabály-
alapú meg a statisztikai rendszere-
ket: ezeket hívják hibrideknek. Így 
viszont ismét szerephez jut a drága 

és sokszor lassú emberi munka (a 
nyelvészé), pedig a statisztikai meg-
oldás azt ígérte, hogy nem leszünk 
kiszolgáltatva az emberi közbeavat-
kozásnak. 
– Min dolgoznak jelenleg?
– Létrehoztam egy kutatócsoportot a 
PPKE Információs Technológiai és 
Bionikai Karán, ahol már több mint 
12 éve tanítok nyelvtechnológiát. Az 
egyik nagy projektünk, a Digitális 
konzílium célja a kórházi beteglapok 
intelligens gépi kezelése. A kórházi 

tak az üzleti modellek a világban. 
Az interneten megjelenő tartalmak 
sokszor azt az üzenet kódolják, hogy 
„nem baj, ha valami nem elég jó, lé-
nyeg, hogy ingyen legyen”. Tulajdon-
képpen nem az ingyenesség ellen va-
gyok – a komoly, időigényes kutatá-
sok ellen szól, hogy a weben gyorsan 
közkinccsé lehet tenni sok olyan köze-
pes dolgot, ami ahhoz képest, hogy in-
gyen van, még csak nem is használha-
tatlan. A komoly kutatói ráfordítással 
előállított, minőségibb megoldások 
sem tökéletesek, viszont azokért már 
nem sokan akarnak fizetni, mert ha 
például a 85 százalékos minőség pénz-
be kerül, akkor sokan a 
70 százalékossal is meg-
elégszenek, mert az in-
gyenes. Ha majd esetleg 
közel 100 százalékos lesz 
a minőség…
– Lesz száz?
– A gépi fordítás szerin-
tem sosem lesz 100 szá-
zalékos, és ennek sok 
oka van. A mi szolgál-
tatásunk, a webforditas.hu szabályala-
pú, de a statisztikai rendszerek kuta-
tásával is foglalkozunk. Ez utóbbi 
nagy mennyiségű emberi fordítás 
feldolgozásán alapul, és akkor mű-
ködik jól, ha ugyanazokat az eleme-
ket mindig ugyanúgy fordítják, ám 
ahogy megjelenik egy új környezet, 
ahol máshogy kell az eddig egyértel-
műnek tűnő nyelvi egységet fordíta-
ni, akkor elromolhat még az eddigi 
jó fordítás is. Minél szűkebb viszont 
a szakterület, annál jobb lehet a for-
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A dohányzás – a szív- és ér-
rendszeri betegségekkel, 
i l letve a daganatok kiala-

kulásával mutatott egyértelmű 
oki szerepe miatt – vezető halál-
oknak számít a világon, Magyar-
országon pedig – a nagy mennyi-
ségű alkoholfogyasztással kombi-
nálva – különösen nagy problémát 
jelent. Elég, ha csak a fej-nyaki da-
ganatok hazai gyakoriságára gondo-
lunk: a magyar férfiak harmadik leg-
gyakoribb daganatos haláloka a fej-
nyaki rák, a 100 000 lakosra eső fej-
nyaki rákra vis sza vezethető 
halálozás pedig – több mint két 
évtizede – a férfiak és a nők köré-
ben egyaránt nálunk a legmaga-
sabb a világ rákstatisztikákat szol-
gáltató országai között. 

 L E S Z O K Á S  A  D O H Á N Y Z Á S R Ó L  –  M I K RO BA S E G Í T S É G G E L

NIKOTINFALÓ 
BAKTÉRIUM

A leszokással kapcsolatban vannak 
már ugyan viszonylag jól használha-
tó módszerek, ilyen például a hipnó-
zisban végzett averzív kondicionálás, 
amelyet poszthipnotikus szuggesztióval 
kombinálnak. A gyógyszeres, vala-
mint az ezzel párhuzamosan alkal-
mazható kognitív terápiával is jó 
eredmények érhetők el. Biztos, és 
mindenkinél egyformán hatékony 
módszer azonban mindmáig nem lé-
tezik. Ezért lenne nagy jelentősége 
egy olyan terápiás módszer kidolgo-
zásának, amellyel – esetleg a beteg 
aktív közreműködése nélkül is – ál-
talánosan jó eredményt lehetne elér-
ni, ezzel pedig tetemes összegeket 
megtakarítani az egészségbiztosítási 
kassza számára. 

Injekció formájában
Épp ilyen kutatási eredményekről 

számoltak be nemrég a kalifor-
niai Scripps Research Institute 
szakemberei. Létezik ugyanis 

egy olyan, eredetileg a dohány-
földből izolált baktérium, a 

Pseudomonas putida, amely az ál-
tala termelt NicA2 nevű enzim 

segítségével igen hatéko-
nyan bontja a nikotint, 

ezzel fedezve a teljes 
szén- és nitrogénszük-
ségletét. Ilyen enzim 

létrehozásával csaknem 30 éve pró-
bálkoznak laboratóriumi körülmé-
nyek között, mindeddig sikertelenül. 
A NicA2 azonosítása viszont áttörést 
hozhat, hiszen az enzim hosszú időn 
keresztül sem bomlik le laboratóriu-
mi körülmények között tárolva, sőt a 
vérszérumban is sokáig aktív marad.

A baktériumból kivont enzimet 
szintetikus úton állítanák elő újra, 
majd a tervek szerint – ha a jövőben 
megkezdődő klinikai vizsgálatok si-
keresnek bizonyulnak – injekció for-
májában alkalmaznák azoknál, akik 
mielőbb szeretnének felhagyni káros 
szenvedélyükkel. Kim Janda és mun-
katársainak jelenlegi optimista becs-
lése szerint egyetlen injekció hatása 
akár egy hónapig is tarthat majd: ez 
azt jelenti, hogy a pácienseknél eny-
nyi ideig maradna el az örömérzet a 
szokásos napi cigarettamennyiség 
elszívását követően.

A reménybeli injekció hatásmechaniz-
musának megértéséhez érdemes előbb 
áttekinteni, hogy maga a nikotin mi-
lyen módon okoz örömérzetet – és ez-
zel függőséget. A cigaretta első slukkja 
valósággal elárasztja nikotinnal az agy-
sejteket: a nikotinmolekulák a sejtekhez 
kötődnek, s ennek hatására a jóleső ér-
zést kiváltó ingerületátvivő anyag, a 
dopamin szabadul fel. A nikotin más 
idegsejt-hálózatokra is hatással van, 

A dohányzás egészségkárosító hatásáról újabb és újabb összefüggé-

sek látnak napvilágot. Ennek tudatában is nehe-

zen tud leszokni a cigarettáról vagy a pipáról az, 

aki egyszer a rabja lett. Reményt jelenthet számukra 

az,	a	dohányföldek	talajában	élW	baktérium,	amely	lebontja	a	nikotint,	még	
mielWtt	az	„agyba	eljutna”.	Ha	sikerül	injekciót	létrehozni	a	baktérium	nikotin-

bontó	enzimjébWl,	akkor	az	akár	1	hónapra	is	gátolhatná	a	cigaretta	utáni	vágyat.
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tában a kutatást vezető Janda, aki 
munkatársaival először kísérleti ege-
rek vérszérumába juttatott annyi ni-
kotint, amennyi egyetlen szál ciga-
retta elszívásával kerül az emberek 
vérébe. Azt követően, hogy a kulcs-
szereplő enzimet, a NicA2-t is az ál-
latok vérébe fecskendezték, a niko-
tin felezési ideje a szokásos 2–3 órá-
ról 9–15 percre csökkent. Ez már ön-
magában is igen jelentős eredmény. 
Az is elképzelhető azonban, hogy ha 
az eredeti, baktériumból kivont en-
zimet néhány helyen kémiailag mó-
dosítják, akkor az még ennél is gyor-
sabban bontaná a nikotint, biztosan 
elérve a kívánt célt, hogy a függősé-
get okozó vegyület kis mennyiség-
ben se juthasson be az agyba.

A kutatócsoport ezt követően 
többféle módon is ellenőrizte, hogy 
a bakteriális enzim szintetikus úton 
létrehozott formája valóban megfe-
lelő gyógyszerjelölt lenne-e. „Ered-
ményeink rendkívül biztatóak: az 
NicA2 több mint három héten keresztül 
stabil formában tárolhatónak bizonyult 
a laboratóriumban, körülbelül 36 Celsi-
us-fokos hőmérsékleten. Szintén re-
ménykeltő megfigyelés, hogy az egerek-
ben semmiféle mérgező anyagcsereter-
mék felszabadulását nem tapasztaltuk 
az enzim nikotinbontó tevékenysége 
közben. Az enzim nemcsak laboratóriu-

mi körülmények között, hanem a vér-
szérumban is stabilnak tűnt, ami fontos 
követelmény ahhoz, hogy később gyógy-
szerré lehessen minősíteni” – nyilat-
kozta a kutatásról kiadott sajtóközle-
ményben Janda. 

A	függWség	mértéke
A dohányzásról önerőből sajnos szinte 
lehetetlen leszokni: a sikeres, puszta 
akaraterővel véghez vitt leszokások 
aránya világszerte csupán 1–3 száza-
lék körül van. Ez az arány vényköte-
les gyógyszerekkel, illetve pszicholó-
gussal és a családunk vagy barátaink 
támogatásával legföljebb 50 száza-
lékra tornázható fel a leszokással 
foglalkozó szakemberek adatai alap-
ján. Általánosítani nemigen lehet, 
hiszen részben génjeink határozzák 
meg, hogy ki mennyire válik függő-
vé a nikotintól. Eszerint a szerencsé-
sebbeknél egyáltalán nem alakul ki 
függőség és egész életükben koca-
dohányosok maradnak, míg mások 
örökre a nikotin rabjaivá válnak, ha 
egyszer dohányozni kezdtek. Mie-
lőtt akár egyetlen szál cigarettára is 
rágyújtanánk, ha korábban nem tet-
tük, nem árt, ha tudjuk: az 
addiktológus szakemberek szerint a 
nikotin legalább olyan erős függősé-
get alakít ki, mint a heroin.

ILLYÉS ANDRÁS

mégpedig azokra, amelyek a dopamin- 
felszabadulás finomhangolását vég-
zik. Különösen fontos itt egy olyan 
neuronhálózat, amely a nikotin ha-
tására körülbelül 1 órányi időtartam-
ra kikapcsol. Ennek a – némelyeknél 
jóval hosszabb – időszaknak az eltel-
tével a dopamintermelés és ezzel 
együtt a cigarettázást követő elége-
dettség-érzés megszűnik. Vagyis az 
áramkör ismét bekapcsol, gátolva 
ezzel az idegsejtek dopamintermelé-
sét, a dohányos pedig ismét a ciga-
rettásdoboz felé nyúl. Ezt az ördögi 
kört sokaknál csak a dohányzás ki-
váltotta halál szakítja meg. 

Mint Pac-Man
A Pseudomonas putida nikotinbontó 
enzimje oly módon szoktatná le a 
dohányosokat a folytonos pöfékelés-
ről, hogy még azelőtt lebontaná a ci-
garettából a vérbe került nikotint, 
hogy az az agyba bejutva örömérze-
tet váltana ki a dohányosok agyá-
ban. Ha a nikotin – a cigaretta elszí-
vását követően – egyáltalán nem is 
jut el az idegsejtekig, értelmetlenné 
válik a dohányzás, hiszen dopamin 
sem fog felszabadulni. „Olyan ez a 
baktérium, mint egy kis Pac-Man, a jól 
ismert számítógépes játékból: valósággal 
zabálja a nikotint” – jegyezte meg az 
Amerikai Kémiai Társaság folyóira-

SAJÁTOS GYÖKÉRKOLÓNIA
A növények gyökerével közvetlen kapcsolatban, 
többnyire csupán néhány milliméter vastagságban 
lévQ talaj az egyik legnagyobb biodiverzitású mikro-
közösségnek számít, ezrével nyüzsögnek benne a 
különbözQ baktériumfajok, az ugyancsak mikroszko-
pikus méret_ gombák, fonálférgek, villásférgek, at-
kák stb. A nagy néps_r_ségbQl adódóan egymással 
is kapcsolatban vannak,de a növény is sokat köszön-
het e „testközeli” szomszédainak, mondhatni, tQlük 
függ a harmonikus tápanyagfelvétele. Nekik köszön-
heti ugyanis a nitrogén, a foszfor és a vas zavartalan 
felvételét a talajból. Hatásukra indul be a növényi 
szervezetben a különbözQ vitaminok vagy például a 
növekedést serkentQ anyagok termelQdése. A haj-
szálgyökereket is közrefogó életközösség védelmet 
is nyújt a kórokozók ellen, megnehezítik azok beha-
tolását a növény föld alatti szöveteibe, illetve jelenlé-
tével erQsíti a növény immunrendszerét. A kapcsolat 
kölcsönös, a gyökér szerves savakat, cukrokat stb. 
bocsát ki s látja el velük a mikrobahadat. Ennek a kü-
lönleges mikroközösségnek a tagja a cikk „nikotinfa-
ló” baktériuma, a Pseudomonas putida is.
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SZAKÁLLASTÓL 
A SZIVAROZÓIG

A Romulust és Remust szoptató nőstényfarkast 
több alkotáson látjuk, például az itáliai eredetű 
Bolza család szarvasi kastélyának a Holt-Körös-

höz vezető fehér márványlépcső pihenőjén. A római ca-
pitoliumi farkasszobor-együttes 1911-ben felállított pon-
tos mása a család olasz eredetére kíván emlékeztetni. 
Élesdy István rézkarcon ábrázolta Romulust és Remust 
a farkassal (Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztály).

Történelmi és hagiográfiai legendák 
A keresztény legendákban a szentek a gonosz fölötti ha-
talmat a szavukkal vagy a kereszt jelével megszelídített 
farkassal is kimutatják: Assisi Szent Ferenc és a gubbiói 
farkas történetét látjuk például Molnár C. Pál festmé-
nyén, a keresztényfalvi (ma Cristian, Románia) erőd-
templom freskóján, és Virág József szobrán a szegedi al-

Az idei évet a farkasok esztendejének tekinthetjük a magyaror-

szági	élW	természettudományok		szempontjából:	mind	több	ered-
ményt	hoz	ugyanis	a	WWF	Magyarország	és	az	Aggteleki	Nemzeti	
Park	Igazgatóság	farkasok	védelmét	szolgáló	kutatói	együttme-
ködése.	E	kezdeményezés	alkalmából	mevészettörténeti	összeál-
lításban	bemutatjuk	hányféle	ábrázolása	született	e	hazai	nagy-

ragadozónak	a	magyar	mealkotásokon.

FARKAS	A	MAGYARORSZÁGI	MdVÉSZETBEN
ILLEGÁLIS	KILÖVÉSEK	
ELLEN
A WWF Magyarország és az Aggteleki 
Nemzeti Park Igazgatóság mint a hazai 
természetvédelem két kulcsszereplRjé-
nek idén kötött megállapodása a háborí-
tatlan erdei élRhelyek kialakításának fon-
tosságára és az illegális farkaskilövések 
elleni harcra hívja fel a fi gyelmet – közölte 
a nemzeti park igazgatósága. 

A háborítatlan erdRterületek hiánya, 
valamint az illegális kilövések rendkívüli 
veszélyeket jelentenek a farkasoknak, 
holott jelenlétük elengedhetetlen az er-
dRk életközösségének egészséges m`-
ködéséhez. Szabályozzák a növényevR 
szarvasok, Rzek, vaddisznók állomá-
nyait és ezzel hozzájárulnak az erdei nö-
vényzet regenerálódásához.

A farkas a közkelet` vélekedésekkel 
ellentétben nem támad emberre, a házi-
állatok pedig megvédhetRk. Az aggtele-
ki karszt magyar és felvidéki oldalán a 
kutatók évtizedek óta kísérik fi gyelem-
mel a jelen lévR nagyragadozókat, így a 
farkasokat is. Az elmúlt évben tizennégy 
példányt tudtak azonosítani DNS-ük 
alapján, az állatok mintegy 170 négyzet-
kilométeres területen kóboroltak. Idén 
is bukkantak már farkasok nyomára.

A természetvédelmi kutatás az Aggte-
leki Nemzeti Park Igazgatóság irányítá-
sával, a kassai Kelet-szlovákiai Múzeum 
munkatársaival közösen valósult meg, 
így megtörtént a szakmai szempontból 
egységet képezR régió országhatárral 
megosztott két oldalát érintR természet-
védelmi tevékenységek összehangolá-
sa is. A kutatás célja egyebek mellett az, 
hogy a Magyarországra visszatelepült 
Rshonos nagyragadozók hazai ökológi-
ai sajátosságait vizsgálja.

 Farkasok a veresegyházi medveotthonban 

(TÜSKÉS ANNA FELVÉTELE)

Romulus és Remus (Musei Capitolini)

(TÜSKÉS ANNA FELVÉTELE)

HódmezQvásárhely
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Arany János Toldi című 
elbeszélő költeménye ötö-
dik énekében a farkassal 
küzdő Toldi jelenete több 
szobrászt és grafikust meg-
ihletett. A témát bronz-
szobron ábrázolta Fadrusz 
János 1901-ben: a Budai 
Tornaegylet megbízásából 
sportvándordíjnak min-
tázta (82 cm, Magyar 
Nemzeti Galéria Szobrá-
szati Osztály). Holló Bar-
nabás szobrát a főváros 
megvásárolta özvegyétől, 
Vignali Rafaellel bronzba 
öntette, és a XIV. kerület-
ben, a Stefánia utca torko-
latánál 1928-ban állították 
fel. A kőtalapzaton élet-
nagyságú bronz férfialak 
megragad egy farkast nya-
kánál fogva, és a mellette 
fekvő másikhoz készül 
odacsapni. A mű 1944–45-
ben megsérült, a férfialak 

sóvárosi templom előtti parkban. A bronzszobor 1991-
től a ferences kolostor ebédlőjét díszítette, és 1994-ben 
került jelenlegi helyére. Szt. Gellért legenda szerint a 
szent meggyógyítja a kunyhójához menekült, sebesült 
farkast – ezt ábrázolta olajképén Szent-Istvány Gyula 
(Magyar Nemzeti Galéria Festészeti Osztály).

A putnoki szakállas farkas legendájának állít emléket a 
Mohos-sétányon 2009-ben felállított ivókút, rajta Kó-
nya István bronzszobrával.

Ordas	az	irodalomban
A Piroska és a farkas című mese ábrázolásait a tárgyi 
népművészettől (pl. falvédők) az illusztrációkig (Vasár-
napi Újság 1872. 5. sz.) számos művészeti ágban és kva-
litásban megtaláljuk. Legjelentősebb talán Cséri Lajos 
1958-as bronzszobra Hódmezővásárhelyen, a Mária 
Valéria Keresztény Óvoda udvarán, amely a nagyma-
ma ruháit és szemüvegét viselő, könyvet olvasó farkast 
mutatja.

Kondor Béla Szárnyas farkas című 1958-as festményét 
(Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Osztály) az azonos 
című népmese ihlette. A szárnyas alakban kettősség 
rejtőzik: a fehér és sárga szárnyak az isteni szférára, a 
kék színű arc pedig vadságra, gonoszságra utalnak.

A sánta farkas című ukrán népmesét Gy. Szabó Béla 
fametszeten illusztrálta, ami megjelent az 1964-ben ki-
adott Aranyhajú testvérek című romániai népmesegyűj-
teményben (levonat: Magyar Nemzeti Galéria Grafi-
kai Osztály, Petőfi Irodalmi Múzeum Képzőművészeti 
Gyűjtemény).

Romulus és Remus (Musei Capitolini)

Cséri Lajos: Farkas, bronzszobor, 

HódmezQvásárhely
Kondor Béla m_alkotása

Gy. Szabó Béla: A sánta farkas, fametszet, 1964,  

Magyar Nemzeti Galéria, Grafikai Osztály (TÜSKÉS ANNA FELVÉTELE)
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felsőteste Sűlysápon van. 
Egy évvel később, 1929-
ben mintázta kőszobrát 
Horvay János: a Dr. Béres 
József Általános Iskola 
(volt Községi Általános Is-
kola, majd Keve-Kiserdei 
Általános Iskola, Budapest, 
III. kerület, Keve u. 41.) 
bejáratának két oldalán ál-
ló kőszobrok Toldit a far-
kassal és János vitézt a sár-
kánnyal ábrázolják. Faragó 
Árpád az 1934-es budapes-

ti tornász világbajnokság öntött bronzpla-
kettjén ábrázolta Toldi Miklós harcát a far-
kasokkal. Domján József 1980-ban készítet-
te fametszetes illusztrációsorozatát Arany Já-
nos Toldijához, amelynek 12. darabja az 
ordító farkast ábrázolja.

Molnár Ferenc A farkas című három felvo-
násos vígjátékának (1912) plakátján (Buda-
pesti Történeti Múzeum Plakátgyűjteménye) 
a hölgy mögött megjelenő farkas arra a me-
sére utal, amit Dr. Kelemen mesél minden 
este fiának, Janikának, aki a farkasos mese 

Dienes Gábor: Farkas, litográfia, 1992, Magyar Nemzeti Galéria, Jelenkori Osztály A Kistárkányi-család címere, 1434. 

(FORRÁS: MAGYAR CZÍMERES EMLÉKEK, BUDAPEST, 1901)

Egyházasharaszti, Gyöngyös és Kurd címere

Peter Paul Rubens és m_helye: 
Farkas- és rókavadászat, 

olajfestmény, 1616 körül 

(METROPOLITAN MUSEUM)
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nélkül nem hajlandó elaludni. A farkas mint a gonosz 
jelképe egy másik plakáton is megjelenik, a „Nem fé-é-
lünk a farkastól, mert ő is jó szivart kapott karácsonyra” 
feliratú szivarreklámon, amely szivarozva táncoló disz-
nók körében vígan szivarozó farkast ábrázol (Gáspár 
Antal tervezte 1926-ban, Országos Széchényi Könyvtár 
Plakát- és Kisnyomtatványtár). A gonosz, vérszomjas ál-
lat jelenik meg Dienes Gábornak a Farkas című litográ-
fiáján (1992, Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Osz-
tály).

Külföldi könyvek és újsághírek magyar fordításában 
általában az eredeti mű illusztrációit vették át a kiadók, 
nem rendeltek új illusztrációkat magyar művészektől 
(pl. Rudesine Roche idomitott farkasai, Vasárnapi 
Ujság, 1884. jún. 8.).

Címerek,	reprezentáció
Magyarországon több helység címerében is szerepel a 
farkas, pl. Gyöngyös, Kurd, Egyházasharaszti. Gyön-
gyös egykori piacterének négy sarkában a város címeré-
ben található nap, hold, szőlő és farkas szobrokkal díszí-
tett szökőkutak működnek. A mintegy 5 méter átmérő-
jű vízmedence közepén oszlopon ülő farkast Lukács Ist-
ván faragta 2000-ben. A Tolna megyei Kurd község 
címerének fő elemei a búzakalászok, a szőlőfürt, Kapos 
folyót szimbolizáló hullámok és a farkas, amely a falu 
nevére enged következtetni, ami törökül farkast jelent. 
A Baranya megyei Egyházasharaszti címerének elemei a 
három ősi települést Baksi (farkas), Süllőd (hal), Haraszti 
(tölgyerdő) jelképezik.

A farkas több család címerállata. A Szapolyai család cí-
mere 1492-ben négyelt pajzs, az 1. és 4. mezőben egy-
szarvúval, a 2. és 3. mezőben hármas halomból kiemel-
kedő farkas, előtte félhold, mögötte csillag. A farkas ter-
mészetesen megjelenik János Zsigmond tábori tallérján 
(1562) és Szapolyai Imre nádor síremlékén (1487, 
vörösmárvány, Szepeshely, székesegyház). Kistárkányi 
Dénes Zsigmond királytól kapott címert 1434-ben test-
véreivel és rokonaival. A címer feleleveníti az a történe-
tet, amikor Kistárkányi Dénes az őt éjjel, álmában meg-
lepő farkassal diadalmasan megküzd.

A vadászati témájú reprezentatív alkotások rendsze-
res alakja a farkas. Megjelent például az 1900-as pári-
zsi világkiállítás magyar vadászati kiállításán a „Vadkan 
viaskodása farkasokkal” c. jelenetben. Vigh Tamás Szar-
vas és farkas c. rézlemez-domborítású emlékműve 1969-
től a karancsberényi egykori Lég  rády-vadászház előtt 
állt, 1997-től Salgótarjánban a Füleki út – Kékkői út sar-
kán található kis parkban van. A talapzat felirata szerint 
„A fasizmus áldozatainak emlékére állíttatta Salgótarján me-
gyei jogú város önkormányzata”. Itt tehát a farkas alak át-
értelmezésével találkozunk: az egyszerű vadászjelenet 
történelmi jelentésréteggel bővült.

Egyes esetekben a farkas semmilyen szimbolikus je-
lentést sem hordoz, ilyen dísztárgyak készültek például 
a regéci porcelán manufaktúrában (levélnehezék, 1838, 
Iparművészeti Múzeum), és a Zsolnay porcelángyár-
ban (Markup Béla, Magyar Nemzeti Galéria Szobor 
Osztály).

TÜSKÉS ANNA

Kedves Olvasónk!

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat a 2015/2016. tanévre 
is meghirdeti a TIT Kalmár László Matematika Versenyt. 
Ez sorrendben a negyvenötödik verseny, mely így Ma-
gyarország legrégebbi iskolai matematikaversenye. A 
verseny célja a matematikai tudományos ismeretek ter-
jesztése, a matematika népszerűsítése, matematikai te-
hetséggondozás; a matematika ismeretének és alkalma-
zásának hangsúlyozása a társadalomban, a gazdasági 
életben, az egyén személyes boldogulásában; felkészíteni 
a tanulókat a matematika tantárgyi alapú továbbtanulás-
ra és a későbbi pályaválasztásra; a tanulók problémameg-
oldó képességének, kreativitásának összehasonlítása 3-8. 
osztályosok körében, matematikai tudás mérésének lehe-
tősége objektív eszközök segítségével, valamint a sport-
szerű verseny és küzdelem népszerűsítése.

A verseny háromfordulós: helyi, megyei és országos 
szervezésű. 

A helyi első fordulót az iskolák háziverseny keretében 
szervezhetnek, melyet öntevékeny módon, a korábbi 
évek tapasztalataira építve, a megyei forduló rendezőivel 
egyeztetve javasolunk lebonyolítani. A forduló feladatait 
a helyi tanárok állítják össze. A helyi, házi verseny meg-
szervezése nem feltétele a megyei/területi döntőn való 
részvételnek. Időpontja: 2016. február hónap.

A megyei/területi döntőket a verseny szervezői hely-
ben valósítják meg. Az Egyesületek versenyszervezési 
szándékát kérjük, hogy 2016. január 20-ig jelezzék a 
titlap@telc.hu levelezési címen. A megyei döntő lebo-
nyolításáról a szervezőkkel (TIT Egyesület, Alapítvány) 
írásos megállapodást kötünk. A megyei döntő időpont-
ja: 2016. március 19. (szombat), délelőtt 10 óra, a döntő neve-
zési 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 javítás után a versenyzők dolgozatát kérjük 
továbbítani a versenyközponthoz, ahol azokat egy 
megadott pontszám felett újra javítják. 

Az országos döntőt a versenyközpont szervezi Budapes-
ten, ahová évfolyamonként a legtöbb pontot elért, legjobb 
teljesítményt nyújtó versenyzőket hívjuk be. A döntőn a 
versenyzőnek a részvétel ingyenes, a kísérők számára ön-
költséges. Időpontja: 2016. május 27-28. (péntek délután és 
szombat délelőtt) két fordulóval, melynek eredményét ösz-
szesítve alakul ki a végleges sorrend. A verseny nyerteseit 
tárgyjutalommal és oklevéllel díjazzuk. A nyertes diákok 
felkészítő tanárai is elismerést kapnak.

A verseny egyik fordulójában sem lehetséges elektronikus 
segédeszközök és külső segítség igénybevétele. A felkészü-
lést a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat lapjaiban – Élet 
és Tudomány, Természet Világa – és a honlapokon megjelenő 
írások segítik. A versenyről folyamatosan informáljuk az ér-
deklődőket a www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu 
portálon. További információ kérhető a titlap@telc.hu cí-
men és a 06-1-327-8950 telefonszámon. Eredményes ver-
senyzést és sikeres lebonyolítást kívánunk!
 Bojárszkyné Piróth Eszter

 igazgató
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A fény évében a fény pillanatai. A téma megvilágítása 
a fotófelvétel tényezői közül a legfontosabb, ám 

a legbizonytalanabb. Az amatőr nemigen tudja 
befolyásolni, rajta kell kapnunk a fényt, amint éppen 
varázsol. Valami hirtelen felragyog! Mindig is ott volt, de 
eddig nem láttuk. Így ezután sem fogjuk; carpe minutum! 
Ha késlekedsz, és elszalasztod, mindnyájan veszítünk, 
mi, akik nem voltunk ott, a legtöbbet. H. J.  

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN
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1. Kiss László (kiss.laszlo1988@gmail.com) 

– Zöld Lánchíd – Mikor felkapcsolódik a 

díszkivilágítás, amíg a nátriumizzók be nem 

melegszenek, zölden világítják meg a hidat

2. Elekes Márta – T_zvarázs – A hosszú 
expozíció alatt beremegett a kezem, 

és talányos képet produkált. Ez is egy 

ünnepi t_zijáték: a Lánchíd fényeiben. 
Így még senki sem láthatta pompázni, 

mert látásmechanizmusunk korrigálja a 

bemozdulásokat

3. Nyisztor Miklós (Debrecen, nyisztor40@

gmail.com) – Jégvarázs – Erdélyben a 

Gyilkos-tónál. Az oldalazó fény épp súrolta 
a befagyott tavat. A kivételes pillanatban 

rögzített gyönyör_ látvány remélem, a többi 
olvasót is megörvendezteti 

4. Kissné Horváth Júlia – Elvonult a vihar – A 
lenyugvó Nap utolsó sugarai átfogalmazták 

a Rába-menti tájat. Arra hátul, a Kisalföld 
mélyén még zuhog! 
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A Rayleigh-modell szerint az ereden-
dően polarizálatlan napfény fotonjai 
csak egyszer szóródnak a légkörben, 
így az észlelő számára az égbolt polari-
zációjának eloszlása a következőképpen 
alakul: a Nap irányától távolodva a p 
polarizációfok nulláról fokozatosan nö-
vekszik, míg a Naptól 90°-ra el nem éri 
p = 100 %-os maximumát. Ezután p 

értéke ismét csökken, s a 
Nappal ellentétes pontban, 
az antinap helyén ismét zé-
rus lesz. Az égboltfény po-
larizációiránya a Rayleigh-
modell szerint mindig me-
rőleges a fényszórási síkra. 
Ha a modell a valóságban 

az égbolt minden pontjára igaz lenne, 
akkor a viking navigáció második fel-
tétele a teljes égbolton megvalósulna. 

6.
rész

A laikus érdeklődők és a tudo-
mányos élet számos képvise-
lője általában elfogadja azt a 

rejtélyekkel övezett hipotézist, mely 
szerint a viking hajósok felfedezőútjaik 
során egy különleges napkőkristályt se-
gítségül hívva tájékozódtak a nyílt ví-
zen, akár sűrű köd vagy vastag felhők 
jelenlétében is. Az elképzelés fontos bi-
zonyítékául szolgálhat többek között 
egy 1592-ben elsüllyedt viking hajó-
roncsban, számos navigációs segédesz-
köz mellett talált izlandipát-kristály is, 
amit a közelmúltban vetettek részletes 
elemzés alá Albert Le Floch és munka-
társai. Cikksorozatunk 5. részében (ÉT 
2015/32. szám) ugyanakkor a népszerű 
hipotézis ellen szóló érveket is felsorol-
tunk, melyek között az egyre növekvő 
felhőzöttségű időjárási helyzetekben 
végzett terepkísérleteink eredményei is 
kiemelt helyet kaptak.

Az ELTE Környezetoptika 
Laboratóriumában végzett 
kutatásaink során ugyanis 
megállapítottuk, hogy a föld-
rajzi északi irány nap kő hasz-
nálattal való megállapításának 
hibája az égbolt felhőzöttségé-
nek erősödésével folyamato-
san és drasztikusan nő. Tehát 

ahelyett, hogy – a hipotézis szerint – a 
különleges napkőkristályok segítették 
volna a viking hajósokat, borult vagy 
ködös időben épphogy teljesen félreve-
zethették őket. Teljes borultság vagy 
vastag köd jelenlétében ugyanis a vi-
king navigátorok az égboltot nézve hi-
ába próbálták volna használni napköve-
iket, azokban kevéssé láthatták a nap-
pozíció becsléséhez szükséges periodi-
kus fényintenzitás-változást.

Ahhoz, hogy a viking navigátorok 
kordierit, turmalin vagy kalcit napköve-
ik segítségével a lehető legpontosabban 

NAV IGÁC IÓ 	 ÉGRE 	NÉZV 	V IK INGEKKEL

A NAPKQHASZNÁLAT 
LÉGKÖROPTIKAI FELTÉTELEI

A	népszere	elképzelés	szerint	a	felfedezW	viking	hajósok	borult	idWben	vagy	sere	ködben	napkW	segít-
ségével	tájékozódtak	a	nyílt	óceánon.	De	vajon	ezekben	az	idWjárási	helyzetekben	teljesülnek-e	ezen	

titokzatos	optikai	eszköz	használatának	légköroptikai	feltételei?

következtetni tudjanak a felhő, köd 
vagy a horizont által takart Nap égi he-
lyére, majd az égtájak irányára, két lég-
köroptikai feltételnek kell teljesülnie: El-
ső feltételként az égboltfény polarizációfo-
kának megfelelően nagynak kell lennie, 
különben – a fent leírtak szerint – a szem 
előtt ide-oda forgatott napköveken át-
nézve nem lesz észlelhető az égbolt peri-
odikus kifényesedése és el-
sötétedése. Második feltétel-
ként a napkövek megfelelő 
használatához az égboltfény 
rezgéssíkjának merőleges-
nek kell lennie a fényszórási 
síkra (amit a megfigyelő, a 
megfigyelt égi pont és a 
Nap feszít ki), vagyis az égboltfény pola-
rizációirányának meg kell egyeznie a 
Rayleigh-modell jósolta iránnyal.

K 105054
PUB-I 114496

Tiszta, felhQs, borult és ködös égboltok halszemoptikás felvételei, valamint 
polarizációfok- és iránymintázatai (FARKAS ALEXANDRA FELVÉTELEI)
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Valójában azonban a fotonok nemcsak 
egyszer, hanem többször is szóródhat-
nak a légkörben a földfelszínre jutásuk 
előtt, emiatt az égbolt polarizációs tu-
lajdonságai több helyen eltérnek a be-
mutatott modelltől. Ezen eltérések azt 
eredményezik, hogy az égbolt egyes ré-
szei már nem lesznek alkalmasak a nap-
köves viking navigációra.

Hol	és	mikor	teljesül?
A teljes égbolt polarizációs mintáza-
tának egy időpontban történő átfo-
gó vizsgálata csak a közelmúlt óta 
lehetséges, mivel korábban nem áll-
tak rendelkezésre az ehhez szükséges 
nagylátószögű képalkotó polarimé-
terek. Az égboltfény polarizációjának 
mérését ezelőtt olyan pontforrású pola-
riméterek segítségével végezték, me-
lyekkel a látótérnek csupán néhány fo-
kos szögtartománya volt lefedhető. Az 
egész égbolt ilyen pontforrású eszköz-
zel való letapogatása órákat vett volna 
igénybe, mialatt maga a mérendő po-
larizációs mintázat is nagymértékben 
módosult volna a Föld forgása vagy a 
felhők mozgása miatt. Az ilyen jellegű 
légköroptikai vizsgálatok tehát mind-
össze az ég néhány pontjára korláto-
zódtak. Ennek következtében hosszú 
ideig nem volt ismert az sem, hogy a 
viking napkő használatához szükséges 
két fenti légköroptikai feltétel az égbolt 
mekkora hányadán teljesül a különbö-
ző időjárási helyzetek fennállása esetén. 
E mérések hiányát 180° látószögű kép-
alkotó polarimetriával pótoltuk külön-
böző hazai és külföldi mérőkampányo-
kon 1999 és 2005 között.

A tiszta és részben felhős égboltok 
polarizációs mintázatainak vizsgálatát 
1999-ben végeztük egy tunéziai sivata-
gi expedíción. A tiszta ég polarizáció-
jára az jellemző, hogy a p polarizáció-
fok a Nap és az antinap környezetében 
igen alacsony, illetve nulla, az ég többi 
részén pedig ennél nagyobb. Értéke a 
Naptól távolodva fokozatosan nő, 
majd a Naptól 90°-ra éri el maximu-
mát, ám sehol nem éri el a Rayleigh-
modell által jósolt p = 100 %-ot. p a leg-
polárosabb sávtól az antinap felé halad-
va ismét fokozatosan csökken. A de-
rült égbolt polarizációs mintázatain az 
úgynevezett neutrális (polarizációsan 
semleges) pontok helye is jól megfi-
gyelhető, ahol p = 0 %, és a polarizáció-
irány a szoláris-antiszoláris meridián 
mentén 90°-ot ugrik.

Méréseink rámutattak, hogy a viking 
navigáció légköroptikai feltételei is 
ilyen teljesen tiszta égbolt esetén (an-
nak 13-69 %-án) teljesülnek leginkább, 
hiszen a Rayleigh-modell jósolta mintá-
zathoz az ilyen meteorológiai szituáció-
ban mért jellemzők hasonlítanak a leg-
jobban. A legnagyobb eltérések a Nap/
antinap és a neutrális pontok között ta-
pasztalható, ahol egyrészt az égbolt pola-
rizációfokának drasztikus csökkenése 
miatt a fent említett első légköroptikai 
feltétel nem teljesül, másrészt pedig itt az 
égboltfény rezgéssíkja pont merőleges a 
Rayleigh-modell által jósolt irányra, mi-

által a második feltétel sem teljesül. A 
tiszta égbolt más részein hiába teljesül 
azonban a két feltétel, a viking hajósok-
nak napsütötte ég alatt hajózva nem volt 
szükségük napkövekre, hiszen csupán 
napiránytűjük használatával is képesek 
voltak a nyílt vízi tájékozódásra.

Borúra	dere?
Felhők jelenlétében már gyakran fel-
léphet a többszörös fényszórás, aminek 
következtében a felhőfény polarizáció-
iránya eltérhet a Ray leigh -modell által 
jósolt iránytól. Azt is meg kell ugyan-
akkor említenünk, hogy a felhőkről ér-
kező fény polarizációfoka is alacso-
nyabb lesz, mint a környező tiszta ég-
bolté, így összességében a felhőkkel 
részben borított égboltnak már csak ki-
sebb hányadán (4-69 %-án, pfelhős = 14-
16 %) teljesülnek a viking navigáció lég-
köroptikai feltételei.

A feltételek teljesülése ugyanakkor a 
napmagasságtól is függ: minél kisebb 
a Nap horizonttól mért szögtávolsá-
ga, annál nagyobb a részben felhős ég 
viking navigációra alkalmas hánya-
da. Alacsony napmagasság esetén 
ugyanis a tiszta égboltra jellemző szó-
rási mintázat a felhők alatt is ki tud 
alakulni a Nap által közvetlenül meg-
világított légrétegen. A felhők jelen-
léte tehát önmagában nem zárja ki a 
napkövek használhatóságát, részben 
felhős idő ben akár a navigációs mód-
szer mindkét légköroptikai feltétele 
megvalósulhat.

2005-ben végzett arktiszi és ma-
gyarországi mérőkampányaink ered-
ményei szerint meglepő módon a 
második feltétel még teljesen borult 
égbolt esetén is teljesülhet, a borult 
ég polarizációirány-mintázata 
ugyanis nagyon hasonlónak bizo-
nyult a tiszta égéhez ugyanazon 
nappozíció mellett. Ilyenkor 
azonban az égbolt fényének pola-
rizációfoka olyannyira lecsökken 
(ptiszta=21-34%, pborult=3-8%), hogy 
a napkő szemünk előtt történő for-
gatásakor alig lesz észlelhető az ég-
bolt periodikus fényességváltozása. 
Az első légköroptikai feltétel teljesü-
lésének hiánya – a hipotézissel  
ellentmondásban – tehát valószínűt-
lenné teszi, hogy teljesen borult ég-
bolt alatt egy viking navigátor  
képes lett volna napkövével megálla-
pítani a Nap égi helyét.

A kalcitnapkQ kettQs résképének periodikus sötétedése és világosodása derült égbolt 
esetén könnyen észlelhetQ, ám borult égbolt alatt a kristály forgatásakor nincs látható 

intenzitáskülönbség (FARKAS ALEXANDRA FELVÉTELEI)
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egyszeres szórás. A várttal ellentét-
ben tehát napsütötte ködben a 
napkőhasználat második légköropti-
kai feltétele közel annyira teljesül, 
mint tiszta égboltnál. Ugyanakkor a 
ködös ég fényének polarizációfoka a 
borult égboltéhoz hasonlóan nagyon 
lecsökken (pködös = 8-9 %), ami – a 
Ramskou-hipotézis fő üzenetével 
ellentétben – tovább korlátozza a 
napköves navigáció lehetőségét.

A vakmerő viking felfedezők köd-
ben való tájékozódásának problema-
tikája a közelmúlt nagysikerű, Vi-
kingek című filmsorozatának egyik 
epizódjában is megjelent, amikor 
Ragnar Lothbrok hiába forgatta 
féltve őrzött kalcitkristályát, semmi-
lyen támpontra nem lelt az égen. A 
napkővel való navigáció ködös idő-
ben csak akkor működhetett megfe-
lelően, ha a köd csupán a vízfelszín 
közvetlen közelében hömpölygött, 
az égbolt magasabb részei ugyanak-
kor tiszták, felhőmentesek voltak. A 
tiszta égrészekről választott két – 
elegendően poláros – égi mérőpont-
ban ugyanis a viking navigátor vi-
szonylag nagy pontossággal megál-
lapíthatta napköveivel a köd által ta-
kart Nap égi helyét.

Összefoglalásként tehát elmond-
hatjuk, hogy a tiszta égbolt polarizá-
ciós tulajdonságait a felhőzet megje-
lenése nagymértékben leronthatja, 
borult időben és ködben pedig akár 
a teljes égbolt gyengén polárossá 
vagy teljesen polarizálatlanná vál-
hat. Emiatt a viking navigátorok 
már a háromlépéses módszerük első 
lépésekor nagy hibát követhettek el, 
azaz csak igen nagy bizonytalanság-
gal tudták meghatározni azon égi 
főköröket, amelyek mentén a Nap 
elhelyezkedett. Az e hiba miatt fel-
merülő pontatlanság a második és a 
harmadik navigációs lépés hibájával 
összeadódva már nagyban megne-
hezíthette, vagy akár teljesen ellehe-
tetleníthette a nyílt vízen történő to-
vábbi tájékozódásukat.

HEGEDÜS RAMÓN

 FARKAS ALEXANDRA

HORVÁTH GÁBOR

A vikingek fő hajózási útvonalain 
ma is gyakran alakul ki a tengerfel-
szín közelében hömpölygő köd, ami 
akár olyan sűrűvé is válhat, hogy a 
napkorongot teljesen elrejtheti az 
utazó szeme elől. Grönland térségé-
ben például a ködös napok száma 
helyenként az évi 60 napot is meg-
haladhatja, így a teljesség igényével 
azt is feltártuk, hogy az égbolt-pola-
rimetriai viking navigáció légkörop-
tikai feltételei ilyen időjárási helyze-
tekben miként teljesülhetnek.

Köd	elWtte,	köd	utána
Ennek eldöntéséhez 2005-ben első 
ízben végeztük el egy Északi-sark 
környéki expedíción a ködös égbolt 
polarizációs mintázatának vizsgála-
tát. Az eredmények azt mutatják, 
hogy ha a ködöt felülről közvetlen 
napfény éri (azaz a köd felett nincse-
nek felhők), akkor a ködös égbolt 
polarizációirány-mintázata nagyon 
hasonló a tiszta égéhez. E hasonlósá-
got az okozza, hogy a Nap által 
megvilágított ködben a napfény fő 
szóródási módja a köd apró vízcsep-
pecskéin vagy jégkristályain történő 

REJTVÉNYKÉRDÉS
A Rayleigh-modell alapján mekkora az 

égboltfény polarizációfoka a Naptól 90° 
szögtávolságra?

ÉT-ETOLÓGIA

Az	öregedés	kezdete

Az öregedés apró eseményekből álló 
hosszú folyamat vagy hirtelen bekö-
vetkező, nagy lépéshez köthető? A 
C. elegans nevű 1 mm-es, talajlakó fo-
nalféreg sejtjeinek tanulmányozása 
alapján a második válasz a helyes: egy 
genetikai váltással indul az öregedés fi-
atal felnőttkorban. Miután az állat sza-
porodóképes lesz, tehát petesejtek és 
hímivarsejtek termelésével biztosítja a 

faj fennmaradását, ivari őssejtjei külde-
nek egy jelet a test szöveteinek arról, 
hogy kapcsolják ki a sejtvédő mecha-
nizmusokat. A C. elegansban ezután 
mindössze négy óra alatt jelentősen ha-
nyatlik a védő funkciójú hősokk-válasz, 
ami nélkülözhetetlen a fehérjék megfele-
lő előállításához és a sejtek egészségéhez. 
Az állat viselkedése továbbra is változat-
lan, de a sejtekben zajló molekuláris vál-
tozások egyértelműek. 

Noha a fonalféreg törzs fej lő dés ta-
ni lag távol áll az embertől, a mecha-
nizmus egyetemleges. Így egy na-
pon az is kiderülhet, hogyan lehetne 
jobb formában tartani saját sejtjein-
ket, és késleltetni az öregedéshez 
kapcsolódó degeneratív folyamato-
kat. A genetikai váltás visszafelé is 
működhetne, és így az idősödő sej-
tek is könnyebben megbirkóznának 
a stresszel. 

Egy kísérletben a kutatók megaka-
dályozták az ősivarsejtek öregedést 
beindító jelének kibocsátását. Ekkor 
a testi sejtek hibás fehérjéket kijavító 
mechanizmusa a felnőtt állatokban 
is megmaradt. Máris sikerült olyan 
célpontot találniuk, ami biztató kilá-
tásokat nyújt az egészséges öregedés 
eléréséhez.

Kubinyi EniKő

Borult idQben az égbolt teljesen 
polarizálatlanná válhat, így ilyen esetben 

a napkQ csak nagy bizonytalansággal 
használható (BARTA ANDRÁS FELVÉTELE)

A napkQvel való navigáció például akkor 
m_ködhetett, ha a Napot vastag felhQ takarta, 

ugyanakkor az égbolt magasabb részei 
felhQmentesek voltak 

(BARTA ANDRÁS FELVÉTELE)



Valaki	fi	gyel	téged

Már sok pszichológiai kísérlet 
igazolta, hogy az emberek más-
képpen viselkednek olyan kör-
nyezetben, ahol egy figyelő 
szempárt ábrázoló – akár stilizált 
– képet helyeztek el. Kimutatták 
például, hogy a szempár jelenlé-
tében az emberek nagyobb való-
színűséggel dobják be a becsület-
kasszába a kávéért járó pénzt, és 
kevesebbet szemetelnek a busz-
megállóban. Ezekben a helyze-
tekben a figyelő szemek, ha 
nemcsak rajzoltak, hanem való-
diak volnának, csakugyan  lelep-
lezéssel fenyegetnének, hiszen 
könnyen látható lenne, ha valaki 
helytelen módon viselkedik.

Három japán kutató, Ryo Oda, 
Yuta Kato és Kai Hiraishi azonban olyan kísérletet ter-
vezett, amelyben szemmel nem volt megállapítható, 
hogy a résztvevők becsületesen viselkedtek-e vagy 
csaltak. Vajon ilyenkor is jelentkezik a „szemhatás”? A 
kutatók a kísérletükben részt vevő 199 egyetemi hall-
gatót egy paravánnal elkerített asztalhoz ültették le, 
amelyen egy számítógép, egy dobókocka, valamint 
egy lyukas aljú papírpohár volt. A diákokat arra kér-
ték, tegyék be a kockát a pohárba, rázzák meg, majd a 
poharat szájával lefelé helyezzék az asztalra úgy, hogy a 
kocka még alatta van. Ha ezek után bekukucskálnak a 
papírpohárra vágott kis lyukon, leolvashatják, milyen 
szám van felül a dobókockán. Ezt a számot kell jelente-
niük, és a kutatók ennek alapján küldenek majd ado-
mányt a Vöröskeresztnek – minél nagyobb a bemon-
dott szám, annál nagyobb lesz az adomány is. (A kuta-
tók az adományt egyébként valóban át is utalták a Vö-
röskeresztnek.) Ez a kísérleti elrendezés biztosította, 
hogy a dobókockát kizárólag a résztvevők láthatták, 
csakis ők tudhatták, milyen szám jött ki rajta. A kísér-
let mindig ugyanúgy zajlott, csupán egyvalami válto-
zott: a résztvevők fele úgy dolgozott, hogy a számító-
gép képernyőjén egy néhány vonallal felrajzolt, tágra 
nyílt szemű arc volt látható, a többi esetben viszont a 
monitoron csak firka volt.

Hogyan lehet megállapítani, hogy a résztvevők va-
lóban azokat a számokat mondták-e be, amelyek 
ténylegesen kijöttek a kockadobáskor? Nos, az egyes 

eseteket tekintve ezt nem lehet megmondani, ám ösz-
szességében annál inkább. A szem jelenlétében, illetve 
hiányában dolgozó két csoport által bemondott ered-
mények ugyanis igen nagy mértékben eltértek egy-
mástól. A „szemek láttára” dolgozó csoport által je-
lentett számok nagyjából megfeleltek annak a meg-
oszlásnak, amit a valószínűségszámítás jósol kocka-
dobáskor, vagyis statisztikailag reálisak voltak. A 
másik csoport viszont sokkal nagyobb számokat 
mondott be, az átlagos pontérték rendkívül magas 
volt! Ezek a diákok tehát nyilvánvalóan nem mond-
tak igazat a kockadobás eredményéről, s ezáltal a 
„kegyes” hazugság által több adományt juttattak a 
rászorulóknak.

Ryo Oda és munkatársai ebből az eredményből azt a 
következtetést vonták le, hogy a „szemhatásban” a bün-
tetéstől való félelem a kulcstényező: az emberek, ha úgy 
érzik, figyelik őket, nem merik megkockáztatni, hogy 
lelepleződjenek és ezzel eljátsszák jóhírüket. A szemhatás 
olyan erős, hogy még akkor is érvényesül, ha ez kétsze-
resen is irracionális – hiszen a kísérletben egyrészt a sze-
mek csak rajzolva voltak, másrészt egy valódi szemlélő 
sem vehette volna észre a csalást. A szemek látványa ősi, 
velünk született lelki reakciókat indít el bennünk, me-
lyek az evolúció során alakultak ki, és hozzájárultak, 
hogy közösségben élve a legcélszerűbb módon alakítsuk 
viselkedésünket.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Jóban, rosszban (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Üstökösbecsapódások 
és	az	élet	építWköveinek	

szintézise

Az üstökös- (és kisbolygó-) becsa-
pódásoknak a földi élet fejlődé-

sére gyakorolt hatása a köztudatban 
inkább katasztrófákhoz, nagy tö-
megkihalásokhoz kapcsolódik, jólle-
het már eddig is számos bizonyíték 
volt arra, hogy különösen a földtör-
ténet korai időszakában kulcsszere-
pet játszhattak az élet alapvető építő-
köveinek létrejöttében. És ez általá-
nosítható  – akár a Naprendszeren 
kívüli – más bolygókra vagy hol-
dakra is. Japán kutatók most kísérle-
tekkel is alátámasztották, hogyan 
járulhattak hozzá a becsapódó üstö-
kösök az első peptidek szintéziséhez.

Haruna Sugahara, a yokohamai 
Japán Tenger- és Földtudományi- 
Intézet (JAMSTEC) kutatója, és 
Koichi Mimura, a Nagoyai Egyetem 
geokémikus professzor kísérlet-
sorozatukban a földtörténet korai 
(mintegy 4 milliárd évvel ezelőt-
ti) időszakának feltételeit próbálták 
reprodukálni. Az üstökösök anyagát 

 A napjainkban már csak „Krauss”-
nak becézett jármű kalandos sorsa 
1942-ben Szigetszentmiklóson folyta-
tódott, ahol a Dunai Repülőgépgyár 

Elköltözött	a	legendás	
kis	gWzmozdony

A Városligetben tervezett felújítá-
sok előtt elköltöztették az első 

mozdonyt a Közlekedési Múzeum 
elől. A több mint 130 éves gőzmoz-
dony Gyál Felső vasútállomáson lát-
ható a jövőben.

A Magyar Műszaki és Közleke-
dési Múzeum vasúti gyűjtemé-
nyének egyik legrégibb darabja, 
a MÁV XII h osztályú 6633-as 
pályaszámú (utóbb MÁV 381,001) 
szertartályos gőzmozdonya 1882-
ben készült a Krauss müncheni 
gyárában a Nagykikinda-Nagy-
becskereki Helyi Érdekű Vasút 
részére. Tizennyolc tonnájával a 
normál nyomközű vasúti jármű-
vek között pehelysúlyúnak számí-
tó mozdony 1912-től Cséry József 
szemétvasútjának vontatójármű-
veként szolgált, majd 1913-tól Bu-
dapest Székesfőváros Köztisztasági 
Hivatalának 6-os pályaszámú gőz-
mozdonya lett.

iparvasútján szolgált, majd a követ-
kező háborús esztendőben a csepeli 
Weiss Manfréd Műveknél a 10-es 
pályaszámot kapta. A kis mozdony 

aminosavak, vízjég és szilikátásvány 
(forsterit) jeges (77 kelvin) keveréké-
vel modellezték az üstökös anyagát, 
amelyet – a becsapódást utánozva – 
egy kísérleti ágyúból lőttek ki a a 
Föld akkori állapotát imitáló céltárgy-
ra. Az ütközésből szétszórt törmelék 
összetételét gázkromatográffal ele-
mezve azt találták, hogy abban az 
aminosavak egy részéből rövid (leg-

feljebb 3 egységből álló) peptidláncok 
(tripeptidek) jöttek létre. A kísérletek 
alapján ezek nagyjából olyan arány-
ban keletkeztek, mint a korábban 
vizsgált tisztán földi (villámlások 
vagy hidratációs–dehidratációs ciklu-
sok) jellegű folyamatokban.

Mint azt Haruna Sugahara elmond-
ta: „Kísérleteinkben arról is megbizonyo-
sodtunk, hogy az üstökös jeges állapota 
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túlélte a második világháborús ká-
oszt, majd a szovjet és román csapatok 
zsákmányolásait, s az 1944 novembe-
rében felrobbantott dunaharaszti híd 
1945. december 8-i helyreállításáig a 
Budapesti Helyi Érdekű Vasút bérelte 
kisegítő szolgálatra a Szigetszentmik-
lós és Ráckeve közötti vonalon.

A szükségszolgálat után visszakerült 
a később Rákosi Mátyás Művek né-
ven üzemelő csepeli gyár állományába. 
Tízes pályaszámát mindvégig meg-
tartotta, még akkor is, amikor 1955 
novemberében átkerült a Hungária 
Műtrágya és Kénsavgyár, a későbbi 
Budapesti Vegyiművek iparvasútjára. 
Innen selejtezték le a kis gőzmozdonyt 
1966. december 29-én, s ekkor került 
át a Közlekedési Múzeum gyűjtemé-
nyébe.

A gőzmozdony 1968-ban került 
a Városligetbe, ekkor állították ki a 
múzeum épülete mellett, az 1891-es 
államosítást követően kapott eredeti 
MÁV-os, 6633-as pályaszámával.

(Magyar Műszaki és Közlekedési 
Múzeum)

A	test	igáslova

Azt már egy ideje tudjuk, hogy az 
emberi DNS mintegy 20 000 em-

beri gént tartalmaz, melyek a fehérjé-
ket kódolják. A stockholmi KTH Ki-
rályi Technológiai Intézetben dolgozó 
Mathias Uhlén által vezetett kutató-
csoport azonban csak tavaly év végén 
tette közzé a 17 000 emberi fehérje első 
nyílt forráskódú teljes térképét, amely-
ből kiderül, hogy hol helyezkednek el 
ezek a fehérjék, és miként funkcionál-
nak az emberi testben.

Uhlén és csoportja most az adatok-
ba még mélyebbre ásva próbálja meg 
a fennmaradó fehérjéket elemezni. A 
GE által kifejlesztett szupergyors fe-
hérjetisztító technológia által segített 
munkájuk számos területre hatással 
lehet: alaposabban megismerhetik pél-
dául az emberi szövetet molekuláris 
szinten, új diagnosztikai eljárásokat 
és terápiákat fejleszthetnek ki a rák 
és más nehezen kezelhető betegségek 
gyógyítására.

„A fehérje a sejt és a test igáslova” – 
mondja Uhlén. „Elsőként láttuk el a 
tudományos közösséget egy teljes listával 
a vesében, az agyban és a többi szervben 
található fehérjékről, képszerű leírást adva 
az emberi testet alkotó minden egyes sejt 
molekuláris alkotóelemeiről.”

A sejteket felépítő elemek „periódu-
sos rendszerének” elkészítése mellett a 
kutatók az emberi fehérjék eloszlásá-
val kapcsolatban is számos felfedezést 
tettek.  A munka során kiderült pél-
dául, hogy az összes fehérje csaknem 
fele az összes szövetben megtalálható, 
és csak nagyon kevés az olyan fehér-
je, amely csak egy bizonyos fajta szö-
vetben van jelen. Uhlén elmondása 
szerint ez annyit jelent, hogy a jelen-
leg alkalmazott összes gyógyszer 30 
százaléka olyan fehérjéket vesz célba, 

amelyek az emberi test szinte minden 
sejtjében megtalálhatók. „Ez természe-
tesen nagyon érdekes és fontos információ 
a gyógyszervállalatok számára, amikor új 
célpontokra fejlesztenek ki új gyógyszere-
ket” – mondja. „Most már elővehetik a 
Fehérje Atlaszt, és megnézhetik, hogy hol 
helyezkednek el ezek a célpontfehérjék az 
emberi testben.” 

Az Atlasz ezen túlmenően a sze-
mélyre szabott gyógyszerek fej-
lesztését is előmozdíthatja annak 
köszönhetően, hogy több infor-
mációt ad a különféle betegségek 

biomarkereiről. Segítségével az or-
vos-kutatók alaposabb ismeretekre 
tehetnek szert a rákról, mivel az At-
laszban megtalálható a betegség 20 
leggyakoribb formájának mintája.

Uhlén és csoportja már megkezdte 
a fehérjéket kódoló mind a 20 000 
emberi gén azonosítását és a gének 
E.coli baktériumban való klónozását 
a különböző fehérjék létrehozásához. 
Következő lépésként megtisztították 
az egyes fehérjéket. A tisztítás után 
Uhlén és csoportja állatokat oltott 
be a fehérjékkel, akik a különböző 
szövetekben megjelenő, és így a fe-
hérje testen belüli elhelyezkedését 
felfedő fehérjespecifikus antitesteket 
hoztak létre.

A fehérjék egyenkénti előállítása és 
megtisztítása igencsak időigényes ma-
nuális folyamat.

„Az antitestekkel azonban még így sem 
egyszerű a munka” – mondta Uhlén. 
Van úgy, hogy jó eredményeket le-
het velük elérni, de olyan is előfordul, 
hogy hamis pozitív eredményt adnak. 
Uhlén elmondta: „A célunk az, hogy 
a következő öt-hat évben megoldást ta-
láljunk erre, és 2020-ra teljes térképünk 
legyen arról, hogy hol helyezkednek el a 
fehérjék az emberi testben.”

(GE Reports)

a becsapódás pillanatában kulcsszerepet 
játszott a szintézisben, az eközben 
keletkező peptidek általában hajlamo-
sabbak voltak hosszabb lánccá fejlődni.” 

Azt már régóta tudjuk, hogy jégbe 
ágyazott komplex szerves mole-
kulák kémiai kötései sokk (például 
erős ütközés) hatására felbomolhat-
nak, illetve a töredékekből újabb 
kötések formálódhatnak. Azt is 
tudjuk, például 81P/Wild2 üstö-
kösből mintát vett Stardust misszió 
eredményeiből, hogy az üstökösök 
anyagában nagyon sokféle szerves 
molekula, köztük egyszerűbb ami-
nosavak is előfordulnak. Ezt a 67P/
Csurjumov-Geraszimenko üstököshöz 
látogató Rosetta misszió eredmé-
nyei is megerősítik. Naprendsze-
rünkben a Jupiter és a Szaturnusz 
olyan jeges holdjai, mint az Europa 
és az Enceladus valószínűleg hason-
ló üstökösbecsapódásoknak voltak 
korábban kitéve, így ehhez hasonló 
folyamatok rajtuk is végbemehet-
tek.

A rövid peptidláncok kialakulása 
fontos láncszem a komplex moleku-
lák létrejöttében, mert ezt követő-
en a hosszabb láncok felépüléséhez 
már jóval kevesebb energia kell földi, 
vizes környezetben.

                                (EurekAlert!)

A hemoglobinhoz hasonló fehérjék rendkívül 

komplex molekulákból állnak

Rákos sejtet (vörös) támadó antitestek 

(kék és sárga)
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Aranysakál	 
az	állatparkban	

Immár aranysakálokkal is találkoz-
hatnak a Körösvölgyi Állatpark láto-

gatói. A két fiatal állat a 
Szegedi Vadasparkból 
érkezett a Körös-Ma-
ros Nemzeti Park köz-
pontjába, a szarvasi 
Anna-ligetbe. A né-
hány hetes példányok 
(egy szuka és egy kan) 
bundája még barnás-
vöröses, de az első téli 
ruhájuk már szür kés-
vösöses lesz, akárcsak 
felnőtt társaiké.

A XIX. században 
még nagyon sok arany-
sakál élt hazánkban, a 
XX. században azon-
ban állománya annyira 
lecsökkent, hogy 1989-
ben a Természetvédelmi Világszövet-
ség vörös listáján már Magyarországon 
kihalt fajként szerepelt. A kilencvenes 
években azután rohamosan szaporod-
ni kezdtek, ami valószínűleg a délszláv 
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NW	a	melanómások	száma

Egy hazai és nemzetközi adatokat 
feldolgozó elemzés szerint 

évente 132 ezer melanómás esetet 
és 2-3 millió nem-melanómás bőrrá-
kot diagnosztizálnak világszerte. 
Minden harmadik diagnosztizált 
rák bőrrák. Bár a melanómás meg-
betegedések száma alacsonyabb a 
más típusú bőrrákokénál, mégis jó-
val nagyobb arányban felelős a halál-
esetekért, mint más rosszindulatú 
bőrrákok. A melanóma Európa-

szerte komoly problémát okoz: la-
kosságarányosan a legtöbb megbete-
gedést Svédországban, Hollandiá-
ban és Dániában regisztrálták az 
Európai Unió országain belül. Ma-
gyarország a tizennyolcadik a tagál-
lamok között, azonban a halálozási 
arányokat tekintve a tizenkettedik 
helyen szerepel. 

Hazánkban egy évtized alatt csak-
nem másfélszeresére, megközelí-
tőleg 2 500-ra nőtt az ilyen esetek 
száma, de hasonló arányú növekedés 
volt megfigyelhető az egyéb rosszin-

dulatú daganatos megbetegedések-
kel kapcsolatban is, amelyek száma 
meghaladta a 14 500-at. Egy buda-
pesti és vidéki strandokon végzett 
kutatás szerint a megkérdezettek 
jelentős többsége komolyan veszi 
az erős UV-sugárzás veszélyeit és 
tart a napsugarak káros hatásaitól. 
76 százalékuk tudatosan is véde-
kezik a leégés ellen, viszont csak 
a strandolók 31 százaléka tudja 
eredményesen elkerülni a leégést, 
48 százalék ritkán, 21 százalék pe-
dig nagyobb rendszerességgel szo-
kott leégni a napon. 

A felmérésből az is kiderült, hogy 
a válaszadók 58 százaléka fordulna 
azonnal orvoshoz, ha ismeretlen el-
változást fedezne fel a bőrén, 27 szá-
zalékuk – internetes kereséssel vagy 
ismerős megkérdezésével – először 
maga próbálná meg kideríteni, 
hogy mi lehet a probléma oka. A 
káros bőrelváltozások eredményes 
kezelésében a közvélemény-kutatás 
válaszadói a legfontosabbnak azt 
tartották, hogy a lehető leggyor-
sabban a legjobb szakorvoshoz ke-
rüljenek, ami örvendetesen tudatos 
magatartást jelez.

(cig.eu)

háborúkkal magyarázható: az állatok 
inkább a biztonságosabb, nyugalma-
sabb északi tájak felé húzódtak fel. 
Másik ok az lehet, hogy az eredeti élő-
helyükön annyira megerősödött állo-

mányuk, hogy az északabbra található 
ősi élőhelyeiket foglalják el újra. 

Azt, hogy napjainkban mennyi 
aranysakál van Magyarországon, 
nehéz megbecsülni. Mindeneset-

re a vadásztársaságok adatai sze-
rint évente több száz példány kerül 
terítékre. Az aranysakál mára ha-
zánkban már nem védett: vadász-
ható faj. 

Ami a külső meg-
jelenését illeti, legin-
kább a rókához ha-
sonlít, de valamivel 
nagyobb annál. Far-
ka viszont rövidebb, 
lába pedig hosszabb. 
Testtömege akár a 15 
kilogrammot is elér-
heti. Táplálékát álta-
lában csoportos, ösz-
szehangolt vadászat 
során szerzi meg, 
étlapján a kis rágcsá-
lók mellett a nyulak, 
sőt akár az őzsuták 
is szerepelhetnek.  
Kölykeit a rókához 
hasonlóan kotorék-

ban hozza a világra, de azok kül-
sőre leginkább kutyakölykökre ha-
sonlítanak. Az utódok neveléséből 
a kan is kiveszi részét. 

(www.greenfo.hu) 
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Surface to surface missile (felszín-felszín rakéta), röv. 23. Avasodni kezd! 24. 
Ilyen írás az ogam. 25. Kézjegy. 26. Fényes ...; jeles festQm_vész. 28. Lénia. 
30. ... sinistra; bal kézzel (játszandó). 31. Elmát is, Elmirát is becézik így. 33. 
... halunk meg!; Koltai Róbert filmje. 35. Egyetemi Atlétikai Club, röv. 38. A 
szilícium vegyjele. 39. Amennyiben.

A 33. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: KATONAHÁZ, 
KUTYASZORÍTÓ, SZÁZ GUNYHÓS.  Simányi Frigyes: Kisalföld cím_ mun-
káját (Cser Kiadó, Tájházak – Népi épületek – Emlékházak sorozat) nyerte: 
Domokos Imre (Budapest), Galambos Lászlóné (GyQr), Laskai Anna 
(Dévaványa), SzRnyi Zoltán Miklós (Budapest) és Veress Botond (Buda-
pest). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

Richter Ilona, az Élet és Tudomány oldalain is többször szerepelt természet-
tudományi illusztrátor, grafikus legújabb könyve, a Pandi (P. Athéné Kiadó), 
ebbQl kérjük a „növényfQszereplQ” teljes magyar és tudományos nevét. A 
megfejtQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét kedd-
je, 2015. szeptember 15-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 34. szá-
munkban elkezdQdQ 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet_i 
– helyes sorrendbe rakva – egy 120 éve született, Kossuth-díjas fizikatanár 
nevét adják meg. A név megfejtQi között az Élet és Tudomány negyedéves 
elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A „fRszereplR” növény magyar neve. 10. SzQnyeget ütöget-
ve tisztító. 11. A legfeledékenyebb ember is fejben tartja! 12. A sivatag hajójának 
is nevezett állat. 13. A Borsszem Jankó is ez volt. 15. Balatonfüredhez csatolt 
község. 17. Az Erzsébettel rokon nQi név (a Pygmalion hQsnQje is). 18. A Viza-
fogónál a Dunába ömlQ fQvárosi patak. 19. Nézd! 20. ... vino veritas; borban 
az igazság. 21. Az alumínium vegyjele. 22. A walkman is ez. 25. Pipavég! 27. 
Átvevést igazoló irat. 29. FQrangú költQ, BQs híres szülötte (László). 32. P követ-
kezik. 34. ... King; USA-beli énekesnQ, zongorista, zeneszerzQ. 36. ÖsztökélQ 
szócska. 37. Eseménytelen. 39. A miskakancsó kidomborodó része.

FÜGGQLEGES: 2. M_tétet végez. 3. Olimpiai bajnok úszónQ (Éva, 1930–
2005). 4. El ...; görög származású festQgéniusz. 5. Nyomában van! 6. 
Depardieu-film (2005), rendezQje Florence Quentin. 7. E tornaszakág hazai 
olimpiai bajnokai Pelle István, Magyar Zoltán, Borkai Zsolt és Berki Krisztián. 
8. Csacsinszky ...; a Lila ákác bankhivatalnok fiúja. 9. Hamisítatlan, valódi. 12. 
A „fRszereplR” növény tudományos neve. 14. Az USA 42. elnöke (Bill). 16. 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2015 október 17.

A jelentkezés határideje: 2015. szeptember 14. 

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

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Csatlakozzon az Élet és Tudomány közösségéhez – 

a FACEBOOKON is! 
www.facebook.com/pages/Élet-és-Tudomány/320983581275744
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Az Ógyallai Szlovák Köz-
ponti Csillagvizsgáló szer-
vezésében idén már kilence-
dik alkalommal rendezik 
meg az Asztro film-
fesztivált, amelyre ha-

zánkból is nagy örömmel fogadtak pályamunkákat.
A fesztiválon intézmények és amatőrcsi l lagászok 

is részt vehetnek fi lmjeikkel, amelyek munkássá-
gukat, eredményeiket, vagy általában a csi l lagászat 
tudományának egy kiválasztott szeletét mutatják 
be látványos, érdeklődést felkeltő, elsősorban isme-
retterjesztésre alkalmas formában – hiszen a beér-
kezett alkotásokat nem csak szakmai publikum, de 
a nagy nyilvánosság is megtekinti majd.

Az október 13-15-e között, a Pöstyéni (PiešĢany) 
Fontána Kulturális Közösségi Központban meg-
rendezett eseményen ezen kívül a csi l lagvizsgálók, 
ismeretterjesztő intézmények, műszergyártók kö-
tetlen tapasztalatcseréjére is lehetőség nyílik, a lá-
togatók pedig közvetlenül léphetnek kapcsolatba 
velük.

A fesztivál honlapján (www.astrofi lm.sk) immár 
magyarul is megtalálhatók a legfontosabb infor-
mációk. 

Vincze Bálint paksi termé-
szetfotós elképesztő, főleg az 
ürgék életére fókuszáló felvé-
teleiből látható kiállítás Ür-

ge-mese címmel a Magyar Természettudományi Mú-
zeumban.

Rio de Janeirótól Prágán, Moszkván, Szentpétervá-
ron át Bécsig csodálhatták meg egyedi látásmódú, 
gyönyörű természetfotóit az érdeklődők. Fényképez-
te már a szibériai tajga, sőt az északi sarkkörön túli 
tundra tájait, ritka fajait is, mégis legkedvesebb té-
mái az ürgék maradtak.

Ezekből látható első ízben mintegy 130 olyan felvé-
tel a tárlaton, amelyek által szinte közvetlen közelség-
be kerülhetünk az idei Év emlősének választott, fo-
kozottan védett ürgékhez.

„Lencsevégre kapok min-
dent, ami szép, de legked-
vesebb visszatérő témám 
az Ürge. Miért? Nem tu-
dom, bár sokszor kerestem 
rá a választ. Lehet, hogy 
játékossága az, ami elva-
rázsol. Mérete alig arasz-
nyi, de nekem Ő mégis egy Óriás. Nem véletlen, hogy 
fényképezéséhez sokszor használom a nagy látószögű és 
halszemobjektíveket” – vall magáról a fotós. Képei még 
szeptember 7-ig megtekinthetők.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

A hazai élő népművészetet 
a mai magyar kézműves 
termékek legszebb és leg-
eredetibb darabjainak fel-

vonultatásával igyekszik közelebb hozni a szélesebb kö-
zönséghez a Várkert Bazárban most nyílt Örökség és 
újítás című tárlat, amely a 
„hagyományos tárgyi világ 
időtálló esztétikumára” irá-
nyítja a figyelmet. 

A több mint négyezer ta-
got tömörítő Népművészeti 
Egyesületek Szövetségének 
közreműködésével megva-
lósult kiállításon jól kitapinthatók a mai magyar kézmű-
ves-mozgalom törekvései és irányvonalai: a hagyomány-
tisztelet, a tudás és a megújulás hármas egységének elve. 
A tárlat november 22-ig várja az érdeklődőket.

A magyar festészet történetének 
legmozgalmasabb és legváltozato-
sabb szakasza az 1896-tól napjain-
kig terjedő több mint száz év. A 
XIX. század végén az akadémiz-
mus ellenében szerveződő nagybá-
nyai festőiskola élén Ferenczy Ká-
roly adta meg a lökést ahhoz a fo-
lyamathoz, amely az egyetemes fej-

lődés különböző irányzatai felé tájékozódva alakította ki 
a modern magyar festészet sokszínű képét.

A pályája kezdetén francia 
indíttatású Rippl-Rónai 
vagy Czóbel, az erőteljes 
formavilágú Nyolcak, az 
avantgárd élvonalába tartozó 
Kassák vagy a Bauhaus taná-
raként is ismert Mo ho ly-
Nagy, a Bartók szellemisé-
gét követő szentendrei iskola 
vagy utóda, a második vi-
lágháború után alakult Európai Iskola tartoznak többek kö-
zött annak a hídnak tartópillérei közé, amely napjaink nem-
zetközileg is ismert mesterein, mint Keserü Ilonán, Nádler 
Istvánon és másokon át vezet a legfiatalabbakig.

Kovalovszky Márta A modern magyar festészet re-
mekei című könyvét a Corvina Kiadó 2005-ben jelen-
tette meg. A balatonfüredi Vaszary Villában most nyíló, 
azonos című kiállításon bemutatásra kerülő válogatás 
ennek a könyvnek a koncepcióján alapszik. A tárlaton a 
látogatók az elmúlt évszázad magyar festészete egy-egy 
korszakának jellemző mestereivel találkozhatnak. A 
festményeken kívül reprodukciók is szerepelnek, így 
szinte az évszázad összes fő áramlatát megismerhetik az 
érdeklődők. A kiállítás 2016. január 3-ig tart nyitva.

Asztroilm

Arasznyi óriás

IdQtálló esztétikum

Egy század képei
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A hátlapon
Varasd vára

Varasd neve a magyar város szóból 
ered. A Dráva mentén fekvő telepü-
lés már egy XII. századi oklevélben 
szerepel mint ispánsági székhely. Eb-
ben az oklevélben Varasd várát 1181-
ben „castrum Garestin” néven emlí-
tik először. A tatárjárás során a föld-
vár elpusztult, ezért IV. Béla újjáé-
píttette. Az erősséget 1397-ben Cillei 
Herman kapta meg Zsigmond ki-
rálytól. 1440 körül Cillei Ulrik kő-
várrá építtette át, majd halála után 
özvegyére, Brankovics Katalinra 
szállt annak tulajdonjoga.

A török veszély közeledtével a vár 
jelentősége egyre nőtt, nem csoda, 
hogy a város kiváltságait  Hunyadi 
Mátyás megerősítette. 1487-ben a 
vár Mátyás király fia, Corvin János 
birtoka lett. 1544-ben, amikor a tö-
rök veszély immár kézzel foghatóvá 
vált, újabb falakkal és bástyákkal 
erősítették meg. Ekkortájt építették 
át a várkastélyt reneszánsz stílusban. 

Amikor a pozsonyi országgyűlés 
az országot hat kapitányságra osz-
totta, a Vend kapitányság székhelye 
Varasd lett. Három alkapitányság: a 
kaproncai, a körösi és az ivanicsi tar-
tozott alárendeltségébe. Ekkor Va-
rasd az ország egyik legfontosabb 
erődített helyének számított. 

1584-ben a király Erdődy Tamást 
horvát bánná nevezte ki, majd 1607-
ben szolgálataiért megkapta Varasd 
várát is a hozzá tartozó uradalom-
mal. Ezután Varasd erőssége egészen 
1925-ig az Erdődyek birtoka ma-
radt. 

A látványos várkastély ma felújí-
tott, elegáns külsővel várja a dina-
mikusan szépülő, középkori és ba-
rokk műemlékeit gondosan restau-
ráló városba látogatókat.

Kép és szöveg: 
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Kommunikáció és gyógyítás
Számos rémtörténetet hallhatunk a be-
teg jogait figyelmen kívül hagyó, nyitott 
ajtós rendelésről, a modortalan, személy-
telen vagy fölényes orvosi viselkedésről 
vagy a betegét meg nem érintő doktor-
ról. A rémtörténetek nagy százalékban 
az orvos és a beteg közötti kommuniká-
ciós zavarokra vezethetők vissza. Sze-
rencsére mindez nem általánosítható.

A sötét energia nyomában
A sötét energiához kapcsolódó hipoteti-
kus részecskék kimutatására tettek kísér-
letet a Kaliforniai Egyetem kutatói 
Holger Müller fizikus professzor vezeté-
sével. A kísérlet, amelyről a Science-ben 
számoltak be, végül ugyan nem vezetett 
pozitív eredményre, de a korábbi hasonló 
próbálkozásoknál három nagyságrenddel 
szűkebb korlátok közé szorította a lehetsé-
ges paramétereket. 

Innovatív	meszaki	textíliák	
a	gyógyászatban
A svájci EMPA cég kifejlesztette egy 
olyan – mellkasi öv prototípusát, amely a 
szívműködést és a keringést folyamatosan 
monitorozza, az EKG-diagram felvételé-
hez és a további kardiológiai adatgyűjtés-
hez jeleket szolgáltat. Újdonság, hogy a 
rugalmas elektródák állandóan nedves ál-
lapotáról – ami az optimális vezetőképes-
ség feltétele – külön vízellátó rendszer 
gondoskodik. 



Varasd
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