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Az Élet és Tudomány szerkesztősége a közelmúltban két
pályázati felhívást is megjelentetett.
Olvasóink és Pályázóink kérdéseire válaszolva ezúton szeretnénk ismételt tájékoztatást adni arról, hogy mind a Budapesti Műszaki Egyetemmel (BME) és a Pro Progressio
Alapítvánnyal közösen meghirdetett, a BME kutatói és
hallgatói részére kiírt; mind pedig a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja által közösen megfogalmazott, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a kutatók széles köre részére meghirdetett ismeretterjesztő, kutatásismertető pályázat kézirat-benyújtási időszaka lezárult.
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Jelenleg a beérkezett pályaművek feldolgozása zajlik.
A feldolgozást követően a kiírásoknak formailag és tartalmilag is megfelelő pályaműveket a partner intézményekkel közösen felkért zsűrik bírálják el, s a bírálók
tesznek javaslatot a díjazásokra.
A pályázatok díjátadóira, két különböző időpontban, a
nyár elején kerül sor. A díjazott pályaművek alkotóit a
díjátadók előtt külön értesítjük. A díjazásra nem jelölt,
de közlésre alkalmas pályamunkák szerzőivel szerkesztőségünk a díjátadásokat követően veszi fel a kapcsolatot a publikálás egyeztetésére, az esetleg szükséges szövegmódosítások elkészítésére.
Ezúton is köszönjük valamennyi pályázónknak, hogy
pályaművükkel megtisztelték felhívásainkat!
Gózon Ákos

Az ember (és a legtöbb gerinces) vérét a vörösvértestekben
lévő vasionok – pontosabban
a vasion és az oxigén közötti
kölcsönhatás – festik vörösre.
Van azonban néhány gerinces állat, amelyeknek nem vörös, hanem
zöld a vére, méghozzá a benne lévő
zöld színanyag, a biliverdin miatt.
A leghíresebb zöld vérű állatok a
Prasinohaema nembe tartozó, újguineai gyíkok, de van egy-két ilyen
kígyó, hal, a varánuszfélék, illetve
egy kambodzsai béka is. És persze
– kaphatják fel fejüket a tudományos-fantasztikum iránt elkötelezett
olvasóink – ott vannak még a Star
Trek-univerzum ugyancsak zöld
vérű vulkáni karakterei, akiknek a
vérükben vas helyett rézionok vannak, mint az tudvalevő.
De most koncentráljunk a gyíkokra! A biliverdin jelenléte azért
oly érdekes szervezetükben, mivel
méregről van szó. „Ezeknek a gyíkoknak halottaknak kellene lenniük”
– csattant fel Christopher Austin, a
Louisianai Állami Egyetem munkatársa a New Scientist kérdésére, megvilágítva a Prasinohaema-kutatások
legnagyobb talányát: miért tartalmazza ezt a mérgező anyagot a gyíkok vére? Minthogy a biliverdin
a gyíkok számára is ártalmas,
feltételezhető, hogy valami jót
(evolúciós előnyt) is kapnak tőle.
Hiszen különben miért ragaszkodnának hozzá?

A jelleg adaptív értékének megértése érdekében Austin és munkatársai összesen hét Prasinohaema-faj
DNS-ét analizálták, hogy feltárják
a közöttük lévő evolúciós kapcsolatot. A hét faj közül ötöt már régóta ismer a tudomány, kettőt pedig
csak a legutóbbi időkben fedeztek
fel. Rajtuk kívül még legalább két
faj létezhet, de azok még nincsenek
megfelelő módon leírva ahhoz,
hogy új fajként fogadják el őket.
Azt már az ismert fajok testfelépítésének, viselkedésének jelentős
különbségeiből is sejtették, hogy
– noha egy genusba rendszerezték
őket – valójában nem közeli rokonokról van szó. Vannak közöttük
tojásrakók, mások elevenszülők,
egyesek az alföldi területeket lakják, más fajok a háromezer méter
magas hegyekben is fellelhetők.
A DNS-elemzés megerősítette
a viszonylag távoli kapcsolatot a
fajok között, ezáltal pedig azt is,
hogy jellegeik evolúciós léptékben
is sokáig fejlődhettek egymástól
függetlenül. A biliverdin pedig
– úgy tűnik – legalább négyszer,
függetlenül megjelent az egyes fajokban. Ez a felfedezés csak tovább
erősítette azt a gyanút, hogy valamiért a zöld vérű gyíkok előnyt
élveztek társaikhoz képest, méghozzá akkora előnyt, amely jelentősen elbillentette az ár-nyereségegyensúlyt (a trade-off-ot) a nyereség irányába.
De hogy mi lehetett ez az előny,
arról még mindig csak feltételezéseink, vagy inkább spekulációink

Prasinohaema-faj

vannak. Austin és munkatársai jelenleg a biliverdin független megjelenéseinek pontos genetikai mechanizmusát igyekszik rekonstruálni.
Azt tudjuk, hogy más állatokban
(például bennünk, emberekben) hogyan jön létre a biliverdin. Nem más
ez, mint mérgező salakanyag. Az
elhalt vörösvértestekben lévő hemoglobin bomlik el biliverdinné, amely
ezután továbbalakul a hasonlóan ártalmas, sárga színű bilirubinná (ezek
adják a zúzódások idővel változó
zöld, majd sárga színét), míg végül
elbontja őket a máj. A gyíkokban
azonban a biliverdin bomlása valamilyen okból (és valamilyen módon) gátlódik, ami azt eredményezi, hogy az anyag koncentrációja a
Prasinohaema-fajokban negyvenszeresen haladja meg az ember számára halálos koncentrációt.
De miért? Hipotézisekkel tele a
padlás. A legnagyobb népszerűségnek örvendő elmélet szerint a
biliverdin véd a maláriafertőzés

A biliverdin képlete

ellen, és a felfedezésüket a Sciencecsoporthoz tartozó Science Advances
című szakfolyóiratban publikáló
louisianai kutatók is ezt preferálják.
Ennek alapja az, hogy a vérükben
az átlagosan több biliverdint hordozó emberek bizonyos fokú védettséget élveznek a maláriával szemben (ugyanis a biliverdin a maláriaparazitára is mérgező). Több száz
olyan faja ismert a maláriát okozó
parazitának, érvel a kutatást vezető
Christopher Austin, amelyek gyíkokat is fertőznek, így utóbbiaknak
minden segítség jól jön a betegség
elleni védekezésben.
De vannak problémák ezzel a
hipotézissel. A legnagyobb fejtörést az okozza, hogy a zöld vérű
Élet
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Vulkáni gyíkok hosszú
és eredményes élete
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Prasinohaema gyíkok nem immúnisak a maláriára. Ettől függetlenül elképzelhető, hogy az evolúciós múltban valóban a malária elleni védekezés lehetett a biliverdin
feldúsulásának fő oka. De a paraziták sem voltak restek, és jól
ismert evolúciós fegyverkezési
verseny alakult ki a védekezés és a
maláriaparazita között, utóbbi pedig idővel egyre ellenállóbbá vált a
biliverdinnel szemben. A kórokozó
egyre hatékonyabb rezisztenciája lehetett a közvetett oka annak,
hogy az anyag ily mértékben feldúsult a gyíkok vérében. Mindenesetre eddig még nem sikerült
statisztikailag is szignifikánsnak
mutatkozó összefüggést találni a
gyíkokban mérhető biliverdinkoncentráció és a maláriafertőzések kockázata között.
Egy másik elmélet abból táplálkozik, hogy a biliverdin miatt zöld vérű (és ezáltal gyakran
külcsínjükben is zöldes színezetű)
állatok szinte kizárólag dús zöld
színű növényzettel borított élőhelyen élnek. Magyarul a zöld szín
rejtőszínként funkcionálhat számukra. Érezhető azonban, hogy ez
az elmélet sem tekinthető kikezdhetetlennek, hiszen millió másik állat
él zöld környezetben, sokuk pedig
sokkal kevésbé toxikus formáját
alakította ki a zöld kültakarónak.
Molnár Csaba
Idegsejtkapcsolatok
és demencia

A demencia alatt tulajdonképpen a kognitív képességek
leromlását értjük, ami leggyakrabban a gondolkodás
lelassulásában és az emlékezet
leromlásában nyilvánul meg,
de előfordulhatnak még érzelmi, motivációs és nyelvi zavarok is.
A demencia okozója az esetek több
mint felében az Alzheimer-kór, de
ritkábban például a Parkinson-kór
is állhat a hátterében. A kiváltó októl függetlenül univerzálisan igaz az,
hogy az idegsejtkapcsolatok men�nyiségének lecsökkenése együtt jár
a demencia súlyosságával. Egy új
tanulmányban számos olyan fehérjét
azonosítottak, amelyek szükségesek
az idegsejtkapcsolatok működéséhez
és a demens betegeknél lecsökken a
mennyiségük.
676
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A kutatócsoport, melynek két
magyar tagja is volt, demens betegektől és egészséges személyektől származó agyakból vett
mintákon végezte vizsgálatait.
Az agyak olyan egészséges, Alzheimer-kóros és Parkinson-kóros
személyektől származtak, akik
haláluk után kutatási célokra ajánlották fel agyukat. A kutatók a
prefrontális kéregből származó
szövetmintákat használtak, mivel
ez az agyterület kiemelt fontosságú a demencia kialakulásában.
A szövetmintákból elválasztották
a fehérjéket, majd ezeket egy enzimmel peptidekre hasították, és
ezeket az úgynevezett „tandem
tömegcímke” módszerrel jelölték. Ennek lényege, hogy olyan
molekularészletek kerülnek a
különböző mintákból származó
peptidekre, amiknek a tömege
azonos és ismert, tehát a különböző
analitikai eljárásokat nem zavarja.
Az analízis után viszont a megfelelő enzim segítségével lehasítható
róla egy molekularészlet, aminek

2018/22

a tömege már az adott címkére jellemző és így meghatározható, hogy
melyik mintában mennyi volt az
adott peptidből. A peptidek analízise kapcsolt folyadékkromatográfiástömegspektrometriás módszerrel
történt.
A kutatók több mint 10 000 fehérje mennyiségében találtak
eltérést a kontroll és a betegcsoportok között. Ezek közül közel
1000 játszik valamilyen szerepet az
idegsejtkapcsolatok, vagy szinapszisok működésében és 25 men�nyisége csökkent le statisztikailag
jelentősen a betegeknél. Egyes
szinaptikus fehérjék mennyiségének csökkenése együtt járt a
tipikus patologikus elváltozások
súlyosságával, illetve a Mini Mentális Teszten elért pontszám gyors
csökkenésével a halál előtt. A betegek rendszeresen teljesítették ezt
a tesztet kórházi kezelésük során.
A teszt körülbelül 5-10 percet vesz
igénybe, és például a térbeli és időbeli orientációt (dátum, idő, város,
utcanév ismerete), az emlékezetet

A demenciával élők száma a világban
(FORRÁS: HOMEHEALTHCAREINC.NET)

Tanuljunk a káoszból!

Sokféle sejt létezik. Egy sejt
lehet kicsi, nagy, gömbölyű,
nyúlványos, mozgékony vagy
helyhez kötött, megújuló vagy
öregedő és még rengeteg
egyéb tulajdonsága is lehet,
amikre már csak bonyolultabb szavaim vannak. Ha például
le akarom írni a bőrhámsejt azon
tulajdonságát, hogy a külvilág
felé másképpen viselkedik, mint
a szervezet belseje felé, akkor azt
mondom, hogy polarizált. Minden
sejtnek megvan a maga feladata,
amihez a felépítése és működése
alkalmazkodott.
Ahhoz, hogy a sejt a feladatát ellássa, a sejten belül bonyolult szabályozási rendszer épült ki. Ezt a
rendszert úgy is el lehet képzelni,
mint egy több szálon futó akciófilm csúcspontját, amikor a szereplők oda-vissza fenyegetik egymást
pisztolyokkal: „megmozdulsz – és
halott vagy”. Mégis előfordul, hogy
egy sejt valamelyik elemének valahogyan mégis
sikerül kijátszania ezt a
rendszert. A rákos sejtek
ennek a mesterei. Ők
lennének azok a lakosok,
akik éveken át tudnának
adót csalni anélkül, hogy
a NAV rájönne.
Leginkább az nehezíti
meg az onkológusok életét, hogy egy sejt többféle
úton is rákos sejtté válhat.
Éppen ezért nincs univerzális gyógymód. De
van jó hír: minden egyes
mozdulat, minden egyes
mutáció, amely elkerülte
a sejt szabályozó rendszerének a figyelmét, nyomot hagy maga után.
Kutatók évek óta olyan

génmutációkat keresnek, amelyek
miatt egy gén másképp viselkedik,
mint normális sejtben tenné. Az
irány sikeresnek bizonyult, a felfedezések új gyógyszereket eredményeztek, amelyekkel a rákbetegségek egy-egy típusa sikeresen
gyógyítható. Ezek a gyógyszerek
olyan géneket, onkogéneket támadnak, amelyek miatt egyik-másik rák kialakult.
Idővel azonban a kutatók felismerték, hogy van olyan tumor,
amely esetében nem található
olyan gén, amelyet gyógyszerrel
meg lehetne támadni. Arról nem
is beszélve, hogy néha egy gén likvidálása nem elég, sőt, előfordul,
hogy a rák visszatér az első kezelés
után. Az egyik ilyen „problémás
eset” a petefészekrák egyik alfajtája, amelyet az angol orvosi neve
után (High-Grade Serous Ovarian
Cancer; agresszív, szerózus petefészekrák) HGSOC-nek rövidítenek. A petefészekrák, bár kevés
nőt érint, jelenleg az egyik leghalálosabb ráktípus. Nagyrészt azért,
mert sokáig tünetmentes, és a petefészek anatómiai helyzete miatt
könnyen átterjed szomszédos szövetekre, így általában késői stádiumban diagnosztizálják.
Sohrab Shah, a British Columbiai Egyetem és a British Columbiai Rákkutató Központ közös
csoportjának vezetője a HGSOC
vizsgálatával rávilágított, hogy az
egészséges sejtből rákos sejtté való
változásnak nemcsak egyes gének

Élet

működésében lehet lenyomata, hanem a genetikai állomány, a genom
egészében is. Az egyik legfontosabb lépése annak, hogy a petefészek, illetve a petevezeték egyik
sejtje átalakul HGSOC-típusú rákos sejtté, hogy a sejt eltávolítja a
szabályozási rendszer rendőrfőnökét. A sejten belül ezzel eluralkodik a káosz: ha a DNS egy darabja
fejjel lefelé is áll, vagy rossz helyre
kerül, akkor sem áll le a rendszer.
Néha a tűzoltóság is elveszik és
hamu található mindenfelé. A sejt
genetikai kódja kezd egészen érthetetlenné válni: helyenként betűk
hiányoznak, máshol két értelmes
mondat kavarodik össze. Ránézésre teljes a káosz. A Shah-labor
azonban számítógépes módszerekkel képes volt ebből a káoszból
visszafejteni a történések okát és
megalapozni a genomalapú diagnosztikát.
A sejt javító mechanizmusai ismertek. Az egyes folyamatokban
szerepet játszó gének is többnyire fel vannak térképezve, de még
vannak hiányosságok. Azokkal a
módszerekkel, amelyekkel a genom egészét vizsgálhatjuk, sokkal pontosabb képet kaphatunk a
sejten belüli változásokról, mintha
csak egy-egy ismert génre fókuszálnánk. A személyre szabott orvoslás igyekszik egyre több mindent figyelembe venni, hogy a
ráktípusok minél több fajtája ellen
hatékonyan tudjunk fellépni.
Ferenc K ata
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RÁKKUTATÁS

(szavak megismétlése, majd később
felidézése) és nyelvi képességeket
(tárgyak megnevezése) méri fel.
Az eredmények arra utalnak, hogy
a demencia bizonyos szinaptikus fehérjék mennyiségének lecsökkenésével jár együtt. A kutatók szerint az
eredmények a demencia megelőzését és kezelését is segíteni fogják a
jövőben, ami milliók egészségének
megőrzését szolgálhatja.
Reichardt Richárd

A V Ö R Ö S B O LYG Ó M E G F Ú R Á S A

METEORBECSAPÓDÁSOK
MARSRENGÉSSEL

Május 5-én a NASA sikeresen elindította űrszondáját a Marsra. Az InSight egy geofizikai leszállóegységet fog telepíteni, amely a Mars belsejét hívatott tanulmányozni, hogy adatokkal segítse
a kutatókat a bolygó keletkezésének és összetételének megismerésében. Küldetésének fő
célja, hogy felderítse: egy kőzetbolygó miképpen alakul ki, hogyan fejlődik. A misszió várhatóan
egy évig tart és közben folyamatosan adatsorokat küld a tudósok és érdeklődő diákok számára
– az űrszonda észlelései ugyanis szabadon hozzáférhetők lesznek az interneten.

A

z InSight (Interior Exploration
using Seismic Investigations,
Geodesy és Heat Transport)
pontos leszállási helyét egy ellipszisen
belül jelölték ki; ez egy viszonylag sík
terep nagy kráterek nélkül, ahol a felszíni kőzet elég puha ahhoz, hogy a
szonda képes legyen a talajba beleásni.
Annak érdekében, hogy a landoláskor
az ejtőernyők működjenek, viszonylag
alacsony magasságra van szükség, és
hogy elég napos legyen a leszállóhely
környezete, mivel a leszállóegységet
napelem látja el energiával, ezért ennek a helyszínnek az egyenlítő közelében kell lennie. A marsi leszállás tervezett időpontja 2018. november 26-a,
helyszíne az Elysium Planitia területének nyugati részén lesz.
A Mars éghajlata sokkal hűvösebb a
bolygónkénál, az átlagos hőmérséklet
körülbelül mínusz 63 Celsius-fok, ami
részben a Naptól való nagyobb távolságával és a vékony, szén-dioxidban
gazdag légkörével magyarázható. Az
időjárását porviharok uralják, melyek
képesek az egész bolygót beborítani és
valamennyire megemelni a hőmérsékletet. Míg a Föld felszínének mintegy
kétharmadát óceánok borítják, a Mars
felszínén nincs folyékony víz. A tudósok azonban úgy vélik, hogy 3,5 milliárd évvel ezelőtt az éghajlata hasonló
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lehetett az akkori korai Földéhez, vagyis melegebb és nedvesebb volt, mint
most. A Mars nedvesebb éghajlatának
bizonyítékát láthatjuk folyódelták,
vízelvezető csatornák és egykori tavak megmaradt nyomaiban.
Mind a Föld, mind a Mars felszínét
meteorok bombázták az évmilliók során. A Mars kráterei azonban sokkal
jobban megőrződtek a lassúbb erózió
miatt, mivel az időjárási hatások a
csapadék hiányában sokkal kevésbé
pusztították le a felszínt. Továbbá a
kisebb meteorok elégnek a Föld légkörében és soha nem érik el a földfelszínt, míg a Marson a kis meteorok is

krátereket ütnek, mert a bolygónak
sokkal vékonyabb a légköre, ráadásul a Földénél 100-szor ritkább!
gy szilárd égitest kialakulása általában anyagbefogási (akkréciós) folyamat során megy végbe: porrészecskék és kis meteorok fokozatosan összeragadnak és egyre nagyobb
méretet öltenek, amely végül eléri
egy bolygó kiterjedését. Ahogy nő a
bolygókezdemény, úgy melegszik
a belseje, megolvad és gömbformát vesz fel. Az anyag ezután lehűl, és kikristályosodik, azaz kialakul a Föld-típusú bolygónak nevezett égitest.

E

A korábbi marsexpedíciók és az InSight tervezett leszállóhelye (FORRÁS: NASA)

Az összes Föld-típusú bolygó hasonló szerkezetű, anyagának összetétele nagyjából ugyanaz, mint a
meteorok anyaga, amelyből kialakultak, de ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy egyformák is lennének. Mindegyik Föld-típusú bolygó
a differenciálódás folyamata során
nyerte el jelenlegi szerkezetét és formáját. Eszerint a különböző elemek és ásványok kikristályosodnak, és eltérő
mértékben süllyednek le a megolvadt
bolygómasszába. A belseje övekre –
mag, köpeny és kéreg – válik szét.
A tudósok még vitatkoznak azon,
hogy miért nem tapasztalható a Marson lemeztektonika. Talán a folyékony víz a felszínen nélkülözhetetlen feltétele a lemeztektonikának?
Esetleg a Mars egyszerűen túl gyorsan hűlt le, és emiatt nagyobb a fajlagos felület-térfogat aránya? A
lemeztektonika (no és persze az időjárási erők sokasága) szabályozza a
Föld felszínének alakját, az óceáni
medencéktől kezdve a hegyvonulatokig. A lemeztektonika az oka egy
sor természeti jelenségnek, így a
földrengéseknek és a vulkánkitöréseknek. Sőt, a lemeztektonika az a
fő mechanizmus, amely során a Föld
elveszíti belső eredetű hőjét. Ám
lemeztektonika csak a Földön figyelhető meg! Ez rejtélyes! Miért
csak a Földön fordul elő? Hiányában
a többi Föld-típusú bolygó hogyan
veszíti el akkor belső hőjét? Ezek
nagy kérdések a Föld és a többi bolygó kutatása során.

z InSight elsődleges küldetése,
hogy a bolygó kialakulása során
A
történő differenciálódás rejtélyét meg-

oldja, segítségével megértsük az
akkréciós folyamatot és a Föld-típusú
bolygók teljes kialakulását, azaz a mag,
a köpeny és a kéreg létrejöttéhez vezető
utat. A NASA programjának másodlagos célja az, hogy a vörös bolygón tanulmányozza a marsrengéseket és a
meteorbecsapódásokat. Ezek mind értékes ismereteket adhatnak a Földön
zajló folyamatokról is.
A Mars szeizmológiai tanulmányozásával, azaz a marsrengések és
meteorbecsapódások révén részben felderíthetjük e bolygó belső szerkezetét.

Marsrengéseket okozhatnak a meteorbecsapódások, a légköri jelenségek
és a tektonikus folyamatok. A Mars
holdja, a Phobos keringése bolygója
körül egy nagyon alacsony frekvenciájú „árapály” mozgást okoz a Mars
felszínén, amelynek periódusideje
körülbelül nyolc óra. A hosszú periódusú SEIS-eszköznek elég érzékenynek kell lennie ahhoz, hogy mérje
ezt az árapálymozgást és kimutatható legyen a több mint egy évig (esetleg két évig) tartó méréseinek kiátlagolása után.
árhatóan az is kiderül a marsrengések elemzéséből, hogy mekkora
és milyen összetételű a Mars magja, és

V

Fantáziarajz az InSight leszállóegységéről
a Mars felszínén; jobbról a robotkar közvetlenül méri a felszín hőmérsékletét,
balról a kiépített szeizmométer
(WTS / SEIS) látható
(FORRÁS: HTTP://PHOTOJOURNAL.JPL.
NASA.GOV/ CATALOG/PIA19811)

AZ INSIGHT – PÓRÁZON
Maga az űrszonda egy hagyományos ejtőernyős statikus leszállóegység, amely a NASA Phoenix Lander által tesztelt és egy már kipróbált technológiának számít. Több műszerét Európában tervezték: Franciaországban a hosszú periódusidejű szeizmométert, Angliában az egyszerűbb
és robosztusabb rövid periódusú szeizmikus műszert, Németországban a hőmérsékletmérő egységet, amely akár 5 méterrel a talajba (vagy
kőzetbe) tud fúrni és ott megmérni a minta hőmérsékletét, valamint a bolygó hőfluxusát. Svájcban a fedélzeti elektronikát és a nagy felbontású
helyzeti adatokat szolgáltató egységet fejlesztették ki.
A leszállóegységhez tartozik egy robotkar, amellyel a hőárammérő érzékelőegységét telepítik ki, és a felszínre helyeznek még egy
szeizmométer-egységet is (SEIS). A talajjal közvetlenül érintkező szeizmikus érzékelőhöz egy szélvédő fedél tartozik, amely nagymértékben
csökkenti a háttérzajt, és növeli a műszer érzékenységét a marsrengések észlelésére. A holdrengések esetében az Apolló-küldetés során maximális érzékenységgel dolgozhattak a szeizmométerek a légkör zavaró hatásának hiánya miatt (lásd a Holdrengések – Ha égi kísérőnk megrázza magát című cikket az Élet és Tudomány 2016/40. számában – A szerk.).
A SEIS egy hosszú periódusú érzékelőegység (Párizsban az IPGP tervezte), érzékenysége és a frekvencia átvitele a legjobbak közé tartozik a Földön. Az eszközben három elkülönített érzékelőt helyeztek el vákuumkamrákban, ami lehetővé teszi a talajmozgás három irányban történő mérését
(fel-le, észak–déli és kelet–nyugati). E szenzor korai változata repült a Marsra az orosz Mars-küldetés során (1996), ám sajnos meghibásodott. A
SEIS tartalmaz egy mikro-elektromechanikus rendszert (MEMS), amely egy gyorsulásmérő egység (ezt Londonban az Imperial College tervezte és
építette). Utóbbi a magas frekvenciájú szeizmikus jeleket rögzíti ugyanannak az elvnek a segítségével, mint ami az okostelefonok számára „megmondja”, hogy merre van a felfelé. Noha nem annyira érzékeny a legalacsonyabb frekvenciákra, de cserébe nagyon erős (robosztus) és könnyű.
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A P és S hullámok menetideje egy, a felszín alatt
5 kilométerre történt eseményből kiindulva

KIBŐL LESZ MARSKUTATÓ?

A Föld, a Mars és a Hold szerkezetének

Angliában, a MarsQuake program keretében iskolák is bekapcsolódhatnak a Mars kutatásába. A diákok első kézből láthatják a NASA InSight misszió legújabb Földre küldött képeit, és azokon meteorbecsapódásokat kereshetnek. Várhatóan 2019-től a földöntúli marsi rengések jeleit is megnézhetik az IRIS honlapról (https://www.iris.edu/
hq/). A marsrengések iskolai programjának honlapja: http://www.bgs.ac.uk/
discoveringGeology/hazards/earthquakes/marsQuake/home.html) Szívesen várom az
érdeklődők jelentkezését egy hazai marskutatás elkezdéséhez: MTA CSFK GGI
Kövesligethy Radó Szeizmológiai Intézet, marta@seismology.hu.

feltárul a fizikai állapota is, azaz hogy
szilárd vagy folyékony. Meghatározhatjuk a Mars kérgének vastagságát
és pontos szerkezetét, valamint
megismerhetjük a köpenyének ös�szetételét és méretét. Izgalmas feladat lesz megfigyelni a Mars szeizmikus tevékenységét, elemezni a

marsrengések magnitúdóját és földrajzi eloszlásukat, valamint meghatározni a bolygó felszínére becsapódott meteoritok számát.
A Mars szeizmikus eseményeit kísérő P nyomáshullám és az S nyíróhullám közötti sebességkülönbség
lehetővé teszi a kutatók számára,

Ha egy megfelelő sugarú kört rajzolunk a gyorsulásmérő műszer köré, a térképeken megkereshetjük az új krátert. A HiRISE képei alapján összehasonlíthatjuk a területet a szezmikus jel észlelése előtt és után: részletesen tanulmányozva a felvételeket, jól behatárolható
a kráter. 2013-ban 213 új becsapódást rögzítettek a Marson.
(FORRÁS: NASA)
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összehasonlítása

hogy „megnézzék” a Mars belsejét,
hasonló módon, ahogy a földrengések esetében. A különböző tulajdonságú réteghatárokon ugyanis
visszaverődnek és megtörnek a
szeizmikus hullámok, illetve az eltérő tulajdonságú kőzetekben másmás a terjedési sebességük, csak
vissza kell fejteni ezeket a rengéshullámok adataiból.
A szeizmométerből kapott rengéshullámokat kombinálhatjuk azokkal
a képekkel, amelyeket az NASA
HiRISE nevű orbitális űrjárműve
szolgáltat. Az új kráterek keletkezését összekapcsolhatjuk a megfigyelt szeizmikus jelekkel! Ha a
szeizmométertől egy bizonyos távolságban becsapódás történik, akkor ennek hatására először a gyorsabb P hullámokat érzékeli a műszer, azok kisebb amplitúdóval jelennek meg a
szeizmogramon. Amikor az S hullámok elérik a műszert, egy újabb, nagyobb amplitúdójú nyom lesz megfigyelhető. Míg a P hullámok terjedési sebessége 5–7 kilométer percenként a földkéregben, addig az
S hullámok lassabban, 3–4 kilométer/perc sebességgel haladnak. Az eltérő beérkezési időket fel tudjuk
használni arra, hogy kiszámítsuk az
esemény távolságát a szeizmométertől.
Nagyobb távolság esetén hosszabb
idő fog eltelni a két hullám beérkezése között. Egy grafikon segítségével
meghatározhatjuk ezt a távolságot, és
megkereshetjük a krátert…
Kiszely Márta

50 ÉVE TÖRTÉNT

PROFI TENISZ
TÖRTÉNELMI HÁTTÉRREL
1968 mérföldkő a teniszsport történetében, ugyanis ez a dátum az azóta tartó open era (hivatásos, professzionális kor) kezdete. Ekkortól a hivatásos teniszezők is indulhatnak a különböző tornákon, így a négy
Grand Slam-torna kapuit is megnyitották előttük. A sport lépésről lépésre amatőrből profivá vált. Ekkortól
tekinthetjük a sportot modernnek, ekkor kezdődött meg a statisztikák, rekordok számontartása is.

A

modern tenisz az 1850-es
évektől kezdődően alakult
ki és jött létre Angliában.
Az első feljegyzett tenisztornát valószínűleg 1876 augusztusában rendezték a szigetországban. Ezek után következett az első wimbledoni tenisztorna 1877. július 9-16. között. Az
azóta is minden év júliusában megrendezésre kerülő wimbledoni bajnokság a legrégebbi, legnagyobb múltú,
ma is létező tenisztorna. Az első tornán 22 férfi teniszező indult és az
angol W. Spencer Gore diadalmaskodott. A franciák, akik nem mellesleg a jeu de paume nevű labdajáték, vagyis a modern tenisz angolok által továbbfejlesztett változatának örökösei, hamar felismerték a
wimbledoni tenisz varázsát. Jellemző, hogy már 1878-ban megalakult
a francia teniszszövetség. Gyorsan
nőtt az amatőr tenisztornák száma
is, például Franciaországban a mai
Roland Garros elődjét 1891-ben rendezték meg először, az ausztrál kolóniákon, Melbourne-ben (az
Australian Open 1905-ben került
először megrendezésre). Az Amerikai Egyesült Államokban is létrejött
egy amatőr torna 1881-ben: a mai
US Open elődje. A tenisz az 1896os első olimpiai játékokon is szerepelt. Ugyanakkor ekkoriban még a
viktoriánus Angliából induló tenisz szabályai is viktoriánusok voltak: a sportot csak a gazdag arisztokrácia űzte, így nem volt szüksége pénzre a fenntartásához, de
nem is lehetett fizetett mesterség.
Ez az elsődleges oka annak, hogy a
hivatásos teniszezők sokáig el voltak tiltva a nagy nemzetközi tenisztornáktól.

US Open 2007-ben

A legfőbb cél

A négy fenti torna egyébként azért
emelkedett ki folyamatosan a többi
közül, mert nagyon sokáig egyedül
ez a négy rendező ország diadalmaskodott a Davis-kupában, amely
1968-ig gyakorlatilag a legnagyobb
nemzetközi torna volt. Az 1900ban Dwight Davis alapította Davis-kupát 1973-ig egyedül NagyBritannia, az Egyesült Államok,
Ausztrália és Franciaország csapata
tudta megnyerni. Donald Budge
volt az első teniszező, aki 1938-ban
kimondottan a négy Davis-kupagyőztes ország tornáján akart győzelmet aratni, ő volt az első, aki
megkísérelte megcsinálni a Grand
Slamet, és akinek ez sikerült is.
A férfi és női tenisz legfőbb célja a
Grand Slam elérése lett: egy naptári
éven belül megnyerni mind a négy
Grand Slam-tornát. Don Budge már
korábban teljesítette ezt, de ekkor
még a profi teniszezők nem vehettek
részt a bajnokságokon. Rod Lavernek
kétszer is sikerült a Grand Slam: az
első még a profi kor előtt (1962), a
Élet

második azonban már 1969-ben. A
nők között ez két versenyzőnek sikerült: Margaret Courtnak (1970) és
Steffi Grafnak (1988).
A Roland Garros névadói

A négy nagy torna, a négy Grand
Slam torna megrendezési időpontja nem változott az elmúlt évtizedekben. A GS-idényt a különböző
keménypályás felvezető versenyek
után január közepén az Australian
Open (Melbourne) indítja, május
végén indul a Roland Garros (Párizs), július első felében a füves pályás Wimbledon (London) folytatja a sort, szeptemberben pedig az
ausztrál bajnoksághoz hasonlóan
kemény pályán megrendezésre kerülő US Open (New York) zárja.
A GS-tornák főtábláján 128 versenyző indul, így a férfi és a női
egyesek versenyében is hét fordulót
kell győztesen megvívnia a majdani győztesnek. A férfiak három
nyert szettig, a nők két nyert szettig
játszanak. Mind a négy viadal két
hétig tart.
és
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A négy torna közül egyedül a francia nyílt bajnokságot, a Roland
Garrost rendezik salakborítású pályán. A Roland Garros névadója egy
kalandos életű, autodidakta francia
pilóta, aki 1918-ban, 40 évesen halt
hősi halált az első világháborúban.
1925-ig csak francia teniszezők vehettek részt a versenyen, vagy olyan
külföldiek, akik valamelyik francia
teniszklub tagjai voltak. A Roland
Garros salakos pályáit 1928-ban hozták létre, a Davis-kupa részére.
1968-ban, az open era kezdetével ez
lett az első olyan Grand Slam-torna,
amelyen nem hazai profi versenyzők
is részt vehettek.
A „Garros” minden évben a salakos idény zárása is egyben a nyári füves idény kezdete előtt, továbbá borítása miatt talán a legnehezebb, legnagyobb erőnlétet igénylő tenisztorna. A salakos pálya lassú, a meccsek
nagyon hosszúra tudnak nyúlni.
Mára a torna számára egy egész
sportkomplexumot hoztak létre,
amelyet tehát az első világháborús
hős Roland Garros tiszteletére neveztek el Stade de Roland
Garrosnak. A két központi centerpályát Philippe Chatrier-ről és Suzanne Lenglenről nevezték el. Philippe Chatrier (1926-2000) sikeres
játékos pályafutása után 20 évig
volt a francia teniszszövetség elnöke (1973-1993), sőt 14 esztendeig
(1977-1991) a Nemzetközi Tenisz
Szövetségé is. Irányítása alatt a tenisz az 1984-es Los Angeles-i olimpián sok évtizednyi szünet után feltűnt mint bemutató sportág, majd
1988-ban Szöulban hivatalosan is
visszakerült a nyári olimpia programjába. Suzanne Lenglen (18991938) kétszeres olimpiai aranyérmes
teniszező. Pályafutása során egyéniben 81 tornagyőzelmet ért el, 341

mérkőzést nyert és csak hét alkalommal veszített, amely 98%-os
eredmény és rekordnak számít.
Wimbledonban három alkalommal, 1920-ban, 1922-ben és 1925ben is megnyerte nemcsak az egyéni, hanem egyúttal a páros és a vegyes páros küzdelmeket is. 19211926 között állt a világranglista első
helyén. 1914 és 1926 között huszonegy GS-tornát nyert meg, ebből
nyolcszor egyéniben győzött. 1926ban, a nők között elsőként profi
karrierre váltott. Ezután részt vett
egy hosszú amerikai bemutató sorozaton, amelyen 38 mérkőzést játszott, és ez kikezdte egészségi állapotát. Orvosai tanácsára visszavonult az aktív játéktól, tenisziskolát
alapított, továbbá több könyvet
írt a teniszről. Stílusával és a pályán mutatott briliáns játékával ő
volt az, aki igazán népszerűvé tette a női teniszt, az első „sztár” a
női teniszezők között. Még filmekben is szerepelt. Harminckilenc évesen, leukémiában hunyt
el. Róla nevezték el tehát a Roland Garros második legnagyobb
nézőtérrel rendelkező pályáját.
A Roland Garros történetének
legsikeresebb versenyzője pedig a
jelenkor egyik ásza, a spanyol Rafael Nadal, aki tízszeres egyéni
győztesként abszolút rekorder
mindkét nem tekintetében (200508, 2010-14).
Magyar sikerek Párizs salakján

Mi magyarok is Párizsban értük el
eddigi legnagyobb sikereinket a fehér sport történetében. A magyar tenisz eddigi két legnagyobb sikere
ugyanis ide kötődik: 1947-ben Asbóth József, 1958-ban Körmöczy
Zsuzsa lett egyéniben bajnok Párizsban. Emellett párosban Taróczy
Teniszütő régen...
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Így nézett ki egy teniszezőnő 1881-ben

Teniszkészlet a XVIII. századból

Balázs 1981-ben és
Temesvári Andrea
1986-ban diadalmaskodott a Garroson.
Ami a magyarok további GS-elsőségeit
illeti, Taróczy párosban Wimbledonban
is győzni tudott
1985-ben. Végül a
januári nyárban párosban még Babos
Az open era legsikeresebb férfi játékosai
Tímea szerzett GSegy-egy GS-torna tekintetében egyéniben
trófeát az Australian
Openen 2018-ban.
Körmöczy Zsuzsa (1924-2006)
Asbóth József (1917-1986) a maga minden idők legsikeresebb magyar
korában Európa-szerte a kontinen- teniszezőnője. Kivételes tehetségét
tális rangsor élére állított teniszező jól jellemezte, hogy bár csak kivolt. Magyarországon ebben az lenc évesen kezdte a teniszt, de a
időszakban a Margitszigeten ren- tízes évei elején már a néhány évdeztek rangos, nemzetközi verse- vel idősebbek mezőnyében sem tanyeket. A korabeli sajtó beszámol lált Magyarországon legyőzőre.
róla, hogy a mérkőzések közben a Jellegzetes módon középen fogta
szomszédos Palatinus strand me- az ütője nyelét, hogy elbírja azt. 13
gafonján sokszor hangzottak el évesen már dobogós volt a nemzeilyen és ehhez hasonló bejelenté- ti és itthon tartott nemzetközi bajsek: „Salamon úrhölgyet kérjük a női nokságokban is. Első magyar bajfodrászterembe!” A tenisz növekvő nokságát 1940-ben, 16 éves koránépszerűségét is mutatta, hogy ban nyerte. Körmöczy ezután a
sokszor a kormányzói pár is jelen legnehezebb meccsét nem a teniszvolt a különböző versenyeken, As- pályán vívta, hiszen zsidó szármabóth pedig 1941-ben végleg elnyer- zása miatt 1941-ben nemcsak a váte a Horthy Miklósról elnevezett logatottból tették ki és a ranglistávándorserleget is. A második világ- ról is törölték, hanem még ütőt és
háború ugyanakkor részben ketté- labdát sem vásárolhatott. Hamis
törte pályafutását, de a negyvenes papírokkal, Pintér Klára néven
évek végén mégis a világ első 10 já- bujkált, így tudta túlélni a vésztertékosa közé tartozott. 1947. június hes korszakot.
27-én Párizsban, a Roland Garros
A háború után tudta folytatni pályádöntőjében 8:6, 7:5, 6:2-re nyert a ját, összesen tizenkilencszer lett madél-afrikai Eric Sturgess ellen. Ez- gyar bajnok, hatszor nyert egyéniben,
zel a sikerével máig ő az egyetlen 13-szor pedig párosban és vegyes pámagyar férfi egyes Grand Slam- rosban bajnokságot. 1958 volt a legsigyőztes, egyben a világranglista keresebb éve. Kilenc nemzetközi
második helyére lépett elő. Asbóth tornájából nyolcat megnyert, köztük
egyébként 1948-ban elődöntőt ját- a Roland Garrost, 6:4, 1:6, 6:2 arányszott Wimbledonban. 1958-tól pe- ban legyőzve a brit Shirley Bloomert,
dig Belgiumban élt és edzősködött. és ezzel megszerezve a magyar
Az open era legsikeresebb női játékosai egyéniben mind a négy GS-torna tekintetében

Élet

Roger Federer

teniszezőnők első és máig egyetlen
GS-trófeáját. Ugyanebben az évben
Wimbledonban elődöntős volt. A
női tenisz világranglistáján a második helyre került. Óriási dolog, hogy
egy évtizeden át szerepelt a legjobb
tíz között a világranglistán. 1959ben ismét döntős volt a Roland
Garroson, de 6:4, 7:5 arányban vereséget szenvedett a brit Christine
Trumantől. Még 1962-ben, 38 évesen is a világ élvonalában játszott:
Monte-Carloban a hatodik egyes
győzelmét aratta. Sorolni is hosszadalmas egyedülálló sporteredményeit, akit a részletek érdekelnek, elolvashatja nagyszerű könyvében, A
tenisz varázsában. Férfias tenyeresei
és sajátos fonákjai mellett híres volt a
lábmunkája és a hálójátéka is. Elütései milliméter pontosak voltak, képes
volt sorozatban a vonal szélére ütni a
labdát, amivel ellenfeleit teljesen
megzavarta. Egy szakértő úgy vélekedett a taktikai érzékéről, hogy
„Körmöczi sakkozik a teniszpályán.”
1964-ben hagyta abba a versenyzést,
a későbbiekben hat évig volt a magyar női teniszválogatott szövetségi
kapitánya.
M aczák M árton
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160 ÉVE SZÜLETETT EDVI ILLÉS ALADÁR

EGY MAGYAR
IPARFEJLESZTŐ
Magyarország XIX. századi gazdasági felemelkedéséhez számos kiváló képességű szakember járult
hozzá. Közülük is kimagaslott Edvi Illés Aladár, a kivételes tehetségű és intelligenciájú gépészmérnök, a Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola tanára, iparfejlesztő, szakíró.

E

dvi Illés Aladár munfém és vasipari csoportok bikássága közgazdasági,
zottságának előadója volt. Taipari, technológiai és
pasztalatairól Az 1896. évi eztechnikatörténeti kérdésekre
redéves kiállítás eredményei című
terjedt ki. Szenvedéllyel gyűjtkönyv VII. kötetében a számolt
ve a sajtótermékeket könyvtábe. Tevékenyen részt vett az
ra közel 30 000 kötetes volt.
1900. évi párizsi világkiállítás
Sokat fáradozott a magyar műfém-vasipari csoportjának renszaki nyelv megteremtésén is.
dezésében, munkásságát a
1858-ban született Kapuvánemzetközi zsűri a kiállítás
ron régi nemesi család sarjanagy aranyérmével tüntette ki.
ként. Apja soproni ügyvéd,
A Budapesti Magyar Királyi
majd vármegyei ügyész volt.
Állami Felső Ipariskolában, – a
Középiskolai tanulmányait a
mai Óbudai Egyetem jogelődjésoproni evangélikus gimnáben – 1902-ig rendes tanárként
ziumban kezdte, majd – a béoktatott, amikor is a kereskedecsi világkiállítás megtekintélemügyi minisztériumba rendelse után érdeklődése a gépéték be központi szolgálattételre.
szet felé irányulva – a soproni
A Felső Ipariskolától nem vált
reáliskolában folytatta és femeg, 1920-ig, mint óraadó tanár
jezte be 1874-ben.
tanított tovább. 1903. április 21Egyetemi tanulmányait a
én felső ipariskolai igazgatói cíbudapesti Királyi József Műmet kapott. 1913-ban meghívegyetemen kezdte, és az
ták a Magyar Királyi József Mű1874/75-ös és az 1875/76-os
egyetem előadójának. Kezdettanévet az egyetemes szakoszben A Magyar-birodalom ipara
tály hallgatójaként végezte el. Részlet az 1891-ben megjelent „Alumínium” című könyvéből címmel tartott órákat, 1915-től a
A második év elvégzését köbányászati és iparpolitikai elővetően önkéntes katonai szoladások megtartására kérték fel.
gálatát a soproni 76. gyalogezrednél
Hazatérve a Mechwart András
töltötte. A tartalékos tiszti vizsgát vezette Ganz & Társa cég budapesA kiváló szakmai publicista
Pozsonyban tette le 1877. október 17- ti gyárában kezdte meg mérnöki A szakoktatás és az ipar terén kifején, és tartalékos hadnagyi rendfoko- tevékenységét. Hat hónapi szer- tett érdemei elismeréséül Őfelsége
zattal szerelt le. Egyetemi tanulmá- kesztőmérnöki munkát követően 1896-ban a koronás arany érdemkenyait az 1877/78-as tanévben a Mün- érdeklődése az oktatás felé irá- reszttel, 1901-ban a Ferenc József
cheni Műegyetem gépészmérnöki nyult. 1882-ben a vallás- és közok- Rend lovagkeresztjével tüntette ki,
szakosztályának első évfolyamán tatásügyi miniszter a Budapesti Ál- 1916-ban pedig magyar királyi udkezdte újra. Tanulmányai megszakí- lami Ipartanodába „igazgató segéd- vari tanácsossá nevezte ki.
tását jelentette, hogy behívást kapott nek” nevezte ki, majd 1884-ben
1886-ban a Magyar Mérnök- és
a boszniai török megszállás elleni há- rendkívüli tanárrá, 1885-ben pedig Építész Egylet tagja lett, s a gépészeti
borúba, és 1878 augusztusától 1879 rendes tanárrá a fém-vasipari szak- és gyáripari osztálya a könyvkiadó bifebruár végéig szolgált a harctéren. tárgyak oktatására.
zottság tagjaként fejtett ki műszaki
A tanítás mellett rendszeresen láto- irodalmi tevékenységet. 33 éves koráHosszúra nyúlt egyetemi felkészülését végül az Aacheni Műegyetemen gatta a szakmai kiállításokat. Az ban a Magyar Mérnök- és Építész
folytatta, ahol gépészmérnöki okle- 1896. évi ezredéves kiállításon a bá- Egylet Közlönyének szerkesztőjévé
nyászati és kohászati, valamint a fém választották. Az MMÉE Közlönye az
velét 1881. július 30-án vette át.
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A „Magyarország gazdasági térképekben” című könyv részlete

első világháború előtti évtizedben érte el – gyakori megjelenésével, terjedelmével, változatosságával és színvonalával – a csúcsot. Ebben jelentős
szerepe volt Edvi Illés Aladárnak, aki
1891-től több mint negyedszázadon
át szerkesztette ezt a folyóiratot.
Egyik életrajzírója a következőket
emelte ki: „E megtisztelő megbízást
Szily Kálmán, Ney Béla, Schwarczel
(Lipthay) Sándor, Révész Sámuel, Ullmann Vilmos, Dobecky Sándor,
Nendtwich Gusztáv és Cserháti Jenő
nagynevű elődeinek súlyos öröksége után
vette át... Célja a Közlöny szerkesztésével az, hogy a folyóiratot oly magas fokra
emelje, ahol a külföldi legjelesebb folyóiratok állnak. Ezzel a hazai kultúrának,
a magyar és iparügynek, de különösen az
Egyletnek kívánt hasznos szolgálatot, becsületet és tiszteletet szerezni...”.
A Magyar Mérnök- és Építész
Egylet Közlönyében rendszeresen
jelentette meg szakmai ismeretterjesztő írásait. 1889 és 1924 között
mintegy 36 alkalommal korának jelentős műszaki alkotásairól, a tudomány állásáról írt összeállítása jelent
meg, és négy esetben közölték a

közgyűlésén mondott hozzászólását.
A „Krómvas és a krómacél” című tanulmányát a Mérnök Egylet 1891ben Hollán-pályadíjjal jutalmazta.
A Közlönyben megjelent írásai közül is kiemelkednek a vas történetével, feldolgozásával, a vasgyártás
helyzetével és statisztikai elemzésével
foglalkozó cikkei. Így például „A vas
története Közép- és Észak-Európában a
népvándorlásig I-II-III. rész”, „A
folyasztott vas használata a kazángyártásban külföldön”, „Az elektrolízis munkája I-II-III. rész”, „A vasöntés gyermekévei I-II. rész”, „Délmagyarország
első vasgyárai I-II-III. rész”, „A világ
vasipara 1898-ban és Magyarország
vasfogyasztása”, valamint a „CsonkaMagyarország vasgyártása és -szükséglete
I-II. rész”. Irodalmi munkásságát számos alkotás jellemzi, pályája során
78 tanulmánya és 27 könyve jelent
meg a kohászat, a gépipari technológiák és a közgazdaság területéről.
Széleskörű közéleti tevékenységet
fejtett ki, felsorolásuk betekintést enged a kor pezsgő szakmai életébe. Az
Országos Gőzkazánvizsgáló Egyesület miniszteri biztosa volt. Tagja volt
Élet

a Magyar Mérnök és Építész Egylet
Könyvkiadó Bizottságának, az Országos Iparegyesületnek, a Természettudományi Társulatnak, az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek, az Országos Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanácsnak, a Statisztikai
Hivatal Értékmegállapító Bizottságának, az Magyar Szakírók Országos
Egyesületének. Tiszteletbeli tagja volt
az Országos Gépészegyesületnek. Ellátta a „Vasárnapi Munkásképző Országos Bizottság” alelnöki feladatait is.
Edvi Illés Aladár 1898-tól számos
tanulmányt készített a Magyar Királyi Kereskedelemügyi Minisztérium
megbízásából. Egyik első jelentése a
Székelyföld vasiparáról készült, mely
elemzés is hozzájárult ahhoz, hogy a
Kereskedelemügyi Minisztérium IX.
szakosztályán a gyári és kisipari ügyek
intézése, új iparágak megindítása és a
meglevők fejlesztése lett fő feladata.
Az iparpolitikus

Az Iparegyesület 1867. szeptember
15-re összehívott közgyűlése által
létrehozott bizottság a „magyar
ipar újjáteremtésének munkálatát
és
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Budapesti Magyar Királyi Állami
Felső Ipariskola

Edvi Illés Aladár Felső Ipariskola-i
előmeneteli lapjának részlete

kezdeményezni” hivatott. A legfontosabbnak tartották „...a legifjabb
iparnemzedék szellemi kiművelésére és
szakmabeli kiképeztetésére...” létrehozni az iparegyleti iskolákat, az
ipariskolai tankönyvek színvonalának emelését és az ipari szakirodalom terjesztését. Az egyesület kezdeményezésére az 1872-ben beterjesztett ipartörvény vitája során
mindinkább „égető napirenddé”
vált az Ipartanoda és az úgynevezett
Technológiai Iparmúzeum létrehozási igénye. Hasonló jellegű intézményeket a fejlett ipari államok
már a XIX. század elején alapítottak. A hazai Iparmúzeum létesítésének gondolatát Trefort Ágoston,
gróf Zichy Jenőhöz írt, a Pesti Naplóban közzétett levele mutatta be:
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„...Ez okból indulva, tervet készíttetett, hogy az iparmúzeum s a rajztanárképezde oly iskolával hozassék
kapcsolatba, hogy abban a nemesebb,
vagyis a művészetekkel határos iparágak korszerű gyakorlatához szükséges elméleti ismeretek taníttassanak, s a gyűjtemények tárgyainak
használata mellett az iparosok gyakorlatilag oktassanak...”.
A Beleznay kerti épületben 1883.
június 24-én 10 órakor az Iparmúzeumot Trefort Ágoston miniszter ünnepélyesen megnyitotta. Az
alapszabály szerint: „a hazai
kézművesipart, elsősorban pedig a fa- és fémipart közhasznú szakismereteknek, lehetőleg
szemléleti úton való terjesztésével támogatni, s a jelenkori igényekhez képest fejlődését hathatóan előmozdítani” volt az
Iparmúzeum hivatása.
Trefort a múzeumot és az
ipartanodát szerves kapcsolatba
hozta. A Közép Ipartanoda
igazgatóját, Hegedűs Károlyt
bízta meg a múzeum vezetésével és főfelügyeletével főigazgatói minőségben. 1883-ban a
miniszter Edvi Illés Aladárt
kérte fel a múzeumban a vas- és
fémipari előadások tartásával,
melyet 17 éven át, 1900-ig folytatott. 1890-ben a Technológiai
Iparmúzeumban szervezett kísérleti állomás fémipari műszaki szakértőjének nevezték ki.
Az 1890-es évek közepén a
székely kivándorlás ellensúlyozására a magyar nagy vál lalatoknál tanuló székely tanoncok gyámfelügyeletével

2018/22

bízták meg. Munkássága elismeréseként 1897-ben az ipari munkások
részére szervezett országos bizottság alelnökévé választották Edvit. E
bizottság keretében tevékenykedett
a „Vasárnapi munkásképző bizottság”, amely szaktanfolyamokkal, ismeretterjesztő előadásokkal és múzeumlátogatásokkal biztosította a
gyáripari munkások továbbképzését. Egy évvel később a kereskedelemügyi miniszter az Országos Ipartörténeti Tanács tagjává nevezte ki.
1905-ben a m. kir. Kereskedelemügyi minisztériumban megalakították az ipari műszaki osztályt, ennek
vezetésével Edvi Illés Aladárt bízták
meg. Új feladatai közé tartozott az
ipartörvény felülvizsgálatával foglalkozó bizottság tagjaként az előterjesztések összeállítása, valamint
az Ausztriával kötendő gazdasági kiegyezés tárgyalásainak előkészítése.
Tagja volt a Magyar Királyi Közlekedési múzeum felügyelőbizottságának. 1914 elején a minisztérium
megbízta a Magyar Műszaki Múzeum létrehozásának előkészítésével.
1918-ban miniszteri megbízottként
részt vett a vas- és vasötvözetek, illetve ócskavas bizottságok munkájában.
A középkor vasművessége II. könyv részlete
(Csúcsíves, gót stílus)

Óra sárgarézből, Edvi Illés Aladár alkotása –
kiállítva az 1900-as párizsi világkiállításon

Edvi Illés Aladár széles látóköre
kialakulásában jelentős szerepe
volt számos értékes külföldi szakkönyvet is felsorakoztató könyvtárának. Első jelentősebb munkáját
1884-ben „Felsőmagyarország kisvasipara” címmel az Építési Ipar
Edvi Illés Aladár alkotásai
az 1900-as párizsi világkiállításon

című lapban publikálta. 1889-ben,
a Természettudományi Közlönyben jelent meg tanulmánya „Az
alumínium jelene és jövője” címen,
két évvel később már könyvet ír erről az új fémről. 1891-ben jelent
meg „A vas technológiája” című tankönyve. Ekkor kezdte szerkeszteni a
Magyar Mérnök- és Építész Egylet
Közlönyét, melyben 1893-ban megjelent „Délmagyarország első vasgyárai” című ipartörténeti jelentőségű
tanulmánya. Szakírói munkásságával jelentősen hozzájárult a magyar
műszaki nyelv, a fogalomrendszer
kialakításához.
A kereskedelemügyi miniszter
megbízásából 1901-ben jelent meg
„A magyar korona országainak gyáripara az 1898. évben” című tanulmánya, 1906-ban a fa- és gépiparral is kibővített monográfiát készített. Mindkét munkája az
Ausztriával folytatandó gazdasági
kiegyezés előkészítéséhez készült.
Edvi Illés Aladár 2010-ben a
Pallas Nagy Lexikonának vas- és
fémipari részének átdolgozását is
elvállalta a Révai Testvérek Irodalmi
Intézet Rt megbízásából.
Egy gazdag életpálya lezárása

Edvi Illés Aladárt 1908-ban miniszteri osztálytanácsossá nevezték
ki. 1919-től a Kereskedelemügyi
Minisztérium gazdasági szakosztályának vezetője volt, 1922-ben,
64 éves korában helyettes államtitkárként ment nyugállományba.
Nyugdíjba vonulása után is folytatta oktatói munkáját a felső ipariskolában, és a Műegyetemen egyaránt
egészen haláláig. Munkássága elismeréseként a Magyar Mérnök- és
Építész Egylet 1924-ben tiszteletbeli
tagjává választotta, majd az Egylet
közgazdasági osztályának megalakulásától elnöki tisztét is betöltötte.
1927 januárjában súlyos betegség
döntötte ágynak, de akaratereje és a
gondos ápolás talpra állította. A betegség azonban újra támadta szervezetét, amit már nem volt képes leküzdeni: 1927. április 24-én hunyt el
a széles látókörrel, kiváló szervezőképességgel és tudással rendelkező
mérnök, felső ipariskolai tanár, iparpolitikus, szakíró.
Gáti József
Némethy K risztina
Élet

Nyelv és Élet
Szerkeszti:
Grétsy László
Meggazdisodott
Nem vagyok különösebben felkészült felhasználója a közösségi oldalaknak, inkább csak ugatom a kezelésüket, a fortélyaikat. Van azonban
egy csoport, melynek oldalát kutyahűséggel követem: a fővárosi, kertvárosi kutyabarátokét. Talált és elveszett négylábúakról, felújított kutyafuttatókról és ebnevelési jótanácsokról
mindig onnan tájékozódom.
No meg a kutyás nyelvi újdonságokról! Az említett csoporton kívüliek,
ha az utcán gazda nélkül bóklászó állatot látnak, rögtön rávágják: nicsak,
egy kóbor kutya! Ugyanez a felügyelet
nélküli eb nálunk, a XVI. kerületi kutyásoknál: önsétáltató. Ha egy kutya a
kerítés mögül acsarkodik az arra járókra, akkor ő a köznyelvben harapós.
Az ebbarátoknál: még szocializálandó.
Eufemizmusnak nevezzük a nyelvészetben és a stilisztikában a valóságot
megszépítő, a negatív jelentéstartalmakat árnyaló, helyettesítő kifejezések alkalmazását. Érthető, ha a kutyák
iránt elfogult gazdik előszeretettel
használják ezeket olyan helyzetekben,
amikor kedvencük viselkedésére bármi árnyék vetülhet.
A gazdai elfogultság legszebb példája azonban az, ha olyan esetben is az
eufemizmus eszközéhez nyúlnak a
közösségi oldal bejegyzéseinek a szerzői, amikor pedig semmiféle szükség
nem lenne szépítésre. Ilyen az, amikor
az ebrendészeti telepről vagy kutyamenhelyről jószívű emberek örökbe
fogadnak egy-egy négylábút – ezt
ugyanis így írják le: meggazdisodott.
Talán úgy gondolják a gazdik, hogy a
kutya több mint állat; közelebb áll az
emberhez, mint más állatfajok, így aztán
az ebekkel nem történhetnek az események, hanem muszáj, hogy cselekvő alakítói legyenek sorsuknak. Voltaképpen
nem az ember fogadja maga mellé a kutyát, hanem az eb fogadja el a gazdiját.
Egy biztos: az ilyen kommentelőkre
nem mondhatjuk, hogy háziállataikat kutyába se veszik…
Gózon Ákos
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unkatársaink jelentik: vadkacsából idén szép az utánpótlás. Sok
helyen vadnak már alig tekinthetők,
jobb, ha tőkés récének hívjuk őket.
Bátrak, érdeklődők, feltehetően okosak. A fotók északkelet-magyarországi
válaszok előző kiállításunk délnyugatmagyarországi képére. A bemutatott
récék nagyvárosok közepén élnek, ha
van Természetbarát Város cím, ők annak adományozásában szavazópolgároknak tekinthetők.
Váltsunk témát és irányt, méghozzá
több értelemben is. Miközben a lapokban olvashatjuk, hogy a Mecsekben kinyílott a bánáti bazsarózsa, mi néhány
szálat az Erdélyi-középhegységből kaptunk. Miközben láttuk, hogyan települnek be az eredetileg vadon élő állatok a szelíd városi emberek védelmébe, megcsodálhatjuk kertjeink pünkösdi királynőjét eredeti, erdei környezetében.
H. J.

3
1. Horváth Miklós (Butyka, hmika@vilaglex.
hu ) – Nézzétek: valaki drónozik! – Kikeltek
a vadkacsák a Bujtosi tónál, Nyíregyháza
Városligetében. Csak otthon, a letöltés
után vettem észre, hogy a kis récék egy
szitakötőt bámulnak.
2 – 3. Nyisztor Miklós (Debrecen, nyisztor40@
gmail.com) – Pünkösd ékszere – A Bélihegységben (az Erdélyi-szigethegység
nyugati felén) található egy nagyobb
bánáti bazsarózsa populáció. Ebből
hoztam egy csokrot.
4 – 5. Rusz Ottó (Miskolc, aniottorusz@
vipmail.hu) – Felderítők – Miskolc közepén
lévő lakótelepünkön már megszokott, hogy
mókusok ugrálnak a fákon, de a tőkés
récék látogatása meglepő volt. Utcánktól
kb. 300 méterre folyik a Szinva patak,
egy tehermentesítő út tövében. Csak
részben van kikövezve a medre, a partján
sok vadkacsapár tanyázik. Vélhetően onnan

4
5

portyáztak.

SZABÁLYOK
Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvételét megosztva élményét olvasótársaival. Kérjük, hogy a digitális képet
jpg formátumban küldje az eltud@
eletestudomany.hu címre. A tárgyrovatba írja: ÉT-galéria, és a kísérőlevélben
mondja el, amit a felvétel körülményeiről és a témáról közlésre érdemesnek
tart. A beküldő jutalma a „kiállításban”
megnyilvánuló elismerés.
A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.
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(KORDA MÁRTON FELVÉTELE)

É

szak-Amerikából került Európába,
majd tévedésből a syriaca (szíriai)
latin nevet kapta, igazi sikereit mégis a magyar méhészek körében érte el. A
selyemkóró egyike volt azon növényeknek,
melyet kevés sikerrel próbáltak hasznosítani mint ipari növényt. Magyarországon ma
már hatalmas területen elterjedt, ami jelentős gondot okoz a gazdálkodóknak és a természetvédelemnek.
A selyemkóró első ismert ábrázolása John
White-tól származik, aki 1585-ben járt a mai
Észak-Karolina területén, ezek után a magyar flóra első jelentős kutatója, Carolus
Clusius is közölt egy ábrát a selyemkóróról
1601-ben megjelent híres munkájában a
Rariorum plantarum historia-ban. Clusius az
ábra mellett arról írt, hogy a magot, melyből
A Magyar Természettudományi Múzeum
a képen látható növény kikelt, Palesztinából
Növénytárának herbáriumi lapja, mely
kapta, ezért Apocynum syriacumnak neveza selyemkóró jelenleg ismert első hazai
te el. Clusius munkájába azonban valószínű
kivadulását bizonyítja 1855-ből.
tévedésből került be a növény ábrája,
A
példányon
még az Asclepias cornuti
melynek magvait feltehetőleg nem Kisfajnév szerepel. (A SZERZŐ FELVÉTELE)
Ázsiából, hanem Pieter Garet amszterdami
kertjéből kaphatta, ahova az észak-amerikai Virginiából érkezett a növény. Linné
tudta ugyan, hogy a növény Virginiából
származik, hiszen az 1753-as fajleírásában is ez a lelőhely szerepel, ennek ellenére megtartotta a Clusius-féle nevet, és a selyemkórót Asclepias syriaca néven írta le.
Amerika felfedezése után már nem jelentett akadályt, hogy szabadon szállítsák
elsősorban textilipari célból, de a méhészek is tudatosan ültették. Az
a növényeket földrészünkre az Atlanti-óceánon keresztül. A gyarmatosítókkal érkező kutatók érdeme, hogy a selyemkóró már a XVI. 1940-es években újra próbálkoztak termesztésével, de a növény rostja nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
század vége felé Európába érkezett.
A többszöri telepítés megtette a hatását, a selyemkóró napjainkban az
Mivel a selyemkóró dekoratív, illatos virágú és könnyen szaporítható növény, már a XVII. században több európai botanikus kertben megtalálható egyik legelterjedtebb idegenhonos özönnövény hazánkban. Elsősorban
volt. Spontán terjeszkedése később, valószínűleg a Mediterráneumban a laza talajú bolygatott gyepeket, nyílt felületeket kedveli, de a szántókon,
kezdődött el. Ma már Európa számos országában előfordul. Magyaror- gyümölcsösökben is megjelenik. Legjelentősebb állományai az Alföld laszág mai területén, a Dunántúlon már Richard Pococke angol utazó za homokos talaján találhatók. Mivel a selyemkórónak bőséges a nektármegfigyelte, amikor 1736–37-ben hazánkba látogatott. A növény ezek termelése, a méhészek szívesen legeltetik méheiket a nagyobb állomáután még hosszú időn keresztül nem szabadult ki a kertekből, hiszen nyok mellett. A növény kiváló minőségű, sajátos ízű mézet ad. A selyemkövetkező magyarországi adata 1855-ből származik, Kováts Gyulától kóró tömeges jelenléte ugyanakkor jelentős károkat okoz a gazdáknak és
(Julius), aki 1851 és 1865 között a Nemzeti Múzeum természettárának a természetvédelemnek. Az egyik legnagyobb probléma, hogy bár elvolt a vezetője. A növényt Pesten, a Városligetben találta, melyet abban sősorban amúgy is zavart, degradált élőhelyeken jelenik meg, jelenléaz időben Városerdőnek neveztek, és a városon kívül volt (Pest az idő te hosszú ideig akadályozhatja az élőhely regenerálódását, ezért katájt még csak a mai Kodály körönd környékéig ért). Intenzív termesz- szálással és vegyszeres irtással próbálják visszaszorítani a növényt.
Pifkó Dániel
tését a XIX. század hetvenes-nyolcvanas éveiben kezdték meg, ekkor

PÉNZÜGYEINK

H

NEM MIND ARANY,
AMI FÉNYLIK

a aranyról hallunk, akkor először a belőle készülő
ékszerre, nyakláncra, fülbevalóra gondolunk. Pedig az ékszeren kívül még legalább két dolog is érdekes és fontos az arannyal kapcsolatban. A jegybanki tartalékok nemcsak konvertibilis devizákból állnak, hanem
fizikai aranyból is és a magánbefektetők egy része is a sárga fémben tartja megtakarításainak meghatározott hányadát. A legnagyobb értékű és súlyú aranytartalékkal az
Amerikai Egyesült Államok rendelkezik, majdnem annyival, mint az őt követő négy állam – Németország, Olaszország, Franciaország és Kína –
együttesen. Az éves kitermelést tekintve Dél-Afrika sokáig vezette a
mezőnyt, de ma már a 6. helyre szorult vissza, mert Kína látványosan átvette az első helyezést. A felmérések
szerint a világ aranykészletének nagyjából fele ékszerben, míg a többi jegybanki tartalékban és a magánbefektetők birtokában van. És bár változik az
élet, a szokások, az éves aranyfelhasználás és kereslet közel 60 százalékát
mégis az ékszeripar igényei teszik ki.
Ebből a szempontból érdekes, hogy
India vezeti a mezőnyt, az ott élők
nagyon szeretik az aranyékszereket.
Az aranynak évszázadok óta kitüntetett szerepe és fontossága van, de vajon miért? Mert értékállónak, biztonságosnak, sőt likvidnek, gyorsan eladhatónak
is tartják, ezért szeretik sokan. Lényeges az is, hogy a történelem sokszor szolgált háborúval, gazdasági visszaeséssekkel, válságokkal, bizonytalanságokkal és ilyen időkben az
arany az, ami a megszerzett értékeket, a vagyont képes
megőrizni. Sajnos napjainkban is van példa arra, hogy egy
politikai bizonytalanság vagy háborús készülődés hírére az
értékpapírok, a tőzsde forgalma meglódul, ezeken a befektetők ilyenkor félelemből eladnak, és inkább aranyba menekülnek a bajok elmúltáig. Mivel is kell számolnia annak, aki
a sárga fém felé veszi az irányt? Ha fizikai aranyat szeretnénk, akkor választhatjuk az aranyrúd, aranytömb, aranylapka és érme formát, hogy melyiket, az a pénztárca méretétől függ. Vásárlás után az a legfontosabb, hogyan, milyen
biztonsági feltételek mellett tároljuk? Otthon-e a lakás zugában vagy egy bank széfjében, mert mindkettőnek vannak
járulékos költségei. Fizikai aranynál azt is át kell tekinteni,
hogy ha mégis megválnánk tőle, mert másra költenénk árát
vagy másba fektetnénk megtakarításunkat, akkor mennyit
kapunk érte. A vételár és az eladási ár, csakúgy, mint az árutőzsde más termékeinél, a piaci kereslet-kínálattól, ezek ingadozásaitól függ és a tapasztalatok szerint a visszaváltási

diszkont elég borsos szokott lenni. További árat befolyásoló
szempont eladásnál, hogy milyen a fémen a finomítói jel és
milyen minősítő bizonylattal rendelkezünk. Aranyékszereladásnál pedig azzal kell szembe néznünk, hogy törtarany
áron tudjuk csak pénzzé tenni, mert a fazont és az aranyműves munkáját meg a korábbi kereskedői jutalékot a piac nem
fizeti meg. A megtakarításnak fizikai vagy ékszeraranyba
történő forgatása esetén számolni kell azzal is, hogy szemben
mondjuk a bankbetéttel, állampapírral vagy részvénnyel,
arany után nincs sem kamat, sem osztalék.
Ha nem akarunk bajlódni a fizikai
arannyal, akkor lehetőség van
aranyszámlát is nyitni egy szolgáltatónál, ez hasonlatos a devizaszámlához. Ennek is van költsége, sőt az
aranyszámla mögött valahol a távolban ott a fizikai arany is, amit őrizni
kell és a már említett minőséggel
kapcsolatos háttér igazolása is pénzbe kerül. Van más módja is annak,
ha az aranypiac valamiért megtetszik nekünk: elérhetők, megvehetők
az aranybányák részvényei is, ami
akkor jó döntés, ha árfolyamnyereséggel kecsegtet, azaz, ha emelkedik
az arany ára és a kiválasztott aranybánya mint vállalkozás is hatékonyan működik. Ha nemcsak a sárga fémben gondolkodunk, hanem ezüst vagy más nemesfémben is, akkor nézelődhetünk az arany vagy nemesfém befektetési alapokban.
Fontos tudni azonban: ilyenkor mi a befektetési alap jegyeit vásároljuk meg és csak utólag tudható, hogy a bróker
pontosan mibe fektette pénzünket, csakúgy, mint a más
befektetési lehetőségekre szakosodott befektetési alapoknál.
Az aranyban történő megtakarítás kétségkívül összetett
lépéssorozat, alapos átgondolást és hozzáértést, szakértelmet is megkövetel, különösen, ha tisztán akarjuk látni,
hogy jó döntést hoztunk-e. A pontos számoláshoz az infláció rontó hatását és az aranyárak hullámzását is figyelembe kell vennünk. És még mielőtt döntünk, szem előtt
kell tartanunk azt is, hogy nem minden arany, ami fénylik. Hiszen ennél a befektetési formánál is akad, nem is
kevésszer csalódás, néhány példa: fizikai aranyat vennénk,
fizetünk is, ám a szolgáltató nem bizonyult megbízhatónak és nem kapjuk meg a sárga fémet, vagy négy 9-es minőségű aranyért fizettünk, ám kiderül, hogy rosszabb minőséget kaptunk. És megtörtént már az is, hogy a drága
aranyba valahogyan sárgaréz keveredett. Döntésünk előtt
segíthet a cserkész jelmondat: légy résen!
Palla Gábor
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INTERJÚ NEMES-INCZE PÉTERREL

a hét kutatója

NANOPECSÉTELÉS,
ARANY HÁTTÉR ELŐTT
Nemes-Incze Péter fizikus a Magyar Tudományos Akadémia
Energiatudományi Kutatóközpontban alapított nemrégiben Lendületkutatócsoportot. Céljuk olyan mesterséges kristályok építése egyetlen atom vékony, kétdimenziós rétegekből, amelyek fizikai tulajdonságait ők irányíthatják. Segítségükkel megvalósulhat a szobahőmérsékleten is ellenállásmentesen vezető anyag, de a kvantumkomputerek is új erőre kaphatnak.

– Menjünk vissza az időben nyolc
évet, amikor Junior Prima-díjat nyert!
Akkoriban főként grafénnel foglalkozott. A mai érdeklődése mennyire távolodott el akkori kutatásaitól?
– Én akkor doktoranduszként a kutatócsoport többi tagjával együtt a
grafén minél pontosabb megmunkálhatóságát, alakíthatóságát kutattam.
Az efféle kétdimenziós, egy atom
vastag anyagokban az az izgalmas,
hogy bennük az elektronok egy síkban helyezkednek el. Tudnunk kell,
hogy az anyagok fizikai tulajdonságait többnyire az határozza meg, hogyan
mozognak benne az elektronok. Az
elektromos vezetőképességtől kezdve
az átlátszóságig és a színig minden az
elektronok mozgásától függ. A köznapi anyagok azonban három (térbeli) kiterjedéssel rendelkeznek. Ezzel
szemben igen jelentősen megváltoznak a viszonyok, ha ugyanezeket a
jelenségeket síkban vizsgáljuk.
– Hogyan változik két dimenzióban
az elektronok viselkedése?
– Például a grafénnél (amely a grafitkristály egy atomnyi vastagságú
rétege) az elektronok kollektíven úgy
viselkednek, mintha tömeg nélküli részecskék, például fotonok lennének. Ez
pedig rettentő furcsa. A tömeg nélküli
részecskék fénysebességgel terjednek.
A grafénban nem fénysebességgel
mozognak az elektronok, hanem
ennél körülbelül 300-szor lassabban,
úgynevezett Fermi-sebességgel, de
692
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ez is nagyon gyors. Emiatt viszonylag ritkán ütköznek és nem igazán
szóródnak, így a grafén elektromos
ellenállása meglehetősen kicsi. Ezért
az anyag potenciális alkalmazási lehetőségei között az elektronika is
szóba jön. Tehát két dimenzióban
drasztikusan megváltozik az elektronok viselkedése. A mi kutatócsoportunk ebből kiindulva igyekszik
személyre szabni az elektronok mozgását, és ezáltal az anyag tulajdonságait. Ez az álom, e felé tartunk.
Grafén – pásztázó
alagútmikroszkópos felvétel

– Hogyan lehet atomi léptékben térbeli struktúrákat építeni?
– Első lépésként például kivágunk
egy néhány tíz nanométeres
szélességű szalagot a grafénből, ezáltal a benne lévő elektronokat újabb
irányból zárjuk be, tovább korlátozzuk a mozgásukat. Így lehet játszani az elektronok viselkedésével.

2018/22

Ha pedig megértjük e rendszerek
fizikáját, akkor már az előállításkor meghatározhatjuk a születő
nanoszerkezet jellemzőinek széles
skáláját, a vezetőképesség és az optikai jelleg csak a kezdet. A fő kihívás az, hogy e nanoszerkezeteket
közel atomi pontossággal tudjuk
előállítani. Ezen a területen, a már
meglévő, kétdimenziós kristályok
további nanostrukturálásában jelentős előrelépést sikerült elérnünk.
– A grafén egyedülálló kétdimenziós
anyag?
– Az elmúlt években kiderült, hogy
sok más, hasonló tulajdonságokkal
bíró, egy vagy néhány atom vastagságú anyag létezik a grafén mellett.
Ilyen például a molibdén-diszulfid,
amely három atom vastag. Mára
egész széles könyvtára épült ezen
anyagoknak, számuk potenciálisan
ezres nagyságrendű. Elektronjaik
mozgása (valamint ezáltal fizikai
tulajdonságaik) pedig nekik is merőben eltérnek több réteg vastag megfelelőikétől. Ezen anyagok között
vannak elektromos szigetelők, vezetők, félvezetők és szupravezetők is,
amelyek alacsony hőmérsékleten az
elektromos áramot ellenállás nélkül
vezetik. Ha képesek lennénk ezeket
a síkbeli anyagokat úgy egymásra
rétegezni, hogy elektronjaik egymás viselkedését befolyásolják, és
megértenénk a közöttük létrejövő
kölcsönhatás fizikáját, akkor atomi

rétegenként tudnánk mesterséges
kristályokat létrehozni. Mi tehát az
alapvető fizikai törvényszerűségeket próbáljuk megérteni, amely elengedhetetlenül szükséges a későbbi
gyakorlati alkalmazáshoz. Jelenleg
„pecsételős” módszerrel helyezünk
egymásra kétdimenziós anyagokat,
és ezek tulajdonságait vizsgáljuk
atomi skálán.
– Hogyan tudják a gyakorlatban
atomi léptékben tanulmányozni a
létrehozott struktúrákat?
– Fő eszközünk a pásztázó alagútmikroszkóp, ennek segítségével tényleg
nanométeres skálán tudjuk az elektronszerkezetet vizsgálni. Egyébként
attól, hogy ezen anyagok vastagsága néhány ångström (10-10 méter),
oldalirányú kiterjedésük tíz-száz
mikrométer is lehet. Sőt nemrégiben
az egyik diákomnak a diplomamunkája keretében sikerült készítenie milliméteres nagyságú kétdimenziós molibdén-diszulfid kristályokat.
Ezek már optikai mikroszkópban is
jól láthatók. Hiába csak néhány atom
a vastagságuk, kölcsönhatnak a látható fénnyel, és szemmel is elkülöníthetők a háttérül szolgáló aranyfelülettől. Ez igaz a grafénre és a molibdén-diszulfidra is, és a fénnyel való
kölcsönhatás (és így a látható szín)
erőssége meglepő. A grafén például
egy atomnyi vastagsága ellenére a
ráeső fény 2,3 százalékát elnyeli.
– Az Ön kutatócsoportja jelenleg az
úgynevezett topologikus szigetelőket
kutatja legintenzívebben. Miben különböznek ezek a hagyományos szigetelőktől?
– A topológia önmagában – és így
a topologikus szigetelők is – nagyon
fiatal tudományterület (2016-ban osztottak Nobel-díjat érte), viszont gyorsan fejlődik. Korábban azt hihettük,

hogy szinte teljesen
értjük a szilárd testek
kristályszerkezetének
fizikáját, de a topológia egy merőben új
szempontot hozott a
kutatásba. Itt lényegében egy mértani
fogalomról van szó,
amely aszerint kategorizálja a tárgyakat,
hogy enyhe deformáció segítségével átalakíthatók-e egymásba.
Képzeljünk el például
egy gyurmából készült
tóruszt (lyukas fánkszerű testet – a szerk.), amit addig nyomogatunk, míg kávéscsészét képzünk
belőle. Azt mondjuk, hogy a tórusz
és a kávéscsésze topológiailag egyenértékű, mivel enyhe deformáció során
az egyiket a másikba lehet alakítani.
Ugyanakkor ha letépem a kávéscsésze fülét, akkor a keletkezett alakzat már egy gömbbel egyenértékű,
hiszen a drasztikus beavatkozás
miatt megváltozott a mértani
alakzatomon a lyukak száma, konkrétan nulla lett. Hasonló topológiai
fogalmak segítségével kristályrácsokban található elektronok viselkedését is jellemezhetjük. Ily módon
az anyagokat topologikusakra és
nem topologikusakra oszthatjuk.
– Hogyan hat a topológia a fizikai
tulajdonságokra?
– A topologikus szigetelők olyan anyagok, amelyek a belsejükben ugyan nem
vezetik az áramot, de a topologikus
tulajdonságoknak köszönhetően a
felületükön garantáltan kialakulnak
vezető állapotok. Számunkra azért
érdekesek ezek, mert a kétdimenziós
anyagok között is rengeteg potenciálisan topologikus példát találhatunk.

Grafén bór-nitrid kristályon

Élet

A különböző két dimenziós anyagok
egymásra rétegzése nagy kihívás

Ezek feltárását és topologikus elektronrendszereik vizsgálatát tűztük ki
célul. Azáltal, hogy mesterséges térbeli
kristályokat építünk, akár topologikus
szigetelőket is előállíthatunk.
– Noha említette, hogy munkájuk
jórészt alapkutatás jellegű, mégsem lehet megúszni a kérdést, hogy
mindezek a felfedezések milyen eszközökben ölthetnek testet a jövőben.
– A topologikus szigetelők kutatása
nagyon szorosan kapcsolódik korunk
talán legizgalmasabb fizikai problémáihoz, jelesül a szobahőmérsékleten
megvalósítható ellenállásmentes vezetéshez, illetve a kvantumszámítógépek megalkotásához. Eddig a legtöbb topologikus szigetelő különleges
tulajdonságai csak nagyon alacsony
hőmérsékleten, nagyjából harminc
millikelvinen voltak vizsgálhatók. De
ezek a tulajdonságok valóban lenyűgözők, például hogy az anyagok felülete mentén való elektromos vezetés
ellenállása fix, és nem függ a távolságtól (tehát itt az ellenállásmentesség
valójában kötött, a mérettől független ellenállást jelent). Így igen csábító
gondolat, és éppen ezen dolgozunk,
hogy olyan topologikus szigetelőket állítsunk elő, amelyek szobahőmérsékleten is mutatják e különleges
tulajdonságokat. Továbbá könnyen
elképzelhető, hogy egy „nanoollóval”
utakat vághatunk majd a topologikus
szigetelők felületébe. Minthogy ezen
utak mentén matematikai szükségszerűségből mindenütt kialakulnának a
vezető állapotok, ezáltal nagyon egyszerűen alkothatnánk nanoméretű
áramköröket.
M. Cs.
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Júniusban, a nyári napforduló havában a Nap már
jócskán fél kilenc körül nyugszik. Nézzük,

JÚNIUS

milyennek látjuk az eget június 15-én 21 órakor, a kora esti szürkületben!

A

téli égbolt csillagképei közül már csak az Ikrek két fényes
csillaga, a Castor és a Pollux pillantható még éppen meg
a nyugati égbolt alján. Szintén alacsonyan, a horizontba sül�lyedve áll északnyugaton a Szekeres legfényesebb csillaga
a Capella. Északra a Perzeusz és a Kassziopeia csillagképek
pislákolnak közvetlenül a látóhatár felett. Megtalálásukra most
már valóban csak városi fényektől mentes, a horizontig húzódó látótérrel rendelkező helyről nyílhat lehetőség. Felettük a
nagy kiterjedésű, de halvány csillagok alkotta Zsiráf csillagképet
kereshetjük. Az Ikrektől keletre sorra következnek az állatövi csillagképek; a Rák, az Oroszlán, a Szűz, valamint a Mérleg. Bolygók
dolgában igazán elkényeztetve érezhetjük magunkat, hisz a fényes
Jupitert jelenleg a Mérleg csillagképben, a ragyogó Vénuszt a Rák
csillagképben, illetve a Merkúrt az Ikrek csillagképben figyelhetjük meg
egyidejűleg. Érdemes lesz észlelni, ahogy a folyamatosan keletre vándorló Hold sorra „felkeresi” a bolygókat. Június 16-án a Vénusz közelében
jár, június 23-án pedig már a fényes Jupiterrel randevúzik égi kísérőnk az esti
égen, remek fotótémát kínálva az együttállásban gyönyörködőknek. Az állatövi
csillagképek alatt, a déli égbolt alján halvány csillagképek sorakoznak: az Északi
Vizikígyó, a Szextáns, a Serleg és a Holló. A fejünk felett, egészen magasan helyezkednek el az Ökörhajcsár, a Bereniké haja és a Vadászebek, valamint a Nagy Medve
(Nagy Göncöl), Kis Medve (Kis Göncöl) és a Sárkány csillagképek. Az Ökörhajcsártól
keletre kereshető az Északi Korona halvány csillagíve, illetve a Herkules.

Az égbolt képe
2018. június 15-én
21 órakor

A bolygók közül a Merkúr a hónap elején nem figyelhető meg. 10-e után viszont már
újra látható a nyugati látóhatár közelében, fél órával nyugszik a Nap után. Láthatósága
gyorsan javul, a hónap végére már egy és háromnegyed órával a Napot követően
nyugszik. A Vénusz az esti nyugati égbolt feltűnően ragyogó égiteste. A hónap elején
még bő két és fél, a végén több mint két órával nyugszik a Nap után. Fényessége -4
magnitúdó körüli. A Mars Bakban végzett előretartó mozgása lassul, és 28-tól hátrálóvá változik. Fényessége -1,2 magnitúdóról -2,1 magnitúdóra növekszik, ezzel együtt

TUDTA-E?
A Neptunusz zavarba ejtő hely. A Naptól ilyen távoli bolygó esetében meglepő
a légkörének dinamikája. Ott ugyanis hatalmas viharok jelennek meg, és igen
nagy sebességű szelek fordulnak elő. A Naptól kapott hőmennyiség nem lenne
elegendő ilyen időjárás fenntartására. A légkör melegítése alulról történhet, a
Neptunusz belső hőforrásából, amely egyúttal a nagyléptékű légköri változások
okozója is. A bolygót körülvevő fehér sávok olyan felhőtakarók, amelyek akkor
keletkeznek, amikor a felmelegített levegő felszáll, majd felhőket alkotva lecsapódik.
A szelek az egyenlítői régióban a legvadabbak. Ott nyugati irányban fújnak, és a meghökkentő, 2100 km/h sebességet is elérik. Ezeket a gigantikus méretű, sötét, viharszerű
alakzatokat világos, nagy magasságban lévő felhők megjelenése, majd eltűnése kíséri. Egy
ilyet, a Nagy Sötét Foltot, a Voyager-2 1989-ben figyelte meg (képünkön).
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látszó átmérője is gyorsan növekedik. A Jupiter a Mérleg csillagképben végez
hátráló mozgást. Napkelte előtt nyugszik, az éjszaka nagy részében látható a délnyugati égen. Fényessége -2,4 magnitúdó. A Szaturnusz szintén hátráló mozgást
végez a Nyilas csillagképben. Egész éjszaka megfigyelhető, 27-én van szembenállásban a Nappal. Fényessége 0 magnitúdó körüli. Az Uránusz kora hajnalban kel a
Kos csillagképben, a Neptunusz éjfél körül, az éjszaka második felében kereshető
a Vízöntő csillagképben.
E havi űrkutatási megemlékezésünkben 55 évet szaladunk vissza a történelemben,
amikor is 1963. június 16-án Valentyina Tyereskova, az első női űrhajós elindult a
világűrbe és a szovjet Vosztok-6 fedélzetén három napot töltött a Föld körül. Az
űrversenyben propagandaértékű repülésének utólag is különös jelentőséget
ad, hogy utána még majd 20 évnek kellett eltelnie a következő női űrrepülésig
(Szvetlana Szavickaja, 1982). Az első amerikai nő, Sally Ride pedig éppen
35 éve utazott a világűrben a Challenger űrrepülőgép fedélzetén (1983. június).
Tyereskova, a textilgyári munkás, az előzetes kiválasztási rosták után egy
ötfős női űrhajósjelölt csoport tagja lett, akit a kor szovjet szokásainak megfelelően teljes titoktartás mellett választottak ki és képeztek ki űrhajósnak. Bár tesztrepülési tapasztalatokkal nem rendelkezett, az ejtőernyős
tapasztalatai mellette szóltak. Tyereskova végső kiválasztását a küldetésre maga a párt főtitkára, Nyikita Hruscsov hagyta jóvá. A Vosztok-6 űrhajó
70 óra 50 percig tartó űrrepülése alatt negyvennyolcszor kerülte meg a Földet
és mintegy 2 millió kilométert tett meg. Tyereskova útja során fizikai és űrbiológiai kísérleteket hajtott végre, feladatai közé tartozott a földfelszín, a légkör és
a sarki fény vizuális megfigyelése és lefényképezése (később az ő fotói alapján
azonosították az atmoszféra aeroszol-rétegződését). A repülés teljes időtartama
alatt szinte végigkísérte őt a hányingerrel, szédüléssel járó űrbeli mozgásbetegség.
Szervezete a gravitáció hiányához három nap alatt sem tudott hozzászokni, gyakran
szédült, akadt olyan feladat, amelyet két nekifutás után sem tudott végrehajtani,
űrruháját kényelmetlennek találta. A szavatossága lejáratához közeledő Vosztok-6
sem működött tökéletesen, helyzetszabályozója pályaemelést hajtott végre, amikor
a hajó süllyedésre kapott parancsot, de a hibát már a repülés első napján észlelték
és kijavították. Az első űrhajósnő végül június 19-én a Bajevo falucska melletti
mezőn szerencsésen földet ért. Küldetése az említett szokatlan jelenségek ellenére
is sikeres volt, és bizonyítékokat szolgáltatott arra, hogy a női szervezet biológiai,
lélektani vagy genetikai károsodás nélkül képes elviselni a hosszan tartó súlytalanságot. Tyereskova az űrrepülés után a Szovjetunió Hőse és a szovjet hadsereg első
(és azóta is egyetlen) női tábornoka, egyben a női egyenjogúság szimbóluma lett.

Valentyina Tyereskova,
az első női űrhajós

Teljesítményéért a Szovjetúnió
első és egytlen női
tábornoka lett

L. H.

Űrhajóskiképzésen

Orvosi vizsgálatok
az űrutazás előtt
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Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános

Az előző számunkban megjelent fejtörők
megoldásai

feladatmegoldó képességét teszik próbára.

1. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók

Megoldás:

meg. Jó töprengést, briliáns ötleteket, eredmé-

al-ga, ga-land, land-ol, ol-vas, vas-al

nyes gondolkodást kívánunk!

2. fejtörő – Benked Anett feladványa
Megoldás: 3

1. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

(Minden sornál úgy kapjuk meg a harmadik képet, hogy
az első két képet egymásra helyezzük, és a két kép közös kék
elemének belsejére ráhelyezünk egy fehér réteget.)
3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa
Megoldás:

3. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Melyik ábra illik a többi háromhoz?

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Az alsó ábrák
közül melyik
illik a felső
halmazba?
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A különböző betűk értéke különböző 1 és 12 közötti szám.
Az egyenlőségekben a betűértékek összege jelenik meg.
Például ha P=7 és Ú=5, akkor PÚP = 19.
Találja ki a betűk értékét (segítségül az egyiket előre beírtuk),
majd írja be az alsó két sorba a számokhoz tartozó betűket!
Megfejtésül egy híres magyar drámaíró-rendező nevét és 2015-ben
bemutatott darabjának címét kapja.

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
Kire költenek a szülők?

Szinte az összes többgyermekes
szülő azt állítja, hogy mindegyik
gyermekét egyformán szereti, és
egyiket sem részesíti előnyben a többivel szemben. A gyermekek érzelmi
szempontból valószínűleg csakugyan
egyenlők szüleik szemében – de biztos, hogy a mindennapi élet gyakorlatát tekintve sincs különbség közöttük…? Biztos, hogy a szülők – akár
anélkül, hogy ennek tudatában volnának – cselekedeteikkel, döntéseikkel nem preferálják valamelyik gyermeküket?
Ennek az eddig alig vizsgált kérdésnek járt utána Lambrianos
Nikiforidis és három munkatársa egy
kísérletsorozattal, melyről a Journal
of Consumer Psychology című folyóiratban jelent meg
beszámoló. A kutatók alapfeltételezése az volt, hogy a
szülők és a gyerekek neme döntő fontosságú lehet az
anyagi javak elosztásakor, ezért azt vizsgálták, hogy a
szülők előnyben részesítik-e a velük azonos nemű
gyermeküket.
Nikiforidis és munkatársai egy amerikai város állatkertjét választották terepkísérletük helyszínéül.
Ötvenkét olyan szülőt – 29 anyát és 23 apát – szólítottak meg, aki különböző nemű, iskoláskorú gyerekekkel együtt látogatta meg az állatkertet. A kutatók
azt kérték tőlük, válaszoljanak egy rövid kérdéssorra
az állatkerttel kapcsolatban, majd köszönetképpen
felajánlották, hogy nyerhetnek egy iskolai csomagot
fiúk vagy lányok számára. A lányoknak való csomag
csupa rózsaszínű tárgyból – például táskából, tolltartóból – állt. A fiús csomagban is hasonló holmik voltak, de kék vagy szürke színben. A szülőknek választaniuk kellett, melyik csomagot szeretnék megnyerni. Nos, az eredmény nagyon árulkodó volt: az anyák
75,9 százalékban a lányuknak szerettek volna csomagot nyerni, az apák viszont 87 százalékban a fiús csomagra pályáztak. Egyértelműen kirajzolódott a tendencia, mely szerint a szülők a velük azonos nemű
gyermeküknek szerettek volna kedvezni.
A jelenség létét Nikiforidis és munkatársai egy olyan
kísérlettel is tesztelték, melyhez az interneten toboroztak több mint négyszáz résztvevőt. A kutatók nyíltan
feltették a kérdést a válaszadóknak: ha van – vagy vol-

Hangsúly (SZŰCS ÉDUA RAJZA)

na – fiuk és lányuk is, de csak egyikőjükre volna lehetőségük költeni, melyiküket választanák? Talán már
sejthető, hogy döntési kényszerhelyzetben a férfiak a
fiukat, a nők a lányukat részesítették volna előnyben.
Annak érdekében, hogy megbizonyosodjanak, nem
csupán az USA-ra jellemző jelenségről van szó,
Nikiforidis és munkatársai egyik kísérletükbe amerikai és indiai szülőket is bevontak. A résztvevőknek,
akiknek saját bevallásuk szerint különböző nemű gyermekeik voltak, azt kellett eldönteniük, a fiuknak vagy
a lányuknak juttatnának-e egy 25 dollár értékű értékpapírt. A két meglehetősen eltérő kultúra képviselői
között semmiféle különbség nem mutatkozott a választás tekintetében: mindkét országbeli szülők nagyobb valószínűséggel választották a velük azonos nemű gyermeket.
A pszichológusok a kísérletek során azt is felmérték,
hogy a férfiak és nők melyik gyermekükkel azonosulnak nagyobb mértékben. Az eredmény nem meglepő,
és eléggé egyértelmű: mindkét nembeliek legtöbbször a velük azonos nemű gyermeküket nevezték
meg. Mindezek alapján Nikiforidis és munkatársai
szerint az, hogy az apák a fiaikat, az anyák pedig a lányaikat helyezik előtérbe az anyagi ráfordítások elosztásakor. Ez általános emberi jelenség, és oka valószínűleg az, hogy az azonos nemű gyermekben a férfiak és nők jobban felismerik saját személyük „meghosszabbítását”, továbbélését.
M annhardt András

Megrendelhető a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben
megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Emlékek felidézése
az állatoknál

eurológiai kutatások elsőként
N
szolgáltattak bizonyítékot arra,
hogy az állatok képesek emlékezetből felidézni múltbeli eseményeket.
Az új felfedezés az Alzheimer-kórt
kezelő gyógyszerek kutatásában
hozhat majd előrelépést. A kutatást
Jonathon Crystal, az Indiana University (USA) professzora vezette, a
részletekről a Current Biology című
folyóiratban számoltak be.
„Az ok, amiért az állatok memóriája
iránt érdeklődünk, nem csupán az, hogy
megértsük az állatokat, hanem inkább
az, hogy a memória új modelljeit fejles�szük ki, amelyek meg felelnek az emberi
betegségekben, például az Alzheimerkórban károsodott memóriatípusok jellemzőinek.” – mondta Crystal.
A jelenlegi irányzat szerint az Alzheimer-kór kezelését szolgáló gyógyszerfejlesztések azt kutatják, hogy a
gyógyszerek összetevői hogyan javítják a térbeli memóriát – ez az a memóriatípus, mely legkönnyebben érFameLab először
Magyarországon

lőször rendezték meg hazánkban a
Eós versenyt,
FameLab tudománykommunikácimely a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia és a British Council
Hungary együttműködésével valósult
meg. Az angliai Cheltenham Tudományos Fesztiválon 2005-ben tartották meg először, 2007-től vált nemzetközivé a megmérettetés. Természettudományos, műszaki, orvosi, informatikai területről lehetett jelentkezni, a
cél pedig az, hogy megtalálják a tudomány új arcait, akik izgalmasan, érdekesen és közérthetően tudnak beszélni
tudományos témákról. A versenyzőknek három perc áll rendelkezésre, és
csak olyan egyszerű kellékeket használhatnak, amikhez nem kell előkészület, tehát powerpointot vagy más
hasonló szemléltetést nem.
Az első magyar FameLab-re 46-an
jelentkeztek, közülük az elődöntő és a
felkészítő hétvége után 12-en jutottak
a döntőbe, melyet május 14-én rendeztek az MTA Székház Dísztermében.
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tékelhető állatokban is. Azonban nem
a térbeli memória elvesztése a legsúlyosabb memóriazavar az Alzheimerkórban szenvedő betegek számára.
Az epizodikus memória az, melynek
segítségével az ember az egyes eseményekre láncolatban emlékszik.
Például, ha valaki elveszíti az autókulcsát, akkor megpróbál felidézni
minden egyes lépést az úton, melyet
az autójától a jelenlegi tartózkodási
helyéig megtett. „Az emberek képtelenek volnának a legtöbb történetet értelmezni, ha nem emlékeznének arra,
hogy az események milyen sorrendben
történtek meg” – magyarázta Crystal.
Crystal laboratóriuma csaknem
egy éven keresztül dolgozott együtt
13 patkánnyal, hogy feltárja, az állatok vajon képesek-e múltbeli egyedi
eseményeket felidézni. A patkányokat
megtanították arra, hogy emlékezzenek egy 12 szagból álló listára. Az állatokat egy arénába vezették, melyben
elhelyezték a különböző szagmintákat, és az állatokat jutalmazták, amikor megfelelő sorrendben ismerték fel
a listán található szagokat.

A kutatócsoport minden teszt előtt
kicserélte a listán szereplő szagok
számát, hogy biztosak lehessenek
benne, hogy a szagokat a patkányok
a listán való helyzetük szerint, és nem
csupán azok illatuk alapján ismerik
fel. Ez garantálta, hogy az állatok
arra a képességükre hagyatkoznak,
hogy az egész listát sorrendben tudják felidézni. Kiképzésük után az

A versenyzők között volt fizikus, matematikus, biológus, tájépítész, ökológus, orvostanhallgató és környezetmérnök is. De erre a tizenkettőre nem
lehet azt mondani, hogy egy tucat!
Mindegyik előadás (és előadó) különleges volt a maga nemében. Most csak
néhány példát tudunk kiemelni, de a
rendezvény honlapján megtalálható
lesz a döntő teljes felvétele.
A témák között a fémek szerkezete
is szerepelt, de szó volt arról, mennyire másként viselkedünk, ha figyelnek
bennünket. Volt, aki (plüss)patkányokon demonstrálta a kóros agresszivitás kialakulását, amiből egyébként az
emberi agresszivitásról is sok mindent
megtudhatunk. De az sem volt semmi, amikor a semmiből az univerzum
megismerésén keresztül a végtelenig
jutott el az egyik előadó.
A közönségdíjat Fiser Béla kapta,
aki orránál fogva vezette a hallgatóságot – és persze a zsűrit is. A
Miskolci Egyetem kutatója ugyanis
molekulatervező, és spray-vel demonstrálta a szagérzékelésről szóló
előadását.

A második helyezett Rózsa Lajos
biológus, az MTA Ökológiai Kutatóközpont kutatója lett, akinek ös�szes kelléke egy fésű volt. Rendkívül
szellemes előadásában a fejtetűkről
beszélt, melyek ugyan nem szépek,
de a velük való együttműködés
megismeréséből messzemenő következtetéseket lehet levonni az emberek közötti kapcsolatokról.
Az első díjat Kis-Tóth Ágnes asztrofizikus, az ELTE Atomfizikai
tanszékének doktorandusza nyerte,
aki láthatatlan elemekkel szemléltette előadását. Egy láthatatlan kisbaba
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Az állatokat egy arénába helyezték, mely
különböző szagokat tartalmazott.
A patkányokat jutalmazták, amikor
sorrendben ismerték fel a szagokat, melyek
egy megjósolhatatlan hosszúságú
lista tagjai voltak.

állatok az idő 87 százalékában sikeresen teljesítették a tesztfeladatot az
összes kísérlet alatt.
További kísérletek bizonyították,
hogy a patkányok memóriája hosszú
távú volt, és ellenállt a többi memóriatípusból való „átszűrődésnek” – ez a
két jellegzetesség az epizodikus memória ismertetőjegye. Olyan kísérleteket
is végeztek, melyek ideiglenesen leállítják a hippokampusz aktivitását – ez
az epizodikus memória helye az agyban –, és így bizonyosodtak meg arról,
hogy a patkányok a feladat elvégzése
közben ezt az agyterületet használták.
Crystal elmondta, sürgető volt,
hogy patkányok esetében kidolgozzák az epizodikus memória vizsgálatának lehetőségét, mivel genetikai eszközökkel lehetővé vált, hogy
Alzheimer-kórhoz hasonló állapotot
állítsanak elő kísérleti patkányokban. Eddig ez csak egerek esetében sikerült, így csak őket tudták
gyógyszerkísérletekhez használni.
A patkány megfelelőbb modell, hiszen memóriája jobban hasonlít az
emberéhez. Így lehetővé válik, hogy
az Alzheimer-kór gyógyszerei segítségével a megfelelő típusú memóriát
hatékonyabban védjék majd.
Indiana University
által kibocsátott effektusok révén tekinthettünk be a szintén nem látható
fekete lyukakba. Az viszont tisztán
látszott, hogy valódi előadóművésszel
találkoztunk a színpadon, s ezt a zsűri
elnöke is megjegyezte értékelésében.
A FameLab nemzetközi döntőjén
a júniusi Cheltenham Tudományos
Fesztiválon tehát Kis-Tóth Ágnes képviseli hazánkat, aki lapunk kérdésére a
felkészüléséről és a versennyel kapcsolatos céljairól a következőket mesélte.
„Először megkerestem a számomra is igazán lelkesítő témákat, aztán megvártam,
hogy megjöjjön az ihlet a kidolgozásukhoz.
Végül pedig leültem és addig gyurmáztam
az elképzeléseimet, amíg bele nem fértek
három percbe. Azért indultam a versenyen,
mert szívügyem a tanítás a tudomány, tehát a tudománykommunikáció is. Szerettem volna megmutatni, hogy a tanárok és a
kutatók, a hiedelmekkel ellentétben milyen
sokszínűek. Az eredeti célom csak annyi
volt, hogy bejussak a döntőbe, és ezzel új
kapcsolatokat, lehetőségeket és élményeket
szerezzek. Az, hogy kijuthatok a nemzetközi döntőbe, az egy fantasztikus ráadás.”
Trupka Zoltán

Héliumhajsza

Hubble-űrteleszkóp segítségével
A
héliumot fedeztek fel a WASP107b jelű bolygó légkörében. A csilla-

gászokból álló nemzetközi kutatócsoport, amelyet az Exeter Egyetem egyik
PhD hallgatója, Jessica Spake vezet, a
Hubble egyik széles látószögű kameráját használta az exobolygó légkörében található hélium azonosításához.
Spake szerint a felfedezés jelentőségét az adja, hogy egészen mostanáig az intenzív keresés ellenére
nem sikerült ezt az elemet fellelni
az exobolygók légkörében. A hélium a hidrogén után a második leggyakoribb elem az univerzumban,
emellett Naprendszerünk két óriása, a Jupiter és a Szaturnusz egyik
összetevője is.
A csapat a bolygólégkör infravörös
tartományának elemzése során észlelte az elemet. Korábban az ibolyántúli
és optikai tartományt vizsgálva bukkantak újdonságokra az exobolygók
kapcsán, most viszont kiderült, hogy
a hosszúhullámú tartományokat is
érdemes górcső alá venni.
Valamely exobolygó légköréhez
kapcsolódó méréseket akkor érdemes végrehajtani, amikor az elhalad anyacsillaga előtt. Ekkor a csillag fényének egy kis része áthatol a
bolygó légkörén, észlelhető nyomokat hagyva a csillag színképében.
A planétán nagyobb mennyiségben
előforduló elem ezután könnyen
azonosíthatóvá válik.
„A hélium által kibocsátott erős jel
érzékelésének technikai újdonságát
kihasználva lehetőségünk nyílik az
exobolygók szélesebb körű vizsgálatára”
– mondta Spake, hozzátéve: „A jelenlegi módszerek, amelyek ultraibolya
méréseken alapulnak, csak korlátozott
mértékben, a legközelebbi exobolygókra
alkalmazható. Tudjuk, hogy a Föld légkörének felső részében hélium található, az új technika így az otthonunkhoz
hasonló méretű exobolygók felfedezését
segíti elő, ami a jelenleg alkalmazott
technikával nagyon nehéz.„
A WASP-107b az ismert bolygók
közül az egyik legkisebb sűrűségű.
Jupiterhez hasonló mérete ellenére
a gázóriás tömegének mindössze
12%-át teszi ki. A különleges planéta
a Földtől mintegy 200 fényévnyire
található. Keringési ideje meglehetősen rövid, anyacsillagát kevesebb
mint 6 nap alatt kerüli meg.

Élet

A hélium észlelt mennyisége alapján az égitest felső légköre akár több
tízezer kilométer kiterjedésű is lehet.
Ez az első alkalom, hogy egy ilyen
kiterjedt légkörű exobolygót észleltek infravörös hullámhosszon.
A bolygó nagy légköri kiterjedése
következtében jelentős mennyiségű légköri gáz szökik a világűrbe,
évmilliárdonként akár a teljes légköri tömeg 4%-a.

A közel harminc évet méltósággal leszolgált
Hubble (a képen) helyét hamarosan fiatal
kollégája, a James Webb veszi át, amely
a legkorszerűbb berendezésekkel felvértezve
új meglátásba helyezi a bolygókutatást.
(FORRÁS: ESA/HUBBLE)

Egy csillag által kibocsátott sugárzás jelentősen befolyásolja a körülötte
keringő bolygó(k) légkörének változását. A WASP-107 rendkívül aktív
csillag, így jelentősen hozzájárul a
körülötte keringő b jelű planéta légkörvesztéséhez. A légkör elnyeli az
erős sugárzást, a keletkező hő hatására pedig a gáz hirtelen kitágul és
gyorsabban távozik a világűrbe.
David Sing, az Exeter Egyetem
munkatársa és a tanulmány társszerzője szerint az általuk megalkotott új
módszer segítségével a jövőben felbocsátott űrtávcsövek – mint a hamarosan debütáló James Webb űrtávcső
– képesek lesznek a távoli bolygók
légköréről minden eddiginél részletesebb képet alkotni.
Szoucsek Ádám
és

Tudomány
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Világelső teljesítménytranszformátor

2018. évi Hannoveri Ipari Vásáron bemutatott
A
ABB Ability teljesítménytranszformátor olyan digitális képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé
teszik a berendezés legfontosabb paramétereinek valós idejű távellenőrzését és elemzését, aminek köszönhetően javul a megbízhatóság, és nő a hálózati eszközök és a villamosenergia-hálózatok kihasználtsága.
A transzformátorok a villamosenergia-rendszer
egyik legfontosabb elemeként feltranszformálják a
generátorok feszültségét az átviteli hálózati szintre, majd a fogadó oldalon az alaphálózati szintről
letranszformálják a feszültséget az elosztóhálózati
feszültségszintre, mivel a fogyasztók vételezése
középfeszültségen és kisfeszültségen történik. Szerepet játszanak az áramminőség fenntartásában és
a teljesítményszabályozásban is.

Az új transzformátor olyan digitális hub-bal van
felszerelve, amely biztosítja a moduláris platformon
elérhető okos eszközök plug-and-play képességeinek
teljes körű elérését és maximális kiaknázását. A
modularitásának és a skálázhatóságának köszönhetően a rendszer jövőbiztos, vagyis a felhasználók
teljes körűen kézben tarthatják rendszereik digitális
fejlesztését. A hatékonyság javítása és a termékélettartam meghosszabbítása mellett, az új digitális képességgel rendelkező megoldás a megelőző funkcióknak köszönhetően fokozza a megbízhatóságot,
és csökkenti az üzemzavarok esélyét.
A transzformátor szervizmegoldása segítségével
a műszer mellé egy búvárrobot telepíthető, amely
a transzformátor hűtőfolyadékába lemerülve hajtja
végre a transzformátor ellenőrzését. A vezeték nélküli robot a hűtőfolyadékkal töltött transzformátorok minden szegletét átvizsgálja belülről. A transzformátor robottal végzett belső vizsgálata gyors,
biztonságos és költséghatékony. A távkapcsolatnak
köszönhetően a vizsgálat eredményei szinte valós
időben megoszthatók a szakemberekkel. Az innovatív, a világon elsőnek számító módszerrel a korábban napokban mért vizsgálati idő néhány órára
történő lecsökkentésével lerövidíthető az állásidő, a
vizsgálat költsége pedig mérsékelhető.
M észáros Ilona
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KERESZTREJTVÉNY
A közigazgatás szervezése nem nélkülözheti a megbízható térképeket – vallotta a XVII. század második felének talán legismertebb
magyar jezsuita tudósa (vízszintes 1.). Neki köszönhetjük hazánk első
zsebatlaszát (függőleges 1.), mely tulajdonképpen 40 táblára osztott
földrajzi leírás Magyarországról. Világszerte újdonságnak számított,
hogy az ismertetők és helységnevek felsorolása mellett a települések
földrajzi koordinátáit is szerepeltette! Mindemellett egy felhívást tett
közzé a régi iratok felkutatására, s a gyűjtéshez gyakorlati útmutatót is
adott: az általa és rendtársai bevonásával lemásolt temérdek oklevelet
és sok más történelmi iratot 133 kötetbe rendezte. Öt kötet kivételével
ezek ma az Egyetemi Könyvtárban fellelhetők, miközben az eredeti
források nagy része már megsemmisült…
Minden rejtvényünkben található egy-egy bekeretezett négyzet. A
12. heti számunkban elkezdődő 15 hetes rejtvényciklusunk végére
a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 200 éve született, 130 éve elhunyt orvos, anatómus, antropológus nevét adják
meg. A név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves
előfizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 2. A jezsuita tudós neve. 10. Peer Gynt anyja. 11. Hangaféle gyógynövény. 12. Elba-parti német város. 14. Román terepjáró
gépkocsi. 15. Vadgazdasági Terméktanács, röv. 16. Római 501-es. 19. Az
argon vegyjele. 20. Festőművész, grafikus, a magyar aktivizmus képviselője (Béla, 1887–1972). 22. Szlalomozás a hóban. 25. Skandináv eredetű,
ritka női név. 28. Katonai tűz alá vevő. 30. A hétfőt követi. 32. Kettőtök
közül nem ő. 33. A kálium és a fluor vegyjele. 35. Zell am ...; a bronzkor
óta lakott osztrák település, népszerű üdülőhely. 36. Liturgia, röv. 39.
Elkészült húsétel leve. 41. Kozák katonai vezető. 44. Fényfolt a monitoron.

4. Spišská Nová ...; Igló szlovák neve. 5. Vége a románcnak! 6.
A májusi aranyat ér! 7. Súlyarány, röv. 8. Cato haragja! 9. Joggal
szólhat, aki letette! 13. Ajándékoz. 17. Bolond ...; egykori élclap. 18.
Bioponos lében áll. 21. Nagyobb liszttároló eszköz. 23. Dublini. 24.
Szeretett szülő megszólítása. 26. Izzó belseje! 27. A bajadér című
Kálmán Imre-operett főhősnője. 29. ... Richard; a Rolling Stones
gitárosa. 31. Robinson „atyja” (Daniel). 34. Fogas végei! 37. A görög
ábécé 19. betűje. 38. Ollót használ. 40. Erzsébetet is, Zsigmondot
is becézik így. 42. Melléknév, röv. 43. Gyerünk már!

FÜGGŐLEGES: 1. A zsebszótár latin nyelvű címe. 2. Köztársaság Hispaniola szigetén. 3. Idegen eredetű szóval: kazuisztika.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Hegyfoky Kabos, Nagyszalókicsúcs, Túrkeve.
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

Juhari Zsuzsanna-díj
pályázat

A Tudományos Újságírók Klubja
és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat
harmadik alkalommal hirdet pályázatot
az Élet és Tudmány egykori szerkesztője,
Juhari Zsuzsanna emlékére.

TELC nemzetközi és államilag elismert
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten
Következő vizsgaidőpont:

2018. augusztus 18.

A pályázatra a tudományt népszerűsítő, ismeretterjesztő blogot készítők, szerkesztők nevezését várjuk a blog,
valamint készítője elérhetőségének megadásával, a
tuklevelezes@gmail.com címen 2018. június 4-ig.
A pályázatokat a TÚK és a TIT képviselői, valamint
a Juhari Zsuzsanna gyermekeiből álló zsűri értékeli.
A pályadíj 100 000 Ft.
A díj átadására 2018. június 22-én kerül sor.

Jelentkezési határidő: 2018. július 16.
A vizsga előtt felkészítő tanfolyamok
indulnak, melyekről a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Vizsgák
A2, B1, B2
és C1
szinteken

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
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ÉT-IR ÁNY TŰ
Egy út – négy kerület
Az Üllői út története a témája az Üllői út, ami
összeköt című kiállításnak, amelyet a három
érintett kerület, Ferencváros, Kispest és Pestszentlőrinc-Pestszentimre helytörténeti
gyűjteményei és múzeumai rendeztek a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény Ráday utcai épületében. A tárlat érdekes történeti adalékokkal szolgál Ferencváros, Józsefváros, Kőbánya és Pestszentlőrinc-Pestszentimre múltjából.
A Pesttől délkeletre elhelyezkedő településeket már a
középkorban is ez a sugárút kötötte össze. A város egyik
legfontosabb útvonala a belső területekről a szentlőrinci,
majd a vecsési vámot elhagyva Szolnok, tágabb értelemben pedig az Alföld felé vezetett, ezért kezdetben
szolnoki országútként is emlegették. Budapestet, Kispestet és Pestszentlőrincet 1900-tól köti össze az Üllői
úti villamosvonal, vágányai azóta is a páros oldal mellett haladnak a két utóbbi településen. A hatvanas évek
végére az Üllői út lényegében telítődött, s a helyzet
megoldása érdekében a hetvenes évek elején kezdődött
meg a metró építése. A kiállítás a főbb csomópontok
alapján felosztva mutatja be az Üllői utat, amelynek
pestszentlőrinci szakaszáról is láthatók érdekességek.
A vándorkiállítás első, nyitó helyszíne a Ferencvárosi
Helytörténeti Gyűjtemény, ahol június 2-ig látható.
Ezt követően átköltözik Kispestre, majd onnan még a
nyár folyamán Pestszentlőrincre.

Ezer fokon égett
Ritka magyar – Bubik 60
címmel nyílt meg a legendás,
2004-ben autóbalesetben elhunyt Jászai Mari-díjas színművészre megemlékező tárlat a Bajor Gizi Színészmúzeumban. A kiállítással a karizmatikus, élettel teli, tehetséges
és pezsgő Bubik Istvánra emlékeznek. Aki mindenhol ott
volt, bármiről is legyen szó: ő
volt a színjátékos, a sportember, a zenész. Mindig ezer
fokon égett, mindent szívvel-lélekkel csinált. Ezért sem
véletlen az, hogy tragikus halála után még tizennégy
évvel is sokan hiányolják, sokan várják, hogy fellépjen a
színpadra és játsszon. Mert egy biztos: élete maga volt a
játék, az életigenlés, emiatt is tudott korának egyik legkarizmatikusabb alakja lenni.
A hatvanadik születésnapjára időzített tárlat nem véletlenül viseli a Ritka magyar címet. Hiszen tényleg ritka az
olyan ember, aki lényegében egy polihisztor, aki
ugyanúgy éli és érzi a színházat, a filmet, mint akár a
lovaglást, a vívást, a kosarazást vagy a focit. A kiállítás
2019. január 20-ig tekinthető meg.
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A Szecesszió Világnapja
Magyar kezdeményezésre 2013 óta
június 10-én ünnepeljük a Szecesszió
Világnapját. Ezen a napon a világ
minden tájáról számos intézmény
csatlakozik a századforduló egyedülálló művészeti irányzatát bemutató
programsorozathoz.
Az idei évben a szecesszió népszerűsítésével foglalkozó szervezet, a
Réseau Art Nouveau Network által
ajánlott téma, „A kedvenc szecessziós
építészem” kerül fókuszba a világnapon. A programsorozat kiemelt eseménye a régió szecessziós építőművészetét bemutató nemzetközi tablókiállítás, melyet a
Transznacionális Duna Együttműködési Program tagvárosaiban (Belgrád, Bécs, Budapest, Bukarest, Ljubljana, Nagyvárad, Szabadka, Szeged, Szófia és Zágráb)
egy időpontban tekinthet meg a közönség.
A szecesszió hullámai – Építészet a Duna menti
régióban című tárlat Budapesten május 30-tól június
18-ig, ingyenesen tekinthető meg a FUGÁBAN. A
világnap alkalmából további, az egész hétvégét
kitöltő programok, szecessziós városi séták, tárlatvezetések és családi alkotóműhely várja az érdeklődőket június 9–10-én.

Modern magyar
Kogart Kortárs Gyűjtemény címmel mutatja be
mintegy száz mai magyar
alkotó munkáit a Kovács
Gábor Művészeti Alapítvány (Kogart) kollekciójából a Várkert Bazár augusztus 26-ig látható kiállítása. A látogatók olyan művészek alkotásaival találkozhatnak a tárlaton, mint Deim Pál, Wahorn András,
ef Zámbó István, Bak Imre vagy Hencze Tamás.
A tárlat alsó szintjén az ember, az emberi identitás, az
emberi környezet kerül fókuszba, míg a második emeleten a természet, az organikus és az épített táj áll a középpontban, egészen az absztrakcióig. Az ember intim terét
vizsgálja például Szurcsik József plasztikus kettős portréja
vagy Konok Tamás absztrakt Interieur Rouge-a, míg
Verebics Katalin „önhátképén” vagy Szabó Ádám Szobor
bőrbetegségek I-III. című sorozatán keresztül a test tapasztalatára és határaira kérdez rá a tárlat. A közösségi és
egyéni identitást olyan művek kutatják, mint Fehér László Gyerek repülőgép modellekkel című festménye, Hitka Viktória gyermekkori családi élményeit feldolgozó sorozata
vagy El Kazovszkij A részrehajló bálvány I. című munkája.

KÖV E T K E Z Ő S Z Á M U N K B Ó L
Űrben járt tárgyak

A Smithsonian Intézet Amerika
egyik régi tudományos intézménye,
főleg múzeumairól híres. A legnagyobb közülük a Nemzeti Légi- és Űrmúzeum. A repüléssel kapcsolatos
gyűjtemény 20 kínai sárkánnyal indult
1876-ban, később Nemzeti Légügyi
Múzeumként önállósult, azután az űrkutatás megindulásakor gyűjtőkörét
kiterjesztette az űreszközökre is.
Párhuzamos életrajzok

Abraham Trembley svájci magántanár tanítványaival különleges élőlényt fedezett fel egy kerti patakban
1740 nyarán. A lényről, amely zöld
színű volt, mint a növények, de
mozgásra és helyváltoztatásra volt
képes, mint az állatok, elsőre nem
tudta eldönteni, hogy növény vagy
állat, ezért részletes megfigyeléseket végzett rajta.
Szívmelengető középkor

Az antik világ fűtési technikái (padló- és falfűtés) a Római Birodalom
bukásával feledésbe merültek. Ezt
követően a kora középkor idején
nyílt tűzhelyeket és kemencét használtak, ami füstöt juttathatott a lakótérbe, így az érett középkor idejére
kialakult az igény egy újfajta fűtőeszköz létrehozására.
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A hátlapon

A selyemkóró
A selyemkóró (Asclepias syriaca) egy, a
meténgfélék családjába (Apocynaceae)
tartozó növény, amely Észak-Amerika keleti síkságain őshonos. Magyar
nevét a magvain lévő sok-sok, lágy,
selymes szőrről kapta, de hívták
vaddohánynak is, mivel – akárcsak
a dohány – másfél méter magasra is
megnő, átellenes levelei pedig
nagyméretűek, a 25 centiméteres
hosszúságot és 10 centiméteres szélességet is elérhetik. Angol nevét
(common milkweed) annak köszönheti, hogy a növény minden része
bőségesen tartalmaz tejnedvet, mely
enyhén mérgező.
Vízszintes, gyorsan fejlődő gyökerei
segítségével hatékonyan foglalja el
azokat a degradált területeket, ahol
nem talál erős versenytársakra. A
különálló egyedeknek látszó klónjait
a föld alatt tarackszerű gyökerek kötik össze. A gyökereken kívül a széllel terjedő magvai is hozzájárulnak
ahhoz, hogy a növény sikeresen foglalja el a számára kedvező élőhelyeket. Az érett magvak augusztustól
szabadulnak ki a nagy méretű, mintegy 8–11 centiméter hosszú, szarv
alakú tüszőtermésekből, amikor
azok a hasi oldalukon felnyílnak.
Júniustól augusztusig virágzik; a
bogernyőbe rendeződő illatos virágzatait, melyek színe a fehérestől
a rózsaszínen át a vörösig változhat,
rovarok porozzák be. Nektártermelése bőséges.
Szöveg: P. D.
Képek: Korda M árton
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