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Slágerjátékok
logikai játékok
Mi van
a kockában?

Stratégiák
varázsigék

Pályázat

A nyeremények közt:
50 bűvös kocka!

Kedves
Olvasónk!
A játék és a gondolkodás
egy tőről sarjad, s mindmáig
virul egy közös águk: a gon
dolkodtató logikai játékoké.
Ezek ugyan emberemlékezet
óta közkedveltek, a legutóbbi
években
mégis
különleges
népszerűségre tettek szert,
nem utolsósorban a bűvös
kocka világsikere révén. Jó
ez a népszerűség, kétszere
sen: játszani öröm, s hogy
egyre többen és önfeledteb
ben, versengve játszanak, az
még nagyobb öröm ; és ez az
öröm okosít, csiszolja az el
mét, fejleszti gyerm ekek és
felnőttek gondolkodását, em 
lékezőképességét,
figyelem 
összpontosítását, logikáját és
találékonyságát,
kreativitá
sát.
Ezt kívánjuk szolgálni ez
zel a számunkkal, amelyet el
sősorban azoknak ajánlunk,
akik kedvelik a bűvös kockát,
a logikai játékokat, a fejtö
rést, de ajánljuk azoknak is,
akikkel megkedveltethetjük
őket, főként a fiataloknak, s
persze az idősebbeknek is,
akik szívükben meg szeret
nék őrizni a fiatalságukat, to
vábbá mindazoknak, akiket
érdekel a játékok múltja és
jelene, világpiaca és hazai kí
nálata, a játék lélektana és
—
végezetül —
a humora.
A

A BŰVÖS MAGAZIN TARTALMÁBÓL
A LOGIKAI JÁTÉKOK gazdag
változatát találta ki önmaga szó
rakoztatására a játékos elme az
ókortól napjainkig. Erről ad törté
neti képet és ismerteti a fő típu
sokat saját gazdag gyűjteményéből
illusztrálva Szentiványi Tibor (5.
old.)
VASARELY MEG A KOCKÁK

Varga Tamásnak az Élet és Tu
dományban megjelent, s azóta ke
resett cikkeit tömörítve kapja itt
az olvasó Fried Katalin stratégiai
és Molnár János memorizálási ki
egészítéseivel (14. old.)
Ml VAN A KOCKÁBAN? A játék
cselesen egyszerű műszaki szerke
zetét mutatjuk be (20. old.)
MIVEL BŰVÖL? Erre keres vá
laszt dr. Erőss László pszichológus
(21. old.)
LAJOS ÉS A KOCKA. A veszpré
mi óllatkert orángutánját is felke
resték kollégáink. Lajos egyszerű
megoldást választott. . . ! (22. old.)
MINDANNYIUNK
ÖRÖME A
JÁTÉK - ezt bizonyítja szerkesz
tőnk és fotóriporterünk színes be
számolója (23. old.)
ÉRTELEMBŰVÖLÖK

A magyar származású, világhíres
párizsi művész kedvelt mértani for
mái között is szerepel a kocka mint
művészi és a szemet játékosan
megtévesztő látvány (9. old.)
A „BŰVÖS” KOCKA - AHOGY
A VILÁG LÁTJA. Pető Gábor Pál
gazdag sajtószemléje. (12. old.)
A BŰVÖS

KOCKA

TITKAIBÓL.

A bűvös kockán és kígyón kívül
sok más logikai játékot is kínáló
hazai választékról tájékoztat Hárs
György (26. old.)
A JÁTÉK VILÁGA. Rejtvényes saj
tószemle az ismeretterjesztő világ
lapok logikai feladványaiból (30.
old.). - A megfejtések másutt van
nak elrejtve!

szerkesztők

PÁLYÁZATUNK (31. old.)
(A címlap Bojtár Ottó, a hátlap
Hornyár\szky Katalin felvétele)

Hogyan oldható meg a kocka
rendezése? Vannak-e „varázssza
vak” erre? Császár Ildikónak és

BŰVÖS KOCKÁK. Hogy látja
őket a népszerű humorista, Peterdi
Pál (30—31. old.) és karikaturista
kollégája, Dallos Jenő:

BŰVÖS MAGAZIN
Az Élet és Tudomány alkalmi kiadványa
Felelős szerkesztő:
LUDAS M. LÁSZLÓ
K iadja: a Hírlapkiadó Vállalat
Budapest, Blaha Lujza tér 3. - 1959
Felelős kiadó: TILL IMRE igazgató
81.4036/4 - Zrínyi Nyomda, Budapest
Felelős vezető:
VAC3Ó SANDORNÉ vezérigazgató

A másik oldalt az integrált áram
körök tömeges alkalmazása jellem
zi. A tömegfogyasztási cikkek pia
cán az integrált áramkörök először
a
zsebszámítógépekiben
jelentek
meg, ezt a digitális órák és karórák
térhódítása követte, s csak ezután
következtek a mikroszámítógépekkel
fölszerelt egy- és kétszemélyes játé
kok, a sport- és harci játékok, az
autóverseny, az űrcsata és sok más.
A választékban ma -már szerepel a
memória-, a reflex-, a matematikai
vagy betűjáték, a sakk, a bridzs, de
még a csillagjóslás is.
Igen látványosak a rádió- vagy
hangfrekvenciás távirányítású jár
művek, robotok. Akár 70 méterről
is irányíthatók e modellek, s ráadá
sul nemcsak előre, hátra, jobbra és

Magyar export. . .
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Azok a kereskedők, akik ez év
februárjában Nürnbergben, a játékkiállítások fővárosában 1750 vállalat
kínálatát látták, egy mondatban így
jellemezték azt: „A nosztalgia és a
számítógépek között.” A „nosztalgiá”~t itt a régi korok játékaihoz és
a természetes alapanyagokhoz való
visszatérés jelenti: a babaszobában
eluralkodott a századforduló szeceszsziós stílusa; a vasútmodellezők ál
ma, a régi gyorsvonati mozdony egy
gőzgenerátor és zajelektronika segít
ségével idézi fel „a gőzös romanti
káját” .

Az elektronikus távirányítású jéghoki
játékosa

balra haladhatnak, hanem különbö
ző sebességfokozataik is lehetnek.
hang és fényjeleket adhatnak, „csá
pokat” mozgathatnak.
A különféle elektronikus sportjá
tékok a verseny izgalmát, a cselek
vő részvétel illúzióját keltik a já
tékosban. Szinte valamennyi nép
szerű sportág (futball, tenisz, jégko
rong, kosárlabda) elektronikus já
tékváltozata megvásárolható. A já
tékosok versenyző ellenfele általá
ban a számítógép, de sok játékban
többen is versenyezhetnek.
A logikai játékok a játékos emlé
kezőtehetségét, kombinációs készsé
gét, találékonyságát teszik próbára.
Az egyik egyszerűbb fajta például
úgy működik, hogy a fedőlapon
gombnyomásra különböző színű lám
pák gyulladnak ki a# gépbe beprog
ramozott sorrendben. A játékosok

nak ezt jól meg kell figyelnie, s a
sorrendet újra le kell játszania. Ha
a feladatot hibátlanul elvégzi, a gép
újra lámpákat gyújt ki, de az elő
zőnél most már többet. A cél, hogy
minél hosszabb sorrendet tudjon a
játékos újra lejátszani.
Játék, de oktatási eszköz is a
Speak and spell! (Beszélj és betűzz!)
Az indítógoimb benyomására egy
kellemes férfihang egy angol szót
mond, majd felszólítja a játékost,
hogy betűzze azt. Az ABC minden
betűjének külön gombja van, azokat
kell megfelelő formában lenyomni.
A befűzés végén az elmés szerkezet
megszólal, s vagy azt mondja: Hi
bás, próbáld újra!, vagy megállapít
ja, hogy a betűzés helyes volt, s
újabb szót ad meg. Kétszeri hibás
betűzés után a gép megadja a he
lyes . megoldást. Tíz szó helyes meg
fejtése után ellenben „megdicséri” a
versenyzőt.
Az év egyik legjobban sikerült já
téka a Blockbuster (Tömbrombolás).
A játék dobozának képernyőjén egy
golyó jelenik meg, amely kézelő
gombbal irányítható. A feladat az,
hogy a golyóval a képernyő alján
látható falat minél gyorsabban le
rombolják — a fal ugyanis a talá
latok arányában fokozatosan fogy el.
A játék a játékos reakcióidejét mé
ri, összpontosítóképességét és kéz
ügyességét teszi próbára.
A technika rohamos fejlődése
nyomán Nyugat-Európában ma már
a legtöbb számítógépes gyermekjá-
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téknak az ára csak mintegy félsze
rese — két és félszerese a hagyomá
nyos játékokénak.
Az elektronikus játéküzlet másik
iránya a felnőtt és a tehetősebb vá
sárlókat veszi célba. Elsősorban a
sakkjátékban kínálnak igen változa
tos játékos képességű társakat,
újabban pedig megjelent a bridzs
és a nálunk kevéssé, de a Szovjet
unióban és az Egyesült Államokban
nagyon kedvelt dámajáték-gép is.
A sakk játékok közül az egyik leg
olcsóbbnak az Elektronic Chess Top
nak (Elektromos sakkjáték) csak öt
nehézségi foka van. A Voice Sensory Challenger (Beszélő érzékelő
vetélytárs) érzékelővel ellátott sakk
tábláján azonban mozgathatók a fi
gurák, s a gép négy nyelven be
mondja minden lépését, és 'mutatja
a lépésidőket is. E gépnek nyolc ne
hézségi fokozata van, és 64 mester
játszmát is beleprogramoztak.

A ma nagyon elterjedt logikai já
tékokat a gondolkodásfejlesztő játék
meghatározás jellemzi legjobban.
Általánosítható tulajdonságaik, hogy
adott kiindulási helyzetből egy bizo
nyos végállapotba kell eljutni; a
játszás szabályai meghatározottak
vagy könnyen kikövetkeztethetők;
a játék egyszemélyes vagy ilyenre
visszavezethető; de vetélkedésre is
használható a megoldások összeve
tése révén; a megoldásban a figye
lemnek, a rendszerezett, logikus
gondolkodásnak elsőrendű szerepe
van.
Elektronikus távirányítású játékkamion

Bár az üzletek bő választékát kí
nálják a különféle elektronikus
szerkezeteknek, e játékok a válasz
téknak legföljebb az egynegyedét
teszik ki. Valóban új — a tréfásan
a „magyarok bosszú” -jának is ne
vezett bűvös kockán kívül — alig
van, hiszen a mikroprocesszoros játé
kok is csak a régieknek minőségileg
más, elektronizált változatai. Sajá
tosan mai vonás, hogy elmosódóban
vannak a határok egyfelől a lány
és a fiú, másfelől a gyermek- és fel
nőttjátékok között.

dányai az üzleti játékok. Az 1932ben feltalált és azóta változatlanul
népszerű Monopoly nyomán (idő
sebb olvasóink nálunk Capitaly né
ven találkozhattak vele) az üzleti
játékok tömegét dobták piacra a
játékgyártók. Ezek egyik változata
az Acquire, azaz felvásárlás név
re hallgató játék, amely az ingatla
nok lehető legagyafurtabb kezelésén
alapul,
valamint
a
tőzsdejáték
(Börsenspiel). Ennek népszerűségére
jellemző, hogy Svájcban minden év
ben megrendezik a bajnokságát.

A társasjátékok legjellemzőbb pél-

Vannak üzemszervezési játékok is,
mint a Playboss (játékfőnök) és a
Business (jó üzlet). Tétjük az, hogy
ki tud ügyesebben nyersanyagokat
és
termelőeszközöket
beszerezni,
készterméket eladni, hiteleket föl
venni, jobb munkaerő-gazdálkodást
folytatni stb. Egyetlen támpont a
játékszabály,— a többi az üzleti ér-

a

A legújabb elektronikus „zsebjátékok” :
a Pörölyparos (a), a Segítség, tűz van!
(b), a Vakondvadászat (c) és a Zsong
lőr (d)

Típusaik

zéktől függ. (Nem ártana, ha a ma
gyar játékgyártók is fölfigyelnének
rájuk!)
A játékok mai királya azonban a
LEGO. 1952 — a gyártás megindu
lása — óta 500 millió készletet adtak
el belőle több mint száz országban, s
világszerte majdnem 50 millió gyer
mek játszik vele.
Hazai elektronikai iparunk — a
Videoton, az Orion, az Egyesült Iz
zó, a BRG vagy más — nem próbál
kozhatna „mellesleg” elektronikus
játékok gyártásával? Nemcsak Ma
gyarország lenne ezeknek a felvevő
piaca! S hogy a nem „profil” -ba vá
gó termék gyártása milyen sikeres
lehet, arra már volt példa: hadd
emlékeztessek a Kőbányai Gyógyszerárugyár Fabulon termékeire.

Dr. Repkényi Endre

b
OAMÍ
&
WAKM

A logikai, gondolkodásfejlesztő já
tékok közé tartoznak az alkotó (kre
atív) játékok, az ügyességi és az ok
tató játékok csakúgy, mint a rejt
vények vagy o türelemjátékok, az
instrumentális (eszközökkel való) és
mechanikai fejtörők. Az elérendő
célok, bonyolultsági fokok és meg
valósításuk szerint részletesebben is
feloszthatok a következőképpen.
1. Gondolatban elvégezhető, úgy
nevezett szóbeli játékok. Találós
vagy „beugrató” kérdések, logikai
feladványok, csak szavakban végre
hajtandó
feladatok, matematikai
problémák, nyelvi játékok. Ezekben
a cél: a helyes választ vagy a hely
zetet felismerni.
2. Síkbeli — rendszerint rajzban
végrehajtható — ábrán végzett ala
kítás, darabolás, megrajzolás, felis
merés. Képes rejtvények, síkburko
ló mozaik mintázat, bűvös négyze
tek, illuzionista képek, paradox és
torzított ábrák.
3. Kirakós játékok. Síkbeli idom
kirakása, átalakítása, térbeli idom
összerakása vagy szétszedése.
4. Labirintus játékok. A kacskaringós, tévútra is vezető járatokat
követve egy kezdőpontból a labirin
tuson kívülre (vagy belülre) kell
jutni.
5. Ördöglakat rendszerű játékok
— instrumentális fejtörők. Drót, fa,
műanyag stb. felhasználásával ké
szült, két vagy több elemből álló
rendszerek, gyűrűk.
6. Kombinációs játékok. Fonálés síkidom vagy térbeli drótszerke
zet, vagy idom együttes felhasználá
sa. Különleges fizikai jelenséggel
összetartott testnek elemeire szedé
se.
7. Gyufaszálakból kirakható vagy
átcsoportosítható
körvonalidomok.
Pénzérmékkel, azok egymáshoz vi
szonyított helyzetével meghatározott
elrendezések.
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8. Rakosgatással — megadott sza
bályok szerint — valamely más el
rendezést elérő (rendszerint bábuk
kal táblán kirakható) játékok.
9. Ügyességi és türelemjátékok,
amelyekben a véletlennek nincs sze
repe.
10. összetett testek, szerkezetek
szétszedése, kinyitása.
11. Sorrendi játékok. Golyók vagy
más elemek, például járművek vagy
élőlények megadott egymásutánjá
nak, helyének szabály szerinti fel
cserélése.
12. Passzív
játékok.
Általában
magától és részben véletlenszerűen
lezajló esemény, mozgás, amelyben
a játékos a kiindulási helyzet meg
választásával alakítja a játék lefo
lyását.
13. Papírhajtogatás (origami) és
-ragasztás. Megadott formák, ala
kok létrehozása egyszerű geomet
riai alakzatú papírokból. Ámyjátékok.
14. Pasziánsz jellegű játékok. Ki
sebb részükben véletlenszerűen le
bonyolódó játékok.
15. Fonaljátékok. Trükkös cso
mók,
zárt hurokkal
kialakított
„macskabölcső”, zsinór- és kötélbű
vészkedés.
16. Szobabűvészkedés
(mikromágia). Beugrató „varázslatok” , tech
nikai trükköt alkalmazó, kézügyes
séggel, szemfényvesztéssel operáló
eszközök, jelenségek és mutatvá
nyok.
17. Játékproblémák, feladványok.
M. C. Escher: Belvedere

18.
Elektronikus játékok. Zseb
kalkulátorok, különleges elektroni
kus szerkezeteknek játékra való felhasználása, tévéjátékok és számító
gépen futó játékprogramok.
összefoglalva
megállapíthatjuk:
az úgynevezett logikai játékoknak
a legfőbb közös jellemzőjük az,
hogy megoldásukhoz több-kevesebb
fejtörésre
van szükség.
Olykor
ugyan nem minden kritérium telje
sül tökéletesen (például ahol a sze
rencsének vagy a kézügyességnek
van elsőrendű szerepe), mégis az
azonos szemléletmód, az egységes
kezelhetőség végett eltekintünk a
meghatározás merev alkalmazásától.

Fejlődéstörténetük
A cikkünkben ismertetett gondol
kodásfejlesztő
játéktípusok
már
régóta ismeretesek voltak, s így in
kább arról beszélhetünk, hogy újra
felbukkannak és széles körben el
terjednek, mintsem hogy eredeti új
donságként jelennek meg. Csak ke
vés játék fűződik egy meghatáro
zott személy, fel- vagy kitaláló ne
véhez, hiszen egy-egy eredeti mű
az idők folyamán tovább csiszoló
dott, sokrétűbb, bonyolultabb, érde
kesebb és szórakoztatóbb lett. Ezért
az a viszonylag kevés személy, aki
ket név szerint is fel tudunk sorol
ni, inkább az új korban éltek.
E játékok történetében lényegé
ben négy főbb korszakot különböz
tethetünk meg.
A középkorból és azt megelőző
időszakból származó rajzokon, írá
sokban sok helyütt nyomát talál
juk ilyen játékoknak, sőt tárgyak
is fennmaradtak. A labirint problé
mák már i. e. 4000-ben megtalálha
tók mint az emberiség titokzatos
szimbóluma. Várépítkezéseken, gö
rög pénzeken mintázatként, egysze
rű díszítésként vagy kertépítésben,
de játékként is minden évszázad
ban föllelhetjük őket. Az egyik leg
ismertebb a krétai labirintus. Ezt
az ókori görög mondavilág őrizte
meg, s benne Ariadné fonalával
igazodott el a szörnyet megölő hős.
Az ,;igen-nem” válaszokra tá
maszkodó kitalálós játék — ezt ma
„kicsoda—micsoda?” néven ismer
jük — az egyik legősibb szóbeli lo
gikai játék. Keletkezését Bor Kochbá-úak (i. sz. 135), a rómaiak ellen
viselt zsidó háború vezérének tulaj
donítják. (Lásd az Élet és Tudo
mány 1971. évi 23. számát. — A
szerk.)
Epimenidész (i. e. 7. század) hí
ressé vált kijelentése — „minden
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krétai hazudik” — máig gyakran
idézett logikai feladvány. (Valójá
ban ő is krétai volt, ezért egzakt
megoldás nem érhető el!) Az i. sz.
10. században Abul Vaja perzsa ma
tematikus nevéhez kapcsolódik egy
úgynevezett darabolási feladat (3
azonos méretű négyzet 9 részre vá
gandó, s az így kapott elemek egy
nagy méretű négyzetté egyesítendők).
A dominó keletkezését a 12. szá
zadra teszik, jóllehet egyes források
már korábban tudnak a létezéséről
és kínai eredetéről. A dominófel
adványok azonban már Európában
terjedtek el, s későbbi időszakból
származnak.
Az ácsereszték módjára egymás
ba kapcsolódó hasábokból felépített
különböző térbeli keresztekből (úgy
nevezett rab keresztekből) nagyon
sok van. Az elsők Ázsiából kerül
hettek át Európába még a 11—12.
században, hasonlóan a Tangram
kirakós játékhoz, amely 7 eltérő
mértani síkidomból áll, s a cél az,
hogy belőlük különféle előre meg
határozott ábrákat — köztük egy
nagyobb négyzetet — rakjanak ki.
Nagyobb arányban az újkor kez
detén, a 16—17. században jelentek
meg a logikai játékok. Ekkor már
jóformán valamennyi kategóriába
tartozó játékra, fejtörőre találunk
példákat. A 17. században már több
ilyen tárgyú könyvet is kiadtak,
különösen
Franciaországban
és
Angliában. Elsők közé tartozik egy
1612-ből származó, matematikai fel
adványokat tartalmazó francia mun
ka. De ide sorolhatunk egy szobai
bűvészkedéssel
foglalkozó
angol
könyvet is 1584-ből. Képes rejtvé
nyeket nagyobb számban szintén
ebből az időszakból tartunk nyil
ván. Nemcsak leírásokban, köny
vekben jelentek meg fejtörő képek,
hanem magas művészi fokon is
művelték ezek készítését. Az olasz
Arcimboldotól a 16. századból pél
dául két különböző jelentésű, agya
fúrt felépítésű képiét ismerünk; eze
ket kétféle értelemben szemlélhet
ték.
A számokat megadott sorrendben
tartalmazó bűvös négyzetek is eb
ben az időben kerülték ismét az ér
deklődés középpontjába. A magyar
országi származású Albrecht Dürer
Melancolia című rézkarcán (1514ből) is megtaláljuk az úgynevezett
páros elemű négyzetet. A mostaná
ban előkerült, egymásba kapcsolódó
„bűvös” gyűrűk („háremgyűrűk”) is
először abban az időben bukkantak
fel. Ezek olyan, ujjra felhúzható és
viselhető gyűrűk voltak, amelyek
nek az összerakása nem kis ügyes
ségét kíván.
Az ismert matematikusok közül
szintén többen foglalkoztak a felad
ványokkal,
játékokkal.
Például
Leibniz (1646—1716) sok időt töltött
a táblán elhelyezett és bedugaszol
ható kis rudacskák (bábuk) mozga
tásának, egymást átugrásának sza
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bályaival, a játék kimenetelének
meghatá rozásávai.
Az instrumentális, mechanikus já
tékok közül a később még tárgya
landó kínai karikákat G. Cardano
olasz fizikus említi már egy 1556ban megjelent könyvében Meleda
néven. A leírás szerint az i. sz. 1—2.
században Ázsiában találták ki őket,
de csak a 11—12. században kerül
tek át Európába.
Ebben az időszakban, majd utá
na ismert zeneszerzők (Bach, Mo
zart és mások) ás hozzájárultak a
logikai játékok skálájának bővítésé
hez. így születtek a rákfordítós dal
lamok (visszafelé is lejátszható kot
ták), zenei rejtvények, matematikai
összefüggéseket tartalmazó zenemű
vek és egy kockázassál való komponálási mód.

A reneszánszuk
A gondolkodásfejlesztő játékok
teljes kibontakozása, igazi 'reneszán
sza a múlt század. Az elmúlt századfordulót megelőző harminc évben
különösen sok játék jelent meg, s ez
az időszak az első világháborúig
folytatódott. A tömeges megjelenés a
viszonylag hosszabb nyugodt, hábo
rú nélküli korszaknak köszönhető.
(Hasonló megfigyelést tehetünk a
16—17. századdal kapcsolatban is.)
Érdekes, hogy e korban, 1869-ben
doktori disszertációt is készített e
tárgykörből egy német pedagógus, G.
Schlegel: Kínai játékok átkerülése
Európába címmel. Sam Loyd, min
den idők legnagyobb fejtörőkészítő
je, de mondjuk nyugodtan, logikaijáték-alkotója pedig 1841-ben szüle
tett az amerikai Philadelphiában. Az
ő nevéhez fűződik egyebek között a
15 számozott kis négyzetet tartal
mazó és tologatással sorrendbe ra
kandó játék. Ez az 1870-es években
járványszerűen terjedt el a világon.
Kínai karikák
mai változatban

Eredeti ötletekre támaszkodó, egyé
ni dátásmódú fejtörői a természettu
dományok valamennyi területére ki
terjednek.
Angliában abban az időben két
jeles művelője volt a logikai fejtörő
játékoknak. Az egyik Henry E. Dudeney (1857—1931) matematikus. El
ső műve az 1907-iben megjelent
Canterbury feladványok, amelyet
azután számtalan további követett
— azóta alig van feladványkönyv a
világon, amelyben ne hivatkoznának
Dudeney valamelyik alkotására. A
másik angol: Lewis Carroll, igazi
nevén C. Dodgson (1832— 1898) ox
fordi matematikatanár, aki Altce
csodaországban című, nálunk is
megjelent meseregényével vált hí
ressé. Ebben a munkájában is szám
talan, látszólag bonyolult összefüg
gés példáján vezeti rá az olvasót a
logikus gondolkodásra. Más könyvei
ben (például: A logika játéka) a
mindennapi életben előforduló logi
kai műveletekkel is a gondolkodásfejlesztő feladványokat népszerűsí
tette.
A franciák közül megemlítjük E.
Lucas nevét. Ö ugyancsak több is
mert játéknak a kitalálója. Közülük
első helyen a hanoi tornyokat kell
említeni, amely néhány elemes vál
tozatban mind a mai napig kedvelt
játék.
Az instrumentális, azaz eszközös
játékok közül említésre méltó a
múlt század eleji, Kínáiból szárma
zó, logikai játékokat tartalmazó do
boz. Néhány példány fennmaradt
belőle. A fekete lakk dobozban el
helyezett gyűjtemény 20 különböző,
elefántcsontból faragott játék, kö
zöttük a „térbeli” vagy „rabkereszt”
(ácseresztékkel egymásba illesztett
12 hasáb) ugyanúgy megtalálható,
mint a BaguenaudSernek (kínai kari
káknak) nevezett játék. Ebben gyű
rűkön keresztül bújtatott hosszúkás
hurok leszedése a cél. A két világ
háború között népi játékként MaÚgynevezett „passzív játék”
(speciális laprugó)

Japán fagömb (12 elemes)

Üveggömböt magába záró
térbeli rács és fonal (12 elemes)

„Inka dilema”
(30 elemes)

gyarországon is föllelhető volt: „ci
gány miatyánk” -nak nevezték.
A század végén terjedtek el a 7—
10 elemből álló kirakós játékok.
Ezekkel megadott formák kirakása
vagy határvonallal jellemzett ábrák
nak a kitöltése a cél. A már em
lített és ekkor újra elterjedt TANG
RAM szintén ebbe a kategóriába
tartozik. Megjegyezzük, hogy az
1940-es évek elején Budapesten nép
szerű MIíHOVA játék is először a
századforduló idején bukkant fel.
Szintén ebből az időből származik a
játékboltokban néhány évvel ezelőtt
megjelent Ezt rakd ki! elődje.
Aprólékosan megrajzolt képeken
elbújtatott alakot vagy más tárgya
kat kell megtalálni az úgynevezett
rejtvényképeken. A múlt század
nyolcvanas évei után több német fo
lyóirat rendszeresen közölt ilyen
„rejtett” képeket.
A gyufaszálakkal történő játékok
kal első ízben egy 1889-ben megje
lenő német könyv (Trombolt: Streiholz&piele) foglalkozott.
Külön meg kell említenünk a
gondolkodásfejlesztő játékokra vo
natkozó — elsősorban instrumentális
jellegű — szabadalmak nagy szá
mát. Ezek világszerte abban az idő
ben keletkeztek. A legtöbb bejelen
tés az USA-'bán történt, 1885 előtt
még alig találunk szabadalmat, de

attól a második világháború utáni
esztendőig kb. 1000 megadott logikaijáték-találmányt tartanak nyil
ván. Érdekes, hogy a már említett
kínai karikákra hazánkban 1950-ben
ördögbiiláncsként ismételten szaba
dalmi oltalmat kértek.

A jelen
A 20. századból több neves műve
lőjét is említhetjük e játékcsoportnak, első helyen a kiváló tudomá
nyos
ismeretterjesztőt,
Martin
Gardnert. ö jelentette meg a leg
több gondolkodásfejlesztő jétékfeladvánnyall foglalkozó könyvet. A
Scientific American című folyóirat
ban pedig 1957 óta Matematikai já
tékok címmel színvonalas rovatot
vezet. Nagy érdeme, hogy egyma
ga összegyűjti és magyarázatokkal
kiegészítve közreadja a világon meg
jelent jóformán valamennyi mate
matikai rejtvényt — a régieket és a
maiakat egyaránt.
A Szovjetunióból B. A. Korgyemszkij és Ja. J. Perelman nevét
említhetjük. Korgyemszkij 1952 óta
publikál. Első műve Csodálatos
négyzet címmel látott napvilágot.
Sok eredeti matematikai rejtvénye

jelenik meg folyamatosan azóta is
de az ismerteket is kiegészítetté
egy-egy^ meglepő fordulattal, így
azok még érdekesebbé és korszerűb
bé^ váltak. Perelman (1882—1942)
műveiben a természettudományok
több ágából vett játékos példákkal,
feladványokkal segíti a jelenségék
megértését, ugyanakkor fejleszti a
gondolkodást, a következetes, logi
kus megközelítést. Matematikai tör
ténetek és rejtvények című legutol
só műve 1979-ben magyarul is meg
jelent.
Hazánkban Grátzer József (1897—
1944) volt a leghíresebb rejtvényal
kotó. Ö a két háború között számta
lan feladvánnyal és több könyvvel
örökítette meg nevét. 1953-tól kezd
ve Bizám György és Herczeg János
publikáltak gondolkodásfejlesztő, lo
gikai feladatokat. Ezek részben az
Élet és Tudomány hasábjain, rész
ben különféle gyűjteményes kiadvá
nyokban, könyvekben jelentek meg.
Külön kell szólnunk a képzőművé
szetek eszközeivel alkotó mesterek
ről és munkáikról. A különleges táv
latokkal, paradox mejelenítéssel, il
luzionista képekkel optikai csalódást
okozó művek próbára teszik a megfi'gyelőkészséget, játszanak az ember
szemével. Mint láttuk, ez sem új te
rület, régebben is találunk rá pél
dákat, de két kiemelkedő mester
munkássága nyomán ez a 'kategória
nagyon magas színvonalra emelke
dett. A holland M. C. Escher (1898—
1972) és a magyar származású V.
Vasarely (született: 1998) ennek a
területnek a képviselői. Az Olaszor
szágban élő spanyol szobrász, M.
Berrocal (szül.: 1933) kívánkozik
még ide, aki munkáit szétszedhető
és összerakás logikai játékformában
készítette el. A kis méretű szobrok
80—100 vagy még több darabra
bonthatók, ha megtaláljuk a kezdődarabot és a megfelelő szétszedés]
sorrendet. Minden művét sok pél
dányban, másolatban árusítják.
A SOMA kockajáték megalkotá
sa 1955-ben Piet Hein dán mérnök
és költő nevéhez fűződik. A hét el
térő kinézésű 3 vagy 4 elemi kis
kockát tartalmazó részből 200-nál
több módon állítható össze egy 3 X
3 X 3 elemszámú nagyobb méretű
kocka. Hein különben a Hex nevű
társasjáték kitalálója is.
S ezzel eljutottunk napjaink logi
kai játékaihoz. Ezek száma óriási,
még ízelítőt is nehéz adni ‘belőlük.
Most csupán a bűvös kockát emel
nénk ki, Rubik Ernő (szül. 1944) ta
lálmányát, mint amelyik érdekessé
gét és eredeti voltát tekintve az
összes
eddigiekkel
összemérhető.
Érdemét nem csökkenti, hogy a ma
gyar szabadalmi bejelentés (1975)
után egy évvel I. Ishige mérnök
Japánban hasonló bejelentést tett.
Mi magyarok mindenesetre büszkék
vagyunk arra, hogy visszavonhatat
lanul beírtuk nevünket a ‘logikai
játékok történetébe.

Szentiványi Tibor
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LOGIKA A JÁTÉKBAN■

„kockái"'
a Déli pályaudvaron
(Bojtár Ottó felvétele)

Kulcskarikára szánt, elemekre szétszedhető térbeli
rejtvényidomok

(Szentiványi Tibor gyűjteményének darabjairól - Bojtár
Ottó felvételei)

Sam Loyd ,,14— 15"-ös játéka. A század elején készült
a monarchiában

Tangram 1692-ből. A Richter és Társa cég kőből készült
kirakós játéka
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Am ióta
az ember
megtanult
“ egyenes vonalat húzni, illetőleg
szabályos kört rajzolni, azóta nem
csak arra használja ezeket a mérta
ni elemeket, hogy valaminek a raj
zolatát fölvázolja velük, s hogy se
gítségükkel számításokat végezzen,
hanem arra is, hogy használati tár
gyait és ruházati darabjait efféle
vonalas és körös díszítményekkel
ékesítse.
S hogy ez mennyire így van, azt
mi sem bizonyítja jobban, mint az
úgynevezett geometrikus művészet,
amely Földünknek számos táján
egymástól függetlenül alakult ki. Ily
„stílusban” mintázott az
észak
európai népek őse csakúgy, mint a
perui őslakos, hogy az elő-ázsiai né
pek megannyi elődjét ne is említ
sük.
Aligha csodálkozhatunk hát azon,
hogy a századunkbéli modern kép
zőművészet szintén fölfedezte ma
gának a geometriát. A magyar szár
mazású Victor Vasarely (Vásárhelyi
Viktor) pedig nemcsak hogy fölfe
dezte, hanem világhíres életművé
ben a tökélyig fejlesztette a mértani
formák művészi felhasználását.
Vasarelyt az 1950-es évektől egy
részt az úgynevezett kinetikus —
vagyis mozgónak látszó — ábrák ké
szítése foglalkoztatta, másrészt meg
az, hogy miképpen sokszorosíthat
nák az általa megtervezett színes
és mértanias, együttesen pedig na
gyon változatos és káprázatos alak
zatokat.
Kinetizmusa meglehetősen sokára,
csak az 1960-as évek derekán vált
igazán közismertté, ám lakkortól fog
va már egy új képzőművészeti
irányzat megalapozójaként emleget
ték: sokan és méltán mondták rá,
hogy belőle nőtt ki az op-art. Hogy
mi is ez a bizonyos optical art, azaz
— megmagyarítva — a fényjelensé

gekkel felidézett mozgás, azt aligha
kell bővebben magyaráznunk, hi
szen az efféle minták olyannyira el
terjedtek, hogy nemrég már a női
ruhák millióit, de még a férfiak
nyári ingeit is efféle vasarelys hul
lámzásokkal, a sík textíliából szinte
kiperdülő csigavonalakkal, miegye
bekkel díszítették.
Ami pedig ábráinak sokszorosítá
sát illeti, azt is sikerült megvalósí
tania. Mégpedig úgy, hogy —•eljutva
a „tiszta” plasztikai nyelvhez, a
„tiszta” kompozícióhoz — immár
csak a legegyszerűbb mértani ele
meket tartotta meg. Mégpedig úgy,
hogy egy négyzetre mint háttérre
helyezett rá egy másik kisebb négy
zetet, kört, ellipszist, téglalapot,
rombuszt, háromszöget. Elemeit sok
sok színárnyalatban — de mindig
egységes színnel — készítette el, s
ezekből az „alkatrészekből” aztán
tömérdek
díszítményt
állíthatott
össze. Innen pedig már valóban csak
egy lépés volt, hogy a „nagyüzemi”
gyártásra is áttérjen, vagyis elkészít
tesse azt a főbb tízezernyi lapot,
amelyeket színük és formájuk sze
rint külön rekeszekbe osztályozva
úgy rakott egymás mellé vagy egy
másra, ahogyan azt éppen ízlése,
kedve diktálta.
Idézzük őt: „Hat alapszínt válasz
tottam ki: krómsárgát, smaragdzöl
det, ultíamarinkéket, kobaltlilát, vö
röset és szürkét. Mindegyikből hat
skálát készítettem, egyikben is, má
sikban is tizenkét vagy tizenhárom
árnyalattal, a világostól a sötét felé
haladva, és még kiegészítettem őket
a fekete színes változataival, kékes-,
vöröses-, zöldesfeketével stb.”
Ezekkel a színekkel és a már em
lített formákkal dolgozott tehát, s
készítette el milliméterpapírra ra
gasztva azokat a műveit, amelyeket
— teljes joggal — matematikai név

vel lát el, azaz algoritmusoknak
vágy permutációknak nevez. (Algo
ritmus: azonos típusú matematikai
vagy logikai feladatok megoldásának
lépésrendje mint általános eljárás;
permutáció: meghatározott számú
elemből az összes lehetséges — más
más sorrendű —• csoportnak a meg
alkotása.)
Ábráinak alapelemét pedig duó
nak nevezte el. Egy ilyen duó —
mondjuk — lehet kék négyzetben
piros, zöld, narancs, lila stb. kör;
kék négyzetben piros, zöld, narancs,
lila stb. háromszög. Elgondolhatni,
hogy ezekből az elemekből hány és
hány változat állítható össze, annál
is inkább, mert maguk a méretek
is változhatnak az egészen kicsitől
az egész nagyig.
Mint életművének egyik legjobb
ismerője, Gaston Dienl írja: e táb
lák lobogó színei „vidám harsona
ként szólnak, mégis szigorú rend
szerbe fogottan” .
Mondanunk sem kell, hogy Vasarelynek ez a „találmánya” sok or
szágba eljutott. Annál is inkább,
mivel a modern kor gyakorlatias
építészete — „kockaépítészet” lévén
— nemcsak elvárja, hanem szinte
meg is követeli, hogy a hatalmas fe
lületek
egyhangúságát
feloldják,
„megmozgassák” a vidáman, de fe
gyelmezetten szóló képi „harsonák
kal” .
Műveiből ritmus és sebesség su
gárzik a néző felé, s ezzel együtt a
szükségszerű fegyelemnek a képzete.
De azért — s ebben nagy igazán a
most, hetvenhárom évesen is lanka
datlanul kísérletező mester — az
ember örök vágya, a harmónia is
ott remeg, hullámzik a kockás, kö
rös, rombuszos képeken, jelezve,
hogy bármekkorát fordul is a világ,
érzelmeinktől nem lehet, de nem is
szabad megválnunk. Takács László
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BESZELGETES RUBIK ERNŐVEL
A kockajáték, amely eredetileg egyéni logikai játék volt, elég
hamar természetes módon csoportos versenyjátékká is vált. Ez év
június 28-án volt a Budapest Bajnokság, a napokban az Interplay
Expo alkalmából rendezik a Magyar Bajnokságot. Közben más
országokban is folynak hasonló nemzeti versenyek, s valószínűleg
1982 áprilisára várható a Budapesti Nemzetközi Bajnokság, amely
nek az előkészítése folyik. Vajon ezzel egy újabb időméréses szel
lemi versenysportág születik, vagy csak alkalmi események ezek a
versenyek? Milyen lehetőségek rejlenek még a bűvös kockában?
Erről a kérdéskörről beszélgettünk a feltalálóval: Bubik Ernővel.

— Egyszemélyes játék vagy in
kább társasjáték a bűvös kocka?
Mennyire alkalmas versenysport
nak?
— Alapjában véve egyszemélyes já
ték — az ellenfél maga a megoldan
dó probléma: a kezdőllapotnak, az
egyszínű oldalaknak a visszaállítása
valamelyik kevert állapotból. A já
tékszabályokat maga a konstrukció
hordozza, a kocka mechanizmusa
kényszeríti rá a maga szabályrend
szerét a játékosra. S a játék maga
az a célkereső folyamat, amelyben a
játékos részsikerek és kudarcok so
rán, az igen nagyszámú lehetséges
útvesztő ellenére, eléri a végcélt.
Versenyezni persze így is lehet, hi
szen a beforgatási idők mérésével
értékelhetjük,
minősíthetjük
az
egyéni teljesítményeket. Csak arra
kell mindig vigyázni, hogy a start
helyzet a kockának valóban egy tel
jesén kevert, semmiféle rejtett sza
bályszerűséget, mintát nem tartal
mazó állapota legyen, hogy ne ad
jon jogtalan előnyt a versenyben.

— Ez az időméréses verseny. Me
lyek ebben a „műfajban” a leg
jobb teljesítmények?
— Az egyenlő indulási feltételek
biztosítása érdekében általában há
rom futamot értékelnek, s ezeknek
a középértékeit számítják végtelje
sítménynek. Az így mért teljesítmé
nyek már 30 másodperc felé közelí
tenek.

— Mit jelent ez lépésszámban?
— A legjobbak a teljesen kevert
állapotból 100—120 lépésben jutnak
el a célig. Ez átlagosan másodper
cenként három forgatást jelent.

— Ennyi lépésre van szükség az
alapállapot visszaállítására?
— Az még matematikailag sem
tisztázott, hogy egy tetszőleges ke
vert állapotból hány lépésre van
szükség az alapállapotba való elju
táshoz. Ha jól tudom, azt sikerült
bebizonyítani,, hogy 19 lépés biz
tosan kevés egy ilyen viiszarendezéshez. Másrészt 40 fölött van az
a lépésszám, amely minden eset
ben biztosan elég hozzá. Ezek az
adatok
bonyolult
számítógépes
vizsgálatoknak az eredményei, de
egyéb kérdésekről — hogy vajon
milyenek és melyek az általános
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esetben is célravezető lépések —
semmit sem mondanak. Nem tudjuk,
hogy hasonlítanak-e egymáshoz ál
talában is bizonyos megoldások lé
péssorozatai, s elő lehet-e állítani
valamelyikből a többieket is. Ugyan
akkor vannak bizonyos beállítástí
pusok, amelyekből már egyértel
műen adott egy legrövidebb helyes
út a célig. Mindezek alapján a meg
oldások végrehajtásának legalább
két fő mozzanata van. Az egyik a
tapasztalatnak, a tudásnak és a lo
gikának a szerepe. Régebbi „játsz
mák” tanulmányozásából szerzett is
meretanyag alapján, logikai műve
letekkel kikövetkeztethetjük, hogy
melyik egy adott állapotból a tovább
vezető helyes út, s ezt az utat ad
dig követjük, ameddig csak lehetsé
ges. Mindig végigmenni biztosan
nem tudunk rajta, hiszen mindeddig
ez még a legjobb matematikusok
nak és az óriás komputernek sem
sikerült.
A másik mozzanat a műveletek
nek a végrehajtása, a kipróbálása.
Ez vagy sikerül vagy nem, de min
dig alapvetően új szituációkhoz ve
zethet. Ezekből azután már ismét
az előbbi módon, logikus lépések
láncolatában haladhatunk a cél felé.
Ez a két megközelítési mód, a lo
gikai következtetések láncolata, va
lamint a próbálgató, próba-szerencse
magatartás egyaránt érvényesülhet
a játékosoknál — arányuk, jellegük,
alkalmazásuk módja határozza meg
egy-egy versenyzőnek az egyéni stí
lusát. Abszolút helyes módszer nincs.
Az mindenesetre nagyon hasznos,
ha van egy lehetőleg gazdag megol
dási
algoritmus-gyűjteményünk,
amelyből egy adott esetben gyorsan
és szinte automatikusan alkalmazni
tudjuk a legcélravezetőbb képletet.
Hasonló ez ahhoz, mint amikor va
laki jól ismeri a sakkban a lehetsé
ges variációkat, vagy a főbb játék
típusokat. A kockánál az ilyenfajta
felkészülés — vagyis a korábbi sike
res megoldásoknak a tanulmányo
zása — főképp akkor hasznos, ha a
lépésszámot akarjuk csökkenteni.
Ehhez nagyon sok megoldó képletet
kell ismerni, amelyek közül aztán
válogathatunk. Ha ellenben keve
sebb megoldóképlettel dolgozunk,
akkor több lépésre van szükség, köz
ben azonban beugorhatnak olyan új,

előre nem látott lehetőségek, ame
lyek megkönnyíthetik a dolgunkat,
így a nagyobb lépésszám ellenére a
megoldási idő lerövidülhet.

E között a két magatartásforma,
két stratégia között kell kinek-kinek
kialakítania a maga optimumát.

— Az előbbiek szerint a kockánál
is van értelme a tanulságos „játsz
mák” lejegyzésének?
— Éppen az Elet és Tudomány
ban megjelent cikkek alapján már
kialakulóban van a kockajáték egyé
ni jelölési rendszere. Hangsúlyozom
azonban, hogy itt a mintajátszmák
nak korántsincs akkora jelentősége,
mint a sakkban! A kockánál a logi
kai sémák megjegyzésén túl nagy
szerepet játszhat az egyszerű vizuá
lis memória is, sőt sok esetben a
mozgásoknak a megjegyzése vezet
célhoz. S ez többnyire nem tudatos
folyamat, oly mértékben automati
zált, hogy szinte észre sem vesszük!
Gondoljunk a labdajátékokra. Kezdő
fokon még megfontoljuk, mérlegel
jük a labda érkezésének és továb
bításának irányát, az igazán jó já
tékos azonban csak kinyúl vagy be
lelép, és már ott is a labda, ahol
lennie kell.

— Vajon elsősorban „tehetség”
kell a sikerhez, vagy inkább tudás,
rutin?

— Nyilvánvalóan „is-is”. De hogy
valójában milyenek az arányok, s
hogy mikor melyik tényező érvé
nyesül jobban, az bizony komoly
kutatási téma lehet. Mindenesetre
rendkívül összetett tevékenységről
van szó, a legfontosabb azonban a
találékonyság, a kreativitás.

— A fiatal vagy az idősebb játé
kosok a jobbak?
■ — Egyértelműen a fiatalabbak! A
kiemelkedő teljesítmények majdnem
kizárólag 12—22 éves élefkor között
születnek.

— Az egzakt matematikusi-mér
nöki vagy a művészi képességek a
fontosabbak?
— Is-is. Mindenkinek saját egyé
ni módszere van, amely a saját ké
pességek rendszeréhez alkalmazko
dik. Akinek mondjuk gyengébb a
térészlelése és a térmemóriája, az
ezeket a fogyatékosságokat kompen
zálhatja motorikusán, vagy az elvont
logikai sémák alkalmazása terén.
Egy-egy algoritmust nagyon sokféle
képpen meg lehet csinálni, s értel
metlen kérdés, hogy melyik a jobb.
Egy hosszabb lépéssor esetleg gyor
sabban befutható, könnyebben auto
matikussá tehető, mint egy nála rövidebb, s ekkor célravezetőbb. A le
hetőségek igen gazdagok, még ko
rántsem merítettük ki őket.

— Vonatkozik ez a versenyzés le
hetőségeire is?

— Feltétlenül. Mindeddig csak az
alapproblémáról volt szó: az igen
nagyszámú kevert állapot valame
lyikéből eljutni a színreforgatott
egyetlen végállapotba: konvergens
problémával álltunk szemben. De
meg is lehet fordítni a dolgot! Mi
történne, ha nem a kevert állapot
volna a kiindulás, hanem a rende
zett, s célként egy bizonyos megha
tározott, céltudatosan kevert állapo
tot tűznénk ki? Ez a feladat jóval
nehezebb az előbbinél! A cél min
den esetben más és más lehet: át
látni egyik vagy másik kívánt vég
állapot jellegzetességeit, megfelelő
stratégiát választani a megközelítés
hez, majd megkeresni az algoritmu
sokat — a versenyzőnek mintegy
ki kell fordítania korábban bevált
stílusát, és bővíteni repertoárját.

— Milyen teljesítménye lehetne
egy ilyen versenyformában a „klaszszikus” forgatásban 30—40 másod
percet elérő versenyzőnek?
— Talán két-három perc. Nehéz
megmondani, bár egyénileg már ki
próbáltuk e játékot. Mindenesetre
ez a forma sokszorosan nehezebb a
„klasszikus” változatnál.
Persze valamivel könnyebb a já
ték, ha valamilyen többé-kevésbé

szabályos minta a végcél. Hiszen
végeredményben a színre forgatott
kocka is csak egy a szabályos min
talehetőségek közül. Az azonban se
matizálhatja, ha bizonyos minták
között túl egyértelmű az út, s meg
lehet tanulni a megoldásokat. Ek
kor már csak memória kérdése a jó
teljesítmény. Ezért én jobban szere
tem a véletlenszerűen kiválasztott,
teljesen kevert célállapotokat.
Ezenkívül olyan versenyt is le
het csinálni, hogy ketten játszanak
egymás ellen — ez nagyon nehéz
forma! Az egyik partner bizonyos
számú lépéssel létrehoz egy beállí
tást. A másik csak ezt a végered
ményt látja, s ebből kell visszatalál
nia a kiinduláshoz, mégpedig legföl
jebb annyi — sőt ha lehet még ke
vesebb — lépésben, mint amennyivel
az ellenfél létrehozta azt az állapo
tot. Persze mindegyik versenyforma
játszható nemcsak időre, hanem lé
pésszámra is. Az a fontos, hogy a
különféle versenyek ne merevedje
nek egy-egy idő vagy ügyességi ka
tegóriába, hanem tartalmazzanak új
műfajokat, s használják ki a játék
ban rejlő gazdag lehetőségeket. Mert
ha vannak lehetőségek, akkor ezek
nek a ki nem használása veszteség.

— Köszönöm a beszélgetést.
Fodor L. István

A klubnak is hat oldala van
A híres-neves kockának ugyanúgy
hat oldala van, mint közönséges
társainak. Azok legtöbbjétől mégis
különbözik — abban, hogy oldalai
más és más színűek. Legalább hat
színe — vagy inkább oldala?! —
van a bűvöskocka-rajongók buda
pesti, a TIT budapesti szervezeté
nek épületében működő klubjának
is ...

gyorsan kerü/1 a tábláról a jegyzet
füzetbe a boldogító képlet.
— Gondolják végig, és utána pró
bálják meg e gyakorlatban is. Hogy
ne csak az agyukba, hanem a ke
zükbe is belerögződjön!
És megint fordulni, surrani, csat
togni kezdenek a kockák.

söndes, szolidan világított helyi
C
ség a Múzeum utcában. A hó
nap utolsó hétfője. Lassan szállin

— Miért szeretik a kockát?
— Jó szórakozás! Akármikor elővehetem és akármikor eltehetem.
Nem függök tőle úgy, mint mond
juk a televíziótól...
— Élénkíti az ember agyát. Vagy
legalábbis nem engedi, hogy elrestüljön a gondolkodás.
— Nem könnyű kirakni mind a
hat oldalt, de érdekes. Legalábbis
addig, amíg rá nem jön valaki a
nyitjára. Aztán már valószínűleg
unalmas — igaz, én még nem tar
tok ott.
Higgadtan, csendesen szólal meg
Kovács Zoltán:
— Nem vagyok kockarajongó —
de lehetőleg minél kevesebb dolog
ban maradjon az ember tudatlan.
Amit lehet, azt ismerje meg!

góznak a nyári szünet előtti utolsó
összejövetel vendégei. Mindjárt ket
tes-hármas csoportokba bújnak, elő
kerülnek a féltve őrzött kedvencek,
s máris kedvtelésük közepében van
nak. Mire a klubvezető, Éried Ka
talin megérkezik, már javában áll
a b á l. . .
A mai „lecke” : négy gyakori helyA Í zet megoldása. A táblánál Fried
Katalin:
— Felírom: 3 csúcs cseréje. 2
csúcs forgatása, 3 él cseréje, 2 él
forgatása.
Az első látszik legegyszerűbbnek,
nyolc lépésben megoldható. Villám

az összejövetelnek
F ége
majd mindenki marad.

—

de

Hamarosan az is kiderül, hogy a
IV. osztályosok matematikakönyvé
nek új kiadásába egy „bűvöskockás”
példát is beletett...
rammer Gyula keze maga a
nyugtalanság — és mégsem csi
nál zajt.
— Egy kicsit alakítottam a m e
chanizmuson. A rugót kivettem és
úgy tettem vissza a csavart. Így
gyorsabb és halkabb.
— Tegyünk egy próbát!
— Rendben.
— Rajta!
Harminckét másodperces boszor
kányság következik, másodpercen
ként három és egynegyed (!) forga
tás.
■
— Szeretném a legjobb időmet
harminc másodperc alá szorítani!
Kézzel győzném is, csak még lassan
megy a gondolkodás.
(Azóta lezajlott a Budapest-bajnokság, és nyert a „lassú” Krammer Gyula. — A szerk.)

Ónként
van-e

adódik a kérdés, hogy
valamilyen
gyakorlati
haszna a kockának.

— Biztos vagyok benne, hogy
erősíti a memóriát.
— Türelem kell hozzá, tehát az
akaraterőt is acélozza.
— Tudok egy kisfiúról, akinek
beteg a keze és megtanulta a lábá
val kirakni az oldalakat. Ez siker
élményhez juttatja.
— Megfelelően kialakított olda
lakkal vakok is játszhatnák.
— Fejleszti a térszemléletet.
— És mindezeken kívül: a kocka
szép. Akár mintát rakunk ki rajta,
akár egyszínűre forgatjuk az oldala
kat.
zóval: érdekes és értékes talál
mány a kocka. Ezenkívül: játék.
Ügy is, ahogyan a klub tagjai el
mondták és csinálják. Meg úgy is,
ahogyan egy önfeledt pillanatban a
feltaláló játszott vele. Elmenőben a
milliók látta televíziós adást idézte
valaki: Rubik Ernő az átellenes sar
kainál fogva két ujja közé szorí
totta, a másik kezével meg zavar
talan, szinte gyermeki örömmel
megforgatta a csodaidomot...

S

Daniss Győző
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A „BŰVÖS” KOCKA
- ahogyan a világ látja
Az elmúlt két év legnagyobb si
kerű magyar exportcikkét, a „bűvös”
kockát, vagy ahogy újabban — bi
zonyos, jogvédelmi okok miatt —
nevezik: a Rubik-kockát aligha kell
bemutatnunk. A kocka hat oldalának
kilenc-kilenc része a kiinduló állás
ban azonos színű, de az oldalak már
négy-öt forgatással annyira külön
bözővé válnak, hogy ember legyen
a talpán, aki ismét helyreállítja az
eredeti szép harmóniát. Nos, ép
pen ez a feladat, ez a játék az,
amely világszerte divattá, sőt szen
vedéllyé vált. Egy becslés (Inter
national Héráid. Tribüné, 1981. már
cius 27.) szerint ennek az évnek a
végére a Föld lakosságának 1 szá
zaléka a bűvös kocka rabja lesz!
De várjunk még a jövőbe pillan
tással, s kezdjük egy kissé élőbbről
a történetet. Rubik Ernő, egy Kossuth-díjas repülőgéptervező mérnök
nek a fia, a budapesti Iparművé
szeti Főiskola tanára eredetileg avé
gett alkotta meg a kockát, hogy se
gítse erősíteni, kifejleszteni tanít
ványai térszemléletét. Ez még 1974ben történt. Amikor aztán fölis
merte, hogy milyen jó játék is ez,
kezdett gyártót keresni. Ismerve a

A kockakor
Egy új betegség tűnt fel
Amerikában, a Cubitis magiaca, vagyis a kockakor —
olvashatjuk
egy
szellemes
cikkben. Ez „átmeneti hibbantsággal, a szellemi erők
hirtelen hanyatlásával jár, a
kockatekerésen kívül a beteg
nek minden egyéb élettevé
kenysége csökevényessé vá
lik, s midezt az ujjhegyek fáj
dalmas
viszketése
kíséri,
újabb meg újabb tekerési
kényszerrángást idézve elő. A
fertőzést okozó bűvös kocka
a beteg tenyerébe szervül, a
görcsös izomtónus miatt el
sem tudja azt engedni. A kór
lefolyása: a beteg arca hoszszan megőrzi riasztó bambaságát, és szemébe csak a koc
ka újabb felmutatása nyomán
tér vissza az értelem szikrá
ja, míg csak helyre nem csa
varja az összes színt. Vagy
amíg földhöz nem vágja az
egészet! Ez utóbbi a követ
kezmények nélküli gyógyulás
pillanata.”

E. L.
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kockázattól bizony még jócskán tar
tózkodó hazai szellemet, nem cso
dálkozhatunk rajta, hogy ez évek
be tellett neki. S amikor végre
megvolt, a játékkereskedelmi vál
lalat 1977-re mindössze ötezer da
rabot rendelt a karácsonyi játék
piacra: nem bíztak benne, -hogy
tetszeni fog! Most, utólag már könynyű okosnak lenni, de ugyan ki
mondhatta volna meg akkor, hogy
ilyen sikere lesz a kockának? Min
den új cikknek, de különösen egy
játéknak a piacra kerülésekor kép
telenség a sikert megjósolni, kita
lálni. Ezt csak azért jegyezzük meg,
mert vannak, akik ma nagy han
gon felelősségre vonják a (szerin
tük) „vétkeseket” — nem is ' tudni
pontosan, kiket: a feltalálót?, a
gyártót?, az exportálót? —, hogy
miért nem szabadalmaztatták azt
az egész világon. A szabadalmaz
tatás azonban nem olcsó dolog: egyegy országban százezer-kétszázezer
forintnak megfelelő összeg, s ezt ki
fizetni tíz-húsz országban akkor,
amikor még nem lehet tudni, lesz-e
üzleti sikere — nos, azért az ilyen
vállalkozói szellem és anyagi háttér
még nem olyan mindennapos ma
Magyarországon, hogy bárkit is fe
lelőssé tehetnénk azért, mert ő —
„csak” ő!? — elmulasztotta...
E kitérő után kövessük tovább a
bűvös kocka útját. Itthon hamaro
san népszerű lett: már 1978-iban el
nyerte a Budapesti Nemzetközi Vá
sár egyik nagydíját. Igazi külföldi
sikere 1979-ben indult el, s 1980ban már valóságos világhisztéria
lett belőle. A világ legnagyobb já
tékkereskedői vetélkedtek érte: az
Egyesült Államokban az Ideál Toy
árusítja, Angliában a Seven Towns,
az NSZK-ban az Arxon; ez utóbbi
1980 végéig négymillió darabot adott
el 20 és 25 márka közti áron. A si
ker olyan óriási, hogy ebben a „fo
gyasztói társadalomban” a kockával
megjelent az első „hiánycikk” (mint
a Dér Spiegel című hamburgi hír
magazin írta): nem valami nagy
büszkeséggel kell megállapítanunk,
hogy ezt is Magyarország „exportál
ta” . . . , ami persze érthető, hiszen
a gyártókapacitás növelése nem
mindig megy úgy, ahogyan a piac
kívánja.
Az egyesült államokbeli Ideál Toy
cég négy és fél millió darabot adott
el 6—10 dolláros áron. Ugyanakkor
felbukkannak az első „kalózok”, akik
a feltaláló engedélye nélkül — s
ezzel a neki járó összegtől elütve
őt — hozzák forgalomba a sike
res cikket. Ezek Hongkongban és
Tajvanon működnek. Mivel pedig

most már külföldi országban nem
kérhető szabadalom a találmányra,
a magyar gyártó és exportáló azzal
védekezik, hogy Rubik-kocka néven
árusítja, mert a névre még lehe
tett jogvédelmet találni. (Az. iparjogvédelem, a szabadalmak, véd
jegyek stb. intézése nem egyszerű
terület: könnyebb bírálni az ott
működőiket, mint csinálni e mun
kát ...)
A Rubik-kocka sikere jól tükröző
dik a külföldi sajtóban, bár nincs
kizárva, hogy azt részben a keres
kedők „bátorítják” , hiszen növeli
a forgalmukat. Ám a siker még így
is egyszerűen ■elképesztő! A rá jel
lemző stílusban a Stern című nyu
gatnémet magazin ezt írta (1980.
december
23.): iyiagyarországnak
a szalámi és a csárdás (valószínű
leg a Csárdáskirálynőt gondolta! —
A szerk.) után most megint van egy
exportslágere.” Az óriási példányszámú amerikai Time hírmagazin
szerint (1981. március 23.) „Hungá
rián Horror” -na'k, azaz „magyar
borzalom”-nak is nevezik a kockát,
mivel „időleges elmezavart idézhet
elő máskülönben kiegyensúlyozott
emberekben is.” Emlékeztet a heti
lap Sam Loyd amerikai feltaláló
nak egy 1873-ban forgalomba ke
rült játékszerére, amely miatt 1500
ember megbolondult — ehhez ha
sonlítja Rubik kockáját!
Valóban ennyire megragadja, le
bilincseli az embereket ez a játék?
„Álmatlan éjszakák, házasságok
összeroppanása, számítógépidő sza
bálytalan felhasználása — sorolja a
következményeket a Spiegel (1981.
4. szám). — Kathleen Ollerenshaw,
Manchester volt polgármesternője
wkubológus hüvelyküljat-« kapott: az
új kórkép ideggyuladás, amely a
túlságosan heves kodkaforgatás kö
vetkezménye. Műtéti úton kellett
megszüntetni.”
„Rainer Seitz játékáru-ikereskedő.
a Hanau melletti Oberrodenbachban — írja a Stern már idézett
cikke — úgy véli, hogy a matema
tika a maga különleges bizonyos
sága révén megnyugtatja a lelket.
Bár ez a mondás eredetileg Johannes Kepler csillagásztól származik,
aki 400 éve mondta, Seitz magáévá
tette nézetét. Amikor először a ke
zébe került a kocka, kitört belőle a
Galilei. Hat hétig bajlódott vele.
Alig beszélt a feleségével és a gyer
mekeivel. Ha autóval úton volt,
olykor hirtelen jobbra leállt, s azzal
az érzéssel, hogy elérkezett a zse
niális, megvilágosító pillanat, for
gatta, forgatta . . . Kétségbeesésében
végül szétszedte a kockát, és újra
összerakta, s a belső szerkezet ta-

nulmányozása közben érte őt az
igazi megvilágosodás. Még néhány
szor fennmaradt késő éjszakáig, az
után — mint Arkhimédész annak
idején 1 — felkiáltott: »Megtaláltam !«”
Az angliai Southampton egyete
mének egyik diákja panaszkodva
mesélte (International Héráid Tri
büné, 1981. március 27.), hogy a
kocka miatt bukott meg a vizsgán.
Másutt komoly családi nézeteltéré
sek keletkeztek, főképp amiatt, hogy
a férjek minden idejüket a kocka
forgatásának szentelték, s nem tö
rődtek a családjukkal, nem lehetett
őket kimozdítani hazulról. Egy csa
ládfő azonban elvágta a gordiuszi
csomót: a család minden tagjának
vett egy-egy bűvös kockát! (A si
ker kézzel fogható jele, hogy azok
a cikkek, amelyekből idézünk, már
nem is bűvös kockát írnak, nem is
Rubik-kockát, hanem egyszerűen
„a” kockáról beszélnek, mintha más
kocka nem is létezne.) Ugyancsak az
International Héráid Tribüné kö
zölte ezt a hírt: egy fiatalember
nek a választottja egy kockát aján
dékozott azzal, hogy akkor megy
hozzá, ha megoldja. A fiatalember
nek sikerült is a feladat, s a há
zasság létrejött. Remélhetőleg az is
sikerül. A kocka miatti válásról
szántó- érkezett már h ír. . .
Az újságok nem fukarkodnak az
elismerő szavakkal. „A bűvös koc
ka elbűvölte a világot” — írta a
Tanjug jugoszláv hírügynökség tu
dósítója. „A villogó és csipogó elekt
ronikus játékok a nyomába sem
jönnek!” (Dér Spiegel). Az angol
Computer Talk című számítástech
nikai lapban ez állt: „Vajon mit
tesznek azok, akik elhatározták,
hogy megtámadják Angliát? Az iga
zi módszer a britek megzavarására
az, hogy valaki olyan ördögi talál
mányt szerkeszt, mint a magyarok
titokzatos kockája.” És — angol
szempontból nézve nagyon hízelgő
hasonlattal — a bűvös kockát az
ötórai tea illatához hasonlítja, hoz
zátéve nyilván félig tréfásan, hogy
„ha a kockaláz még jobban elhatal
masodik a szigetországban, megle
het, hogy az üzemekben sztrájkba
lépnek a dolgozók, s megfejtési időt
kérnek a kockarejtély megoldásá
ra.” Egy nyugatnémet újság kari
katúráján már azt látjuk, hogy a
gyárba érkező munkásokat megmo
tozzák, a gyárkapun pedig ott áll
a vezetőség utasítása: „A kockákat
a munka megkezdése előtt le kell
adni!” Egy másik rajzon a haza
érkező férj rendetlen, takarítatlan
lakásban találja a feleségét: „Ó,
már este hat óra van? — kérdezi
az asszony. — Csák éppen egy ki
csit elővettem a kockát reggeli
után!”
A kocka kiindulási rendjét azért
nehéz visszaállítani, mert igen sok
változat képzelhető el: matema
tikusok számítása szerint több
mint 43 trillió. Ennek ellenére per
sze van megoldás! Már egész sereg
könyv jelent meg, amely tanácso
kat ad a megfejtőknek. Az előbb

említett Rainer Seitz — a Stern
tudósítása szerint — szintén ír egy
könyvet, mert az eddig az NSZKban megjelent tíz (!) könyv egyikét
sem találja kielégítőnek. Pedig olyan
szerzők szerepelnek a listán, mint
Kurt Endl, a giesseni egyetem ma
tematikaprofesszora. Angliában Dá
vid Singmaster, az egyik londoni
műegyetem
matematikaprofesszora
hatvanoldalas kis könyvet írt „Ru
bik bűvös kockájáról” : könyve már
öt kiadást ért meg, és Singmaster
— aki a „koekabetegség” legkorábbi
fertőzöttjei közé tartozik: az 1978ban Helsinkiben tartott nemzetközi
matematikai kongresszuson ismertet
te meg vele Varga Tamás — ma
már szinte kizárólag a kockával meg
a hozzá kapcsolódó más üzleti le
hetőségek kiaknázásával foglalkozik.
(Ez nem is olyan meglepő, ha tud
juk, hogy Singmaster az Egyesült
Államokban doktorált...)
Mégis: mennyi idő alatt álh'tható
vissza a kocka eredeti állapotába?
A Scientific American című tekin
télyes amerikai folyóirat márciusi
számában Douglas R. Hofstadter —
aki az Indiana Egyetemen számítástechnikát tanít — így vélekedik:
„Ez öt óra és egy év időtartam kö
zött érhető el.” A valóságban azon
ban gyorsabban megy. Az Interna
tional Héráid Tribüné szerint Rubik
Ernő azt mondta, hogy első alka
lommal neki magának egy hónap
jába került. Rainer Seitz — aki az
NSZK-ban megalapította az első
„Rubik-kocka Kluib” -ot — számos
csúcsteljesítményt mondhat a ma
gáénak. A leggyorsabb visszaállítás
59 másodperc volt: az elforgatások
legkisebb száma 62, míg Rubik 45
forgatással képes elvégezni a fel
adatot.

A rekordok nem hosszú életűek:
a Time március 23-i számában hírt
adott egy angol iskolásfiúnak, a 16
éves Nicolas Hammondnak 28 má
sodperces csúcsteljesítményéről, de
már a március 27-i International
Héráid Tribüné közölte:
Rónáid
Brinkmann az NSZK-ban 24 má
sodpercre javította azt!
A sikeren és a népszerűségen túl
van a bűvös kockának — vagy he
lyesebben a Rubik-kockának — még
egy csomó elismerésre méltó ered
ménye. „Matematikusok, számítástechnikusok és más rökonszafcmabeliek Rubik kockáját a valaha is
feltalált legnevelőbb hatású játék
szerként méltatják. Az Egyesült Ál
lamokban pályaalkalmassági vizsgá
latok során is alkalmazzák (Inter
national Héráid Tribüné). Az em
lített — matematikusnak és üzlet
embernek egyaránt kiváló — dr.
Singmaster szerint „ez a figyelemre
méltóan gazdag játék elragadó a
matematika minden fokán: transzformációk, csoportelmélet, permutá
ciók, szimmetria” .
„A z évszázad játéké”-nak neve
zik: elnyerte az NSZK oktatási mi
niszterének „Az év játéka” díját
és a nürnbergi nemzetközi játék
vásár különdíját: játék, szórakozás,
tanulási eszköz — valóban elisme
résre méltó szellemi teljesítmény.
És a közmondással ellentétben Ru
bik Ernő a maga hazájában is pró
féta lehetne, ha volna elég kocka
itthon is. De ez már gazdasági kér
dés, tehát — sajnos — nem kevésbé
bonyolult, mint a bűvös kocka.

Pető Gábor Pál
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A BŰVÖS KOCKA TITKAIBÓL
egyikének az óramutató já
rása irányában 90 fokkal
való elforgatása, Ezt a lap
színének a nagybetűjével
jelöljük. Például K a kék
lapnak az órairányú 90 fo
kos elcsavarása, a K “ ' pe
dig ugyanennek a lapnak
ellentétes irányú, —90 fo
kos elcsavarása. A lapok
180 fokos elcsavarását pe
dig hatványkitevőszerűen,
például így jelöljük: K-

Lapunk múlt évi 20. és 30. számai, amelyek
ben a bűvös kockáról írtunk, napok alatt „hiány
cikké” váltak. Olvasóink kérésének teszünk ele
get most, amikor e két cikket egységes keretbe
öntve, a lényegüket nem érintő rövidítésekkel is
mét közzétesszük.
Kezdő
állapotában
—
ahogyan
a
játékboltok
árulják — a bűvös kocka
lapjai egyszínűek. De már
néhány szórakozott moz
dulat elegendő ahhoz, hogy
alaposan összekeverjük a
színes négyzeteket a játék
szer hat lapján. A kocka(kérdés f)el van vetve:
hogyan teremtsünk ismét
rendet? Hogyan lesznek is
mét külön-külön egyszí
nűek a lapok? Ez a fej
törő a matematikai cso
portelmélet és kombinato
rika világába kalauzol el
bennünket.

Több mint
ötszáztriiiió
Ha pedig szétszedjük a
bűvös kockát, alkalmunk
nyílik megfejteni a ván
dorló és mégis egységet
alkotó szerkezeti
részek
műszaki fortélyát is. (Er
ről lásd e számunk Mi van
a kockában? című cikkét.
— A szerk.)
A szétszedett bűvös koc
ka húsz kis talpas kocká
ját azután meglepően sok
féle elrendezésben rakhat
juk vissza a belső vázra.
Egy csúcsot nyolc külön
böző helyre tehetünk. A
következő csúcsot a fenn
maradó hét hely bármelyi
kére tehetjük, a következőt
hat helyre, és így tovább.
A csúcsok helyét
8 • 7 - Ov 5 . 4 . 3 . 2 . 1 = 8 !

(nyolc faktorális) különfé
le összeállításban választ
hatjuk meg. Ne feledkez
zünk meg arról sem, hogy
egy csúcskocka egy bizo
nyos helyre három külön
böző irányításban is bele
illik, attól függően, hogy
egy-egy oldala a tér melyik
irányába néz. így. ha az
egyes csúcsok helyét már
eldöntöttük, akkor az irá
nyítások
•3s =05(S1

különböző összeállítást en
gednek meg a csúcsokra.
Hasonlóképpen a 12 él kocka helyét 12! (tizenkét
faktoriális) módon választ
hatjuk meg. Egy élkocka
két színes négyzetlapját
pedig kétféle irányításban
illeszthetjük be az adott
helyre. A bűvös kockát így

Nyűgöt

Csavarjuk helyre
a színes
négyzeteket!
Amit csavargatással ron
tottunk el, azt biztosan
helyrehozhatjuk újabb csa
vargatással. De vajon el
tudjuk-e érni az oldalak
csavarásaival, hogy a vé
letlenszerű
elrendezésben
összerakott bűvös kocka
lapjai
ismét
egyszínűek
legyenek?
Nos, erre könnyen talá
lunk ellenpéldát. Legyen
egyetlen pár kivételével
minden kis alkatrész a

(8!) -38. (12!) •2I2=
519 024 039 293 878 272 000 =
5,19 • 102“

különböző állapotban rak
hatjuk össze. Ez ötszáztril
liót is meghaladó szám!
Említettük, hogy kezdő
állapotában — ahogyan a
játékboltban árulják — a
bűvös kocka lapjai egyszí
nűek. A gyártó a hat kü
lönböző szín megválasztá
sát és azok elrendezését a
kockalapokon időről időre
megváltoztatja. így például
a pirosnak különféle ár
nyalatai
fordulnak
elő.
Hogy a továbbiakban könynyebben tudjunk beszélni a
kocka egyes állapotairól és
az
egyes
műveletekről
(forgatásokról), az egysze
rűség kedvéért nevezzük a
kocka sötétvöröses árnya
latú lapját lilának, s jelöl
jük l betűvel. Föltesszük,
hogy a lila lappal szemben
van a fehér vagy f jelű
lap. Jelölésünk akkor is
működik, ha történetesen
más a kocka színezése. Le
gyen akkor az l lenn és az
f fenn (1. ábra). A mara
dék négy lap pedig sorra s
(sárga vagy szemközt), k
(kck vagy kelet), t (türkiz
vagy túl) és n (narancs
vagy nyugat).
Bármelyik lapot elfordít
hatjuk a középtengelye kö
rül, a lapot felépítő kisebb
kockákkal együtt. A kö
zépső kis négyzet a helyén
forog. Mivel a középső kis
négyzetek nem vándorol
nak el a helyükről, mindig
emlékeztetnek bennünket a
lap kezdeti színére.
Az alapművelet, amely a
bűvös kocka csavargatásaiban ismétlődik: a hat lap

K e le t

1. ábra

Lent

kezdő helyzetében. Ennek
a két csúcskockának vagy
kát élkockának a helyet
azonban felcseréltük. Csavargatásokkal ez nem hoz
ható helyre! Alapművele
tünk — egy lap 90 fokos
elforgatása — ugyanis min
dig olyan helyzetet hoz
létre, amelyből az elforga
tás előtti állapotot páros
számú (hat) pár felcseré
lésével lehetne visszaállí
tani. Az 1 viszont páratlan
szám; így csupán egyetlen
párt csavarásokkal semmi
képp sem cserélhetünk fel.
További megszorításokat
ad az, hogy az élek. illet
ve a csúcsok irányításai
nak is ki kell, elégíteniük
bizonyos feltételeket. így
végül
is bebizonyítható,
hogy a bűvös kockát öszszerakott állapotainak csu
pán 1 12 részéből csavar
gathatjuk vissza a kezdő
állapotba. Azt, hogy ebből
a fennmaradó tizenketted
részből már valóban elér
hető a kezdő állapot, a kö
vetkezőképp
mutatjuk
meg: eljárást adunk meg
arra, hogy a bűvös kocka

/ ---------------------------------------------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “

R étegről rétegre!
A legnépesebb azoknak a kockaforgatóknak a tábora,
akik rétegről rétegre próbálják meg a rendteremtést,
de sokan elakadnak a középső, még többen az alsó
rétegnél. Ezen segítünk most bemutatva ezt a straté
giát.
A felső lap beforgatása egy kis gyakorlattal minden
kinek sikerül, ehhez sokféle út vezet. Csak arra hív
nám fel a figyelmet: nem elég egy lapot egyszínűre
forgatni! Akkor lesz csupán a helyén minden darabja,
ha az övező lapok felső részén egyszínű T alakzat ala
kul ki.
A továbbiakban induljunk ki a fentebbi nagy cikk
2. ábráiból. Forgatási képleteik:
( a ) F->NK~1S2NK~i F-M
(b )

K2 S2K2S2KF- 1 K2FSKFS2F~1S

( c ) . F_"1KFN~1F—Hí- 'FN
( d ) K-1 LKSLS~1FnSL_1S“ 1K -«L -1 KF-n
A középső sor beforgatásánál mindössze négy élet
kell helyreraknunk.
Tartsuk a kockát úgy, hogy a rendezett lap kerüljön
hátúira, és tekintsük a jobb oldali és felső közepek
közti élt. Ha az ideillő darab a helyén van, akkor jó.
Ha nem, akkor hozzuk az ideülő darabot az alsó és

V
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szemközti közép közé. (Ez legfeljebb 3 forgatással min
dig megtehető, amit persze a végén majd vissza is kell
állítanunk!) Nézzük meg a kockát! Ha a baloldali és
felső közepek közti él helyén az odaillő darab áll,
végezzünk még egy N 1 forgatást is. Ezekután alkal
mazzuk a három — T-alakban elhelyezkedő — élkoc
kát ciklikusan felcserélő a-t. Végül, ha szükség volt
N l- rei ezt, forgassuk vissza: N, majd a kockát for
gassuk vissza eredeti állapotába! Ha valamelyik él
elfordult állapotban került a helyére, végezzük el rög
tön a (b) forgatást is.
A középső csík többi darabját ugyanígy helyre tud
juk rakni, mindig úgy tartva a kockát, hogy a jobb
oldali és felső közepek közti helyre kelljen berakni
az odaillő darabot.
Az alsó lap rendezéséhez fordítsuk meg a kockát
úgy, hogy szemköztié kerüljön a még rendezetlen
réteg. Megnézzük, hogy hány csúcsdarab van a helyén
(lehet elfordult helyzetben is).
Ha négy a helyén van, akkor jó.
Vegyük észre, hogy két csúcs viszont mindig a he
lyére vihető. Ha ezek szomszédos helyzetűek, akkor
forgassuk el a szemközti lapot 90 fokkal. Most egy
csúcs lesz a helyén. Állítsuk a kockát úgy, hogy ez a
jobboldali, felső és szemközti közepek közti helyre
kerüljön. Egy vagy két (c) forgatással valamennyi
csúcs a helyére kerül.
Ha a két átlós helyzetű csúcs van a helyén, tartsuk
úgy a kockát, hogy ezek egyike a jobboldali, felső és
szemközti közepek közé kerüljön. Egy (c) forgatás után
már két szomszédos csúcs lesz felcserélve, s így vissza
térhetünk az előző ponthoz.
Most állítsuk úgy a kockát, hogy a rendezetlen réteg

felülre kerüljön. Beforgatjuk a csúcsokat: kettő há
rom vagy négy lehet elfordulva (egy nem). A (d) for
gatással a csúcsokat páronként tudjuk beforgatni. A
kockát mindig tartsuk úgy, hogy a két beforgatandó
csúcs a jobboldali és a felső közepek meghatározta él
két oldalán legyen, és alkalmazzuk (d)-t egyszer vagy
kétszer. Lehet, hogy végül két átlós helyzetű csúcs
marad elfordulva (vagy eleve ez a helyzet): akkor
egy megfelelő negyed fordulattal ezek szomszédos
helyzetbe hozhatók, amit majd a (d) forgatás után
persze vissza is kell állítani.
Most már csak az élek vannak hátra. Megint meg
nézzük, hány darab van jó helyen: 0, 1 vagy 4 lehet.
Ha egy sincs a helyén, kiválasztunk hármat úgy, hogy
ezek ciklikus cseréjével egy él a helyére kerülhessen,
és a felső lapot (ha szükséges) úgy fordítjuk el, hogy
e három él a lap bal oldali, jobboldali, illetve szem
közti helyére kerüljön. Majd a szemközti lapot 180
fokkal elforgatjuk, elvégezzük (a)-t és visszaállítjuk
a lapot.
Ha egy él van a helyén, akkor ezt a hátulsó és
felső közepek közti helyre állítjuk, a szemközti lapot
180 fokkal elfordítjuk és elvégezzük (a)-t egyszer vagy
kétszer. Így valamennyi él a helyére kerül, és már
csak a beforgatásuk van hátra.
A beforgatást megint páronként végezhetjük el,
mindig úgy tartva a kockát, hogy a beforgatandó élek
a felső lapon a jobb oldali, illetve a szemközti helyen
álljanak. Elvégezzük (b)-t. Ha két szemközti él van
elfordulva, ezek két forgatással szomszédos helyzetbe
hozhatók, amit persze majd vissza is kell állítani.

Fried Katalin

ezekből a helyzetekből mi
képp csavarható a kezdő
állapotba.
A bűvös kocka helyrecsavargatásra többféle stra
tégia létezik. Törekedhe
tünk arra, hogy először
egy réteget hozzunk rend
be, vagy hogy először az
élkockákat, azután a csú
csokat rendezzük stb. Egye
lőre nem ismerünk olyan
eljárást,
amely
minden
esetben a lehető legkeve
sebb mozdulattal érne cél
hoz. Egy ilyen eljárásnak
a szabályai talán meg sem
fogalmazhatók eléggé rövid
formában
ahhoz,
hogy
megjegyezzük és alkalmaz
zuk őket. A jelenleg is
mert stratégiák legjobb
jai azonban egyszerűek,
könnyen
megjegyezhetők
Ezekkel bármiféle egyéb
segítség (például számoló
gép) nélkül néhány perc
alatt helyrehozhatjuk a bű
vös kocka eredeti állapo
tát!
Érdemes négy részre vá
lasztani a feladatot. Fog
lalkozzunk külön az éll.orkák rendbetételével, s
külön a csúcskockákéval.

Ezen belül külön eljárást megtükrözi a felső lap
adunk meg a részek helyé szemközti és keleti élét
nek és külön eljárást az (2/b. ábra).
irányításoknak a visszaál
3.
A
csúcskockákat
lítására. Olyan módozato
egyenként a helyükre viszkat keressünk, hogy pél
dául az élek helyének a szük, miközben az éleket
megváltoztatása ne rontsa nem rontjuk el. Ehhez ele
el a beállított csúcsokat gendő egyetlen olyan mű
veletet ismételgetni, amely
stb.
1. Az élek helyrerakását három csúcsot ciklusosán
visszavezethetjük
három felcserél egy lapon. A leg
élkocka ciklusos fölcseré rövidebb ilyen művelet bi
lésére. Ha ez a három koc
zonyítottan Roger Penrose
ka a 2/a. ábra szerinti T
nyolcmozdulatos
receptje,
alakzatban helyezkedik el,
akkor a feladat legrövi amely például a szemközti
debb megoldása bizonyí lapon az óramutató járá
tottan hét mozdulatból áll sával ellenkező irányban
(a kockát az ábra szerint haladva cserél fel három
kell tartanunk a továb csúcsot. A szemközi lapon
biakban is):
a fenti, keleti csúcs a he
lyén marad (2/c. ábra):
F~1 N K—1 S2 K N—1 F_1
2. Az élek
irányítását
páronként
fordíthatjuk
meg. Számológépi program
segítségével Morwan Thistlethwaite talált egy élpárt
helyben megtükröző, de
minden mást változatlanul
hagyó tizennégy mozdula
tot: a
K2 S2 K2 S2 K F—1 K2 F S K
F S2 F_1S

ka F színű mezeje a szem
közti lap fenti, keleti sar
kában legyen (2/d. ábra),
14 mozdulatot végzünk:
K—1L K S L S-1 Fn S L—1
s- i k . - i L—1K F~n

Az n-et úgy választjuk
meg, hogy Fn a másik
„rossz” csúcsot vigye a
szemközti lap fenti, keleti
sarkába. Eljárásunknak ez
az előnye a rövidebb meg
oldásokkal szemben.
A négy részfeladat kom
binálásával különféle stra
tégiákat készíthetünk. Pél
dául : ha először az élek
helyreállításával kívánunk
foglalkozni,
akkor
még
nem kell vigyáznunk a
csúcsok
elhelyezkedésére.
Az élműveletek rövidebbé
válnak. Például három él
F ~ 1KFN~1F ~IK ~ 1FN
ciklusos cseréjét négy moz
4. Ha szükséges, páron dulattal
ként igazítjuk helyre a
K F K—1F-1
csúcsok irányítását.
Ve
gyük például azt az ese elvégezhetjük, egy lapon
tet, ha a „rossz” (és egy két él tükrözését pedig
mással ellentétes) irányítá nyolc mozdulattal
sú csúcspár a fenti lapon
S-1 F N—1 Fn N F—1S F~n
van. A bűvös kockát úgy
állítjuk be a térben, hgoy — de mindkét műveletsor
az egyik „rossz” csúcskoc a csúcsokat összekeveri.

forgatja el negyedfordulat
tal, például maga felé, de
utána az egész kockát is
elfordítja egy negyedfordu
lattal a függőleges tenge
Sokan nem jutnak el lye körül. Tekintsük ezt
odáig,
hogy
bármilyen együtt egy mozdulatnak.
helyzetből vissza tudnák (Ellenőrzésül: fölül a kö
forgatni a kockát, de örö zépső kis négyzet. a moz
müket lelik abban, hogy dulat ismétlése után is
színű
lesz.)
bizonyos forgatások válto ugyanolyan
zatlan ismétlésével vissza Ilyen mozdulatból persze
jutnak a kiinduló helyzet nem 315 kell, hanem négy
hez. Matematikai igazság: szer annyi, 1260. A sok
ez bármilyen forgássorozat szép minta közt, amit for
ismétlésekor bekövetkezik gatás közben látunk, 36
előbb-utóbb. Néha nagyon mozdulat után — ami
KSNT kilencszeri elvégzé
hamar, például
sét jelenti — egy különö
sen szabályos kerül a sze
K2 N2 S2 T2-et
münk elé: a kockának
elég még egyszer elvégezni, mind a hat lapján megje
már ott vagyunk, ahol lenik egy-egy színes X
(3. ábra). Vagyis minden
kezdtük:
sarokkocka nemcsak a he
lyén van, hanem megfe
(K2N2 S2 T2)2= 1.
lelő állásban van a helyén.
Tovább folytatva a for
Máskor meglehetősen soká
ra: KSNT-ből például 315 gatást, a 72. mozdulat után
megint visszatér ez a min
kell, hogy visszatérjünk az ta, a 108. után ismét. Már
alaphelyzethez,
tudjuk, hogy ez történik
majd 36 minden további
K - i S~» N” 1 T-i-ből
többszöröse után is; de
szintén. Lényegében ezt még előbb mást veszünk
csinálja az, aki mindig a észre. A 140. mozdulat
jobb keze felé eső lapot után minden lapon színes

Visszatérő
minták

+ jelet látunk — esetleg
más színes négyzettel ki
egészítve (4. ábra). Hát ez
mit jelent? Azt, hogy most
az élkockák vannak mind a
helyükön, mégpedig mind
megfelelő állásban.
Akár ne is forgassuk to
vább a kockát! Ha első al
kalommal 140 mozdulat (35
négy mozdulatból álló cik
lus) kellett az élkockák
alapállásba viteléhez, ak
kor másodszorra, harmad
szorra. akárhányadszorra is
ugyanennyi kell: 140-nek a
többszörösei után kerülnek
ilyen helyzetbe.
Mikor lesz alapállásban
minden sarokkocka és min
den élkocka is? Annyi
mozdulat után, ami 36-nak
és 140-nek is többszöröse,

e két számnak közös több
szöröse. Legelőször pedig a
két szám legkisebb közös
többszöröse, 1260 mozdulat
után. Lám, nemcsak geo
metria és algebra van a
bűvös kocka titkai mélyén,
hanem számelmélet is!

„Varázsszavak"
Azok, akik idegenkednek
a képletektől, másképpen
is megjegyezhetik a bűvös
kocka forgatási „recept
jeit” . Az oldalakat jelölő
mássalhangzókat megtartva
(de S-et sz-nek mondva)
vegyünk segítségül magán
hangzókat is: e — előre hegyedfordulat,
i = vissza
negyedfordulat, é = félfor
dulat vagy kétezer. Így ez
a képlet:
F~» N K~> S2 K N” 1 F—1
ekként olvasható ki: finekiszékenifi.
A magánhangzók tehát
arra a lapra vonatkoznak,
amelyet az előttük levő
mássalhangzó jelöl, s -a
forgásirány mindig a lap
felől nézve értendő. Így
ne és ki ellenkező irányú
forgások. Könnyebb fejben
tartani a neki (vagy ami
ugyanazt adja: kine) he
lyett azt, hogy ki (kelet
vissza) után a vele párhu
zamos lapot is elfordítjuk
látszólag ugyanúgy. Ne
vezzük ezt duplázásnak, és
jelöljük szótagzáró d-vel.
Rövidebb lesz a varázsige,
alkalmazni is könnyebb:
fi-kidszéked-fi.
Figyeljük meg az ered
ményét: az a T alakban el
helyezkedő három kocka
cserél ciklikusan helyet,
amely a 2/a. ábrán látható.
Ez viszont:
fe-kidszéked-fe
előrefelé forgatja ugyan
ezeket a kockákat: az óra
mutató járása szerint cse
rélnek ciklikusan helyet.
A
vízszintes
négyzetek
mindkét esetben vízszinte
sek, a függőlegesek is füg
gőlegesek maradnak.
Lássuk most a 2. ábra
következő képletét:
K2 S2 K2 g2 K F—1 K2 F S K
F S2 F~i S.

Ezt e-é-i nyelven is nehéz
megjegyezni. Hacsak nem
alakítjuk — a középső ke
kettébontásával — halandszaverssé:
Kész-é, kész-é, Kefike?
K efe sze kefe, széfi szel
Ez két élkockát is a he
lyén fordít meg (2/b. ábra).
Aki nem akar megtanul
ni egy ilyen hosszú mon
dókát, viszont nem bánja,
ha
néhány
mozdulattal
többet végez, az így for
díthatja meg a helyén két
szomszédos él középső koc
káját:
kebli-keblí-kebli-keblikibte-kibte-kibte-kibte.
A szótagzáró b azt jelenti,
hogy belső réteget fordí
tunk — itt a k-val párhu
zamos réteget — oly mó
don, ahogy az előtte levő
két betű mutatja. Igv is
mondhatjuk: keb = kid-\-a
kocka billentése tőlünk el
felé;
kib = ked-\-billentés
magunk felé. Ha könnyen
jár a kocka, akkor a köz
bülső réteget egy ujjal el
fordíthatjuk. Ilyen érte
lemben 16 mozdulat elég
két élnek — a jobb alsó
nak és hátsónak — az át
fordításához. Szemközti él
kockákat így fordíthatunk
át (az alsó lapon):
kebli-kebli-kebli-keblikeble-keble-keble-keble.
Figyeljük meg, mit ad a
fenti forgatások fele, vagy
is — röviden írva — ezek.
kebli4 kibte4, keble4/ Négy
négy élkockát fordítanak
át a helyükön. Ehhez te
hát kétezerannyi mozdulat
helyett feleannyi is elég.
A kocka forgatásának
sorrendjében a „T-forgatás” és az élek helyben for
gatása inkább akkor érde
kesek, ha a sarkok már a
helyükön vannak. (Ha az
élkockákat visszük először
a helyükre, akkor a sar
kokkal nem kell törőd
nünk, és ezért kevesebb
mozdulat is elég .— pél
dául szife-nife nefi-szefi
vagy szife-nifé nefi-szefé
két-két él helyben forga
tásához —, lehet a sorrend
az is, hogy rétegenként ha
ladunk. Vagy egy 2-szer
2-szer 3-as tömböt teszünk
először rendbe, azután a
kimaradó két lapot. Állí
tólag
mindezeknél keve
sebb lépést kíván — 50-nél
is kevesebbet, talán maxi

mum 41-et — egy bonyo sik kettőt — ha nincsenek
lultan leírható stratégia. azok is a helyükön — fel
Egyéni dolog, hogy ki tö kell cserélnünk. Ha átlós
rekszik inkább gyorsaság helyzetűek, akkor egy ol
ra, ki a lépésszám mini dallap elfordításával szom
malizálására, és ki elég szédosakká tehetjük őket
szik meg azzal, hogy ke (majd vissza is kell fordí
vés tanulással is biztosan tanunk), Két fölső elülső
helyre tudja forgatni a sarkot cserél fel fesze fiszi
színeket. Ez a cikk az utób kiszike (a bal alsó sarok
biaknak szól, és az „előbb elfordul a helyén, 5. ábra).
sarkok
aztán
élkockák”
Aki megjegyzi ennek a
sorrend
mellett
marad. fordítottját (kiszeke széfé
Amiről eddig szó volt, az szifi: a szótagok sorrendje
a végjáték — a cikk végén megfordul, e és i szerepet
azonban annak az egysze cserél), esetleg még a tü
rűsítéséhez is kapnak még körképét (a jobb alsó sa
segítséget az olvasók.) Most rok fordul e l : fiszi fesze
hát beszéljünk a sarkok neszem) és annak a fordí
rendbevetéséről, az élek fi tottját (neszini szifi széfé),
az válogathat, ügyeskedhet
gyelembevétele nélkül!
a kockák helyes állása dol
gában is.
Egy lapon levő két kocka
Sarkok a
helyben forgatására alkal
mas ez a két szó: fikifene
helyükre!
és fikefeni. Eredetileg más
ra valók: ha egy lapon
Kiválasztunk egy színt: csak egy kocka van a he
legyen ez például a fehér. lyén, akkor a másik hár
Ügy tartjuk a kockát, mat ciklikusan felcserélik,
hogy a fehér közepű lap mégpedig az óramutató já
fölfelé nézzen. A lap négy rása szerint előre, ha az c
sarkába gyűjtjük azokat a végű szót alkalmazzuk elő
sarokkockákat, amelyeken ször (fikifene fikefeni), viszvan fehér szín. Mégpedig sza, ha az i végűvel kezd
lehetőles úgy, hogy a fe jük (fikefeni fikifene). Az
hér lapja fölül legyen, és a első „varázsige” a fölső
másik két színes négyzet lapra hat (6. ábra), a má
is éppen arra az oldallapra sik esetben ezt a lapot
kerüljön, amelynek a kö szemközti helyzetbe kell
zepe olyan színű. Ezt szí hoznunk (2/c. ábra).
nes V betűk mutatják (a
Ez a két forgatás nem
3. ábrán látható X-ek föl oltja ki egymást — mint
ső része). Az első sarok például fesze fiszi kiszike
kockával nincs gond. Ami és kiszeke széfé szifi: más
kor a többit a helyére képp forgatják a kocká
visszük,
akkor
esetleg kat előre, mint hátra, at
ideiglenesen el kell fordí tól eltekintve is, hogy me
tani a helyükről az előző lyik lapra hatnak. Éppen
ket. Nem baj az sem, ha a ezért
alkalmasak
arra,
negyedik már nem megfe hogy a helyükön forgassa
lelő állásba kerül a helyé nak meg két kockát: a
re; ezt később kijavíthat ciklikus előre- és vissza
juk.
forgatáskor más állásban
Megfordítjuk a kockát. visznek vissza a helyére
Ha a fehérrel átellenes három kocka közül kettőt.
szín a piros, akkor legyen Két eset van :
1. Ha egy él két végén
most fölül a piros közepű
lap. Most már fönt van az vannak az elcsavarandó
a négy sarokkocka, ame sarkok, akkor úgy tartjuk
lyen valamelyik négyzet a kockát (7. ábra), hogy az
piros, ha nem is a helyén alulsó lapról az elülsőre
és nem is megfelelő állás kelljen hozni a színeket.
ban. (Az utóbbi úgy ér Fikefeni fikifene után hát
tendő: nem a piros szín rabillentjük a kockát, hogy
van fölöl rajta.) A fölső az elülső háromszög fölüllap elfordításával két sar re kerüljön, és fikifene fikot mindig a helyére tu kefeni-ve1 helyére visszük
dunk vinni! Az állásukkal a három sarkot, most már
most nem törődünk. A má helyes állásban.

2. H;, a két sarok átlós
Ötletek
helyzetű, akkor pedig úgy
a végjátékhoz
tartjuk a kockát, hogy bal
oldalt hátulról fölülre, elöl
Következik néhány ötlet
jobbról fölülre kelljen vin
ni a színeket (8.-ábra), fi a végjáték meggyorsításá
Tessék
kipróbálni,
kifene fikefeni után a föl hoz.
ső lapot szemközti helyzet melyik mire jó!
be hozzuk (a kockát ma
a: készé1 és rokona b:
gunk felé billentjük), és készéb2,
így visszük a helyükre a
c: széked fékid és vissza
sarkokat (fikefeni fikifene) d: fékid széked,
helyes állásban.
t e: feketenesze fiszinitiki,
A fikifene és fikefeni f: fiszinitiki feketenesze
szavakkal való forgatások (mit ad egymás után a
nak az az előnye — már, kettő?),
amikor ez előny •—, hogyg:
kidszeked-fé-kidszeaz élkockákon nem változ
ked (előre forgat),
tatnak. Ha három sarok
h:
kidsziked-fé-kidszikockát kell elforgatni a he
lyén, akkor a következő ked (ugyanazokat hátra),
i:
kédlekéd-fé-kédlekéd
egyszerű eljárás ciklikusan
felcseréli három élkocka (ha, még hozzátesszük: fé,
helyét is:
akkor sarokkal csinálja
ti fétefe ti fetefé (előre azt, amit így élkockákkal
felé forgat három sar tesz).
kot),
Túl sok? Válogasson az
te fétifi te fitifé (vissza olvasó! Sokkal kevesebb
felé forgat hármat).
elég.
Bizonyítottan elég
Figyeljük meg egy-egy két jelige: nétekelini és
mondókában a szótagok fesze kefekifiszi. A hasz
fordított sorrendjét, két nálatuk azonban nem egy
mondóka közt pedig e és i szerű !
szerepcseréjét! Az utóbbi
Befejezésül egy jó ta
azzal kapcsolatos, hogy az nács: ne ragaszkodjanak a
előre, illetve a visszafelé receptekhez! De hogy el ne
forgatott három sarok egy tévedjenek a 43 trilliónál
máshoz képest tükrös hely több színkombináció dzsun
zetű. Ügyeljünk te-re és ti- gelében, kezdjék a felfere: elölről nézve megté dezőutakat
egyszerűsítő
vesztő a forgásirány!
feltételek korlátái között.
Az elmozdult élkocká Például forgassák mindig
kat visszavihetjük a he csak ugyanazt a két lapot;
lyükre, ha a fentieket ki
így a lehetőségek száma a
egészítjük egy-egy már is
százmilliót
sem éri el.
mert forgatással. Mást nem
változtat, csak előrefelé Vagy végezzenek csak fél
(csupa é l);
forgat a helyén három sar fordulatokat
kot ez:
egymilliónál is kevesebb
tifétefe ti fetefé szé fi- lehetőség. Ennél is erősebb
kidszéked-fi szé,
megszorítás: akárhogy for
emez pedig visszafelé hár dítják el akármelyik lapot,
mat (bal-jobb tükrözéssel): fordítsák el utána a vele
te fétifi te fitifé szé fe- párhuzamos lapot is látszó
kidszéked-fe szé.
lag ugyanúgy valójában —
Mindegyik esetben a máso a lap felől nézve — ellen
dik szó vége jelzi a forgás tétes értelemben (minden
irányt.
szótag végén d). így igazán
Négy kockát fordít el a kevés minta adódik: csu
helyén például a már em pán 768. Mégpedig csupa
lített szife-nife nefi-szefi- szabályos,
szimmetrikus
nek a megismétlése. Ha az
minta — erre figyelve el
élkockákkal nem törődünk,
lenőrizhetik is, hogy nem
akkor
egyszerűbben
is
megy ez, például így: fe- hibáztak-e. Felfedező út
így
könnyebben
szefiszi2, vagv ezzel: sze- jaikból
kiszike2. (Melyik négyet visszatalálnak!
fordítjuk
el?
Melyiket
merre? Vissza tudnánk-e
Császár Ildikó—
forgatni az élkockákat?)
Varga Tamás

\

„Memorizáló mondatok"
Az ötletes- jelrendszerrel leírt képletek a végjátékot
rendkívüli módon megkönnyítik. Ezért magam is tör
tem a fejem, hogy ezeket a képleteket hogyan tudnám
könnyen megjegyezni. Először én is Varga Tamás
szisztémájához hasonló varázsszavakkal próbálkoztam.
Valahogy azonban az volt az érzésem, hogy például a
„finekiszékenifi” varázsszót legalább olyan nehéz em
lékezetbe vésni, mint az eredeti
F—1NK~lS2K N_ I F~«
képletet. Végül is szótagok helyett teljes szavakat
választottam, de úgy, hogy továbbra is csak az első
szótagnak, vagyis a kezdő mássalhangzónak és az azt
követő magánhangzónak legyen jelentősége, az aláb
biak szerint:
A mássalhangzók jelentése: S vagy Sz — szemközt,
K = kelet, N vagy Ny = nyugat, L = lent, F = fent,
T = túl.
A magánhangzók jelentése: i — a —1 kitevő, vagyis:
vissza! (egynegyednyi, az óramutató járásával ellen
tétes, negatív értelmű forgatás); é = 2 kitevő, vagyis:
kétszer! (az óramutató járásával megegyező, fél for
gatás) a, e, o, ö = + 1 kitevő (nem jelöljük; egynegyed
nyi, az óramutató járásával megegyező, pozitív értelmű
forgatás).
Az így kitalált szavakból lehetőleg olyan mondato
kat igyekeztem összeállítani, amelyek tartalmilag is
utalnak az adott helyzetre. A szükséges helyeken ma
gánhangzóval kezdődő névelőket és kötőszókat is
használtam. így születtek a „varázsszavak” helyett
„memorizáló mondatok” . Nézzük meg most ezeket
a fenti cikkben közölt némely képlet esetében:
1. A negatív „T” -forgatás
F_1N IC-1 S2KN—1F—1
mondata:Figuránk Nevezetessége: a Kitérő Szélek Közepei
Nincsenek Fixálva.
2. Két sarok kifordításának
K—1L K S L S-1 FnSL_1S~1K—1L—1KF~n
mondata:
Kilenc Lapból Kettő Sarokban Legyen, Szimmet
rikusan a F e l s ő Szektorban; Link Színeik Kicseré
lésekor a Listát Kell F i g y e l n i !
(A ritkítással jelzett lépésnél n = 1, —1, vagy 2 ki
tevőnek megfelelően mind a háromféle forgatás, illetve
azok ellentéte lehetséges!)
3. Két él kifordításának
K2S2K2S2K F—1K2FSKFS2F—1S
mondata:
Két Széle Kérdéses. E Szélek Közepét Figyeld Kér
lek Fent, Szemben és Keleten! Forgasd a Széleket,
Figyelj a Sorrendre!
Végezetül lássuk Varga Tamás két szellemes képle
tének átültetését a szegletben levő 3 élkocka cseréjére:
a)
: Negatív forgatás: „feketenesze fiszinitiki” azaz
F K T N S F—1S-1 N—]T—lK ~1
Mondata: A Felcserélt Közepek Tercét Nevezzük Szeg
letnek. Figyeld a Szisztémát, Nincs Titok a Kirakás
nál!
b)
: Pozitív forgatás: „fiszinitiki feketenesze” azaz
F~>S"'1N_1T_1K_ , F K T N S
Ennek mondata:
Figyeld a Szisztémát, Nincs Titok a Kirakásnál! A
Felcserélt Közepek Tercét Nevezzük Szegletnek.
Sokan vannak akiknek a bűvös kockáról megjelent
cikkek teljesebbé tették e szenzációs játékkal való
időtöltés örömét. Nekik talán e sorok is nyújtanak
némi segítséget.

Mdnár János

V___________________________________/

M I VAN
A KOCKÁBAN?
A szakemberek nemrégiben még
— joggal — azon keseregtek, hogy
hazánkról az idegenek nagy része
alig tud mást, mint: gulyás, csikós,
puszta. . . Nos, az utóbbi időben
ezekhez társult a Rubik-kocka.
Egyes távol-keleti lapok egyenesen a
„logikai zsenik népé” -nek tisztelnek
bennünket, sőt humoros illusztrá
ciókon az átlagosnál nagyobb kopo
nyával ábrázolnak. . .
A Rubik-kocka zsenialitásán első
sorban a vele végezhető műveletek
szellemességét, szórakoztató és okta
tó voltát értik. A műszakiak körében
azonban legalább ekkora elismerést
aratott a kocka szerkezete és mecha
nizmusa!
Tulajdonképpen
ebben
rejlik a feltaláló sikere, ment azt
nem nehéz kitalálni, hogy egy 54
mezőjű, oldalain más-más színű
kocka rendezése nagyszerű játék- és
oktatóeszköz lehet. Azt viszont, hogy
ez a rendezés a szerkezet kénysze
rű technikai korlátái ellenére kéz
ben könnyen elforgathatóan, de a
széthullás veszélye nélkül megvaló
suljon, annál néhezébb megoldani!
Ezért aztán a kocka láttán a „'ho
gyan mozog?” után a műszaki ér
deklődésűek második gondolata ez:
„lássuk, mi van benne!” S csak mi
után szétszedték a kockát, akkor kö
vetkezik az igazi álmélfcodás és el
ismerés.

A szerkezei
A kocka háromféle fő alkatrész
ből áll: a vázát alkotó talpas csil
lagból (1. ábra: a), nyolc sarokelem
ből (b) és 12 élelemből (c).
A talpas csillag önmaga 13 elem
re bontható: hat talpra (amelyek
egy-egy különböző színű oldal kö
zépső kockáit képezik), az azokkal
szilárdan kapcsolt hengeres szárak
ra és a középpontot alkotó csillag
tőre (ez egy gépkocsi bardánkeresztjére emlékeztet). A talpak és a szá
rak a tengelyeik körül körbeforgat
hatok a csillagtövön (az 1. ábrán a
nyilak szerint).'
A csilllagtő és. a szárak olyan pon
tos fúrattal és vállas illesztéssel ké
szülnek, hogy a szárak a tő fura
taiba bepattinithatók, de azokból ki
már nem húzhatók, viszont azokban
elfordíthatok (2. ábra: a). A sarok
elemek (b) három külső oldala más
más színű, a középpont felé mutató
belső sarkukon kis rögzítő bütyök
van. Az élelemek (c) két külső felü
lete különböző színű, hátsó élük be
döntött és azon egy rögzítő lapka
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ül. A bütykök és a lapkák a sarok-,
illetve élelemekkel egy darabból ké
szülnek.
A csillag talpai közé (3. ábra: a)
megfelelő sorrendben
be
lehet
ügyeskedni az egyes elemeket: első
nek az aluilsó talp mellé egy élele
met (b) aztán balra-jobbra haladva
az alsó lap többi elemét (c). Ezt kö
vetően a második sort (d) rakjuk fel,
majd a már felrakottak fölött 4b
fokkal elfordítva a harmadikat (ej,
ugyanis csak ilyen elfordított hely
zetben pattintható helyére az utol
só élelem (f — a nyíl mutatja).
A szétszedést hasonlóképpen, szin
tén a felső sor 45 fokos elforgatásá
val kezdjük, s először ennek a sor
nak az egyik élelemét pattintjuk ki

(4. ábra: a) szerszámmal. (Vigyázat:
ha a szétszedés vagy összerakás
közben a kocka valamelyik eleme
eltörik, vagy megsérül: magunkra
vessünk — ez nem „rendeltetéssze
rű használat” !) Ezután kivehet jük
az alatta levő két élélemat, majd a
mellette levő sarkot (b), aztán le
bontjuk a felső, majd a középső
sort. Végül kivesszük a „földszint”
sarokelemeit (ej és élelemeit.

A mozgatás
Az összeállított kocka elemei a
talpak, bütykök és lapkák pontos,
sima kialakítása következtében lehe
tővé teszik egy-egy teljes oldal for-

gatását (5. ábra), és mégis össze
tartják a szerkezetet. Mindig csak
egy síkban forgathatunk s csak egy
teljes sor együtt forgatható — a kö
vetkező forgatáshoz előbb helyre
kell állítani a kockát.
A gyártáskor a kész kocka elemei
re öntapadós anyagból ragasztják
fel a színnégyzetkéket (esetleg mást:
például Finnországban hat politikus
egyenként hat kockára vágott fény

képének részeit). Nagy tömegű
gyártásnál az elemek eleve hatféle
színben gyártott műanyagból is ké
szülhetnek.
A kocka könnyebben forog, ha az
elemek közti résbe finom varrógép
olajat cseppentünk, ami csökkenti a
műanyagelemek súrlódását.
Előfordul, hogy a kocka a játék
hevében széthull. Ilyenkor az is
mertetett módon szerelhetjük össze.

De ügyeljünk arra, hogy egy-egy
lapba ugyanolyan színű elemfelüle
tek kerüljenek, mint amilyen a szí
ne a csillag talpának azon a lapon!
Gyakori tévesztés például a sarok
elem behelyezésekor az, hogy meg
feledkeznek arról, ezt a három ol
dal -talpának színeihez -igazodóan
kell berakni.

Sz. J.

MIVEL BŰVÖL?
Vidám színeivel?
bűvös kocka átmenetileg javítani tudott társas kapcso
Tenyérre szabott méretével? ígéretes mozgékonysá latainkon. Unalmas társaságban, amíg újdonság volt, jól
levezette türelmetlenségünket. Színesen kavargó beszéd
gával? Ujjaink ügyes játékával?
Vagy a megoldás reménye volna? A helyre-pörge téma volt. A társasági sikerember — illúziókat keltve
tések már-már elérhetetlennek látszó, varázslatos si — feltűnhetett vele.
kerélménye?
A dús képzeletűek, ha már megvan a megfejtés, ki
Nincs egyértelmű magyarázat a Rubik-kocka világ elégülést találhatnak abban, hogy a színegyezés helyett
sikerére — s éppen ezen a ponton kezdi módfelett ér elvont színmintákat raknak ki, vagy a színeket kilencdekelni ez az egész bűvöskocka-jelenség minden rejté betűs szavakkal pótolják — esetleg pornóképkockákat
forgatnak egymásra a szelíd színek helyén...
lyek kiváncsi tudósát, a pszichológust.
Űj „tudományág” jön létre: az önjelölt „kubológus” -oké, a „kockológia” professzoraié. D. Singmaster
A gyerekek okosabbak?
már a helsinki matematikus kongresszuson megfogal
A bűvös kocka különös karrierjében a legérdekesebb mazta azt a gondolatot, amelyet harmadik tételünk
jelenségek közé tartozik az, hogy miközben a megol nyersanyagának szánt: a kockarejtély megoldásának lé
dás elveinek hajszolása álmatlan éjszakákat okoz a lektani folyamata egy drámai költemény művészi szín
világ sok ezer matematikusának, nem is beszélve a vonalára emeli az olcsó játékszert — a bűvös kocka
pszichológusokról, a gyermekek — a maguk játékos túlnőtt önmagán.
logikájával — viszonylag könnyen eljutnak a sikerhez,
a megoldáshoz.
»Csak az boldog, ki játszhat«
S ez újfajta, eddig nem tapasztalt fölényérzetet ad
Az. egyéni megoldások alkotáslélektani logikáját vizsnekik a szüleikkel szemben!
A gyermekek ügyesebbek a rejtély ösztönös megol gálgatva az az érzésünk, hogy a kocka korunknak a
dásában, mert képzeletük még színesebb, mint a fel túlságosan komorrá vált játékosság vágyát akarja ki
nőtteké. Játékoskedvük mélyebben gyökerezik! Még elégíteni. A szín és a mozgás játékos óhajának forgó,
nem kopott el a türelmük, s jobban együttműködik tekergő, színes jelképévé érett ez a bűvös játékszer.
náluk az agy és a kéz, a gondolkodás és a manipulá Sikert igér, cserébe némi figyelemért; menekülést a napi
ció. Térlátó képzeletük fölénye is érzékelhető. Ösztö gondoktól néhány húszasért; pótkielégülést, míg csak
nösen megoldják azt, néha egy-két perc alatt, amire meg nem unjuk. A játékszenvedély legolcsóbb, legártal
egy modern számítógépnek még a biztosítékai is kiol matlanabb óráit Ígéri: használata nincs villanyáram
hálózathoz kötve, még kézbe venni is kellemes — amíg
vadnának a logika játékos csapdái között.
Kimondhatjuk első tételünket: eszerint egy nyolcéves csak el nem kezd csikorogni.
Előbb unjuk meg, mint hogy elromlana-!? Ez is külö
kislány jobban átélheti a játék bűvöletét, dialektikus
logikáját, a színes kockák derűs kanyargásának rejt nös varázserőt adhat kockánknak a drága elektronikus
jeles üzenetét, mint a bűvöskockázó felnőttek 97 szá játékok világában. Kitűnően agyon lehet ütni vele — ha
zaléka! A felnőttek ugyanis türelmetlenül és kapkodva nem is a játékostársunkat, de mindenesetre — az időt.
vágynak a sikerélmény vigaszára, s közben elfelejtik József Attila, aki ugyan nem ismerte a bűvös kockát, de
a sikerhez vezető út önfeledt örömét.
a mögötte húzódó lélektani feszültségeket és energiákat
igen, azt mondja, hogy „csak az boldog, ki játszhat” .
Ki gondolhatná komolyan, hogy a játék a jövőben csak
Színes, vigasztaló
is a gyermekszobába szorul vissza, s hogy a felnőtt las
Társasjátékká is átlényegülhet a magányos órák e san elveszti játékosságát, a boldogság e varázslatos for
színes vigasztalója: ki tudja gyorsabban, kevesebb te rását?
keréssel helyre rakni? Ki tud két perc alatt lemásolni
Sok millió bűvös kocka forog most is okos ujjak kö
egy addig sosem látott színmintát? Ki tudja sötét szo zött a világon, hogy cáfolja ezt, s hogy színes érveket
bában, bekötött szemmel a háta mögött tartva a te- adjon azoknak, akik hisznek a homo ludens jövőjében.
kernivalót, versenyezve visszaállítani a színharmó A játékos emberben!
Dr. Erőss László
niát? Második tételünk már arra vonatkozik, hogy a
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LAJOS
ÍS A
KOCKA
Tárgykészítő képességével az ember kiemelkedik az
állatvilágból. Ez a képesség azonban nem előzmények
nélkül jelenik meg az emberben, hiszen különféle
madarak és emlősök használnak tárgyakat, és leg
közelebbi rokonaink, az emberszabású majmok maguk
is készítenek tárgyakat. Például a csimpánzok termé
szetes körülmények között összerágott levelekből „ szi
vacsot” készítenek, hogy sebeiket ápolják vele vagy
felszívják a hozzáférhetetlen ivóvizet. A csimpánzok
találmánya a termeszhalászó pálca is, amellyel a
termeszek szűk járataiba benyúlva „kihalásszák” a reá
mászó rovarokat.
A tárgykészítő képességnek elemi feltétele bizonyos
„szellemi színvonal”, értelmesség, intelligencia, de
önmagában ez sem elegendő: akadnak viszonylag ér
telmes állatok — például a kutya —, amelyek maguk
tól semmiféle hajlandóságot sem mutatnak a tár
gyakkal való foglalatosságra. A kutyák világában ez
nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem törődnek a tár
gyakkal, hanem azt, hogy számukra a tárgy csak
közvetítőeszköz, lehetőség az emberrel való kapcsolatteremtésre. Más állatok ellenben órákhosszat is elját
szanak a különféle tárgyakkal, s ez így van vala
mennyi főemlőssel, sőt valamennyi majommal. A tár
gyakhoz való vonzódás tehát föltétele annak, hogy más
adottságok birtokában (és a körülmények kényszerétől
hajtva) kialakulhasson a tárgyhasználó és -készítő
képesség. Az emberben, a csimpánzban és a gorillá
ban^ ez ki is alakult, de például az emberszabásúak
fejlődési vonaláról már régebben levált orangutánban
nem. Ezért azt mondhatjuk: az orangután a legbutább
emberszabású majom. Ám ha tárgyakat nem is ké
szít, a tárgyakhoz ő is erősen vonzódik.
Vajon mit csinál egy ilyen majom egy olyan tárgygyal, amelyen manapság az emberek millió élik ki
— kiadós szellemi torna közben — a tárgyakhoz való
vonzódásukat? Erre voltunk kiváncsiak akkor, amikor
a veszprémi Kittenberger Állatkertben fölkerestük
Lajost, az orángutánt, s a kezébe adtuk a bűvös koc
kát. Lajos éppen reggeli utáni sziesztáját töltötte, így
nem sok figyelmet fordított ránk, amíg fényképező
gépünket felállítottuk az erős, sűrű rácsoktól karnyúj
tásnyi távolságra (az orangután karja persze jóval
hosszabb, mint az emberé). Amikor előkerült a doboz
ból a vadonatúj bűvös kocka, Lajos szeme felcsillant,
s izgatottan a rács mellé telepedett. Nyújtottuk neki
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a kockát, s ő — elárulva kíváncsiságát — kérőn nyúj
totta ki feléje hatalmas, szőrös mancsát...
A kockával komótosan leült a ketrec padlójára, s
minden különösebb sietség nélkül két kézre fogta —
és forgatni kezdte. Persze ne gondoljuk, hogy vala
milyen ösztönös majomzsenivel volt dolgunk, aki
egyszeri ránézésre megértette és megfejtette a Rubikproblémát! Nem: Lajos forgató mozdulatai előbb az
egész kockára kiterjedtek, majd megpróbálta a része
ket egymáshoz képest is elmozdítani. Sikerült neki!
Igaz, nem vette figyelembe, hogy a forgatást a gyári
lag kialakított tengelyek mentén kell végezni. . . Aztán
bevetette félelmetes állkapcsait is, és módszeresen
elkezdte szemezgetni a kockát! Előbb a fehér, majd
a piros lapokat „legelte” le, aztán sort kerített a többi
színre i s . . , Valahogy úgy bánt el a bűvös kockával,
mint a főtt kukoricával. S végül a „csutkát” — az
elárvult tengelycsonkokat — elhajította ...
A rőt sörényű majom ölében azonban ott hevertek
szanaszét a bűvös kocka színei. Lajosunk — észlelve,
hogy a rendszer állapota megváltozott —, látható
igyekezettel próbálta visszaállítani az eredeti helyze
tet! Törekvése ebben hasonlított a kockabűvölők tevé
kenységéhez: 6 is össze akarta hozni a színeket. Ám
azok a terelgető mozdulatok, amelyekkel egymáshoz
igyekezett közelíteni a szétszórt darabokat, egy csöp
pet sem hasonlítottak a mestertekerőkéhez.
Belátva a kísérlet hiábavalóságát, Lajos a szétszórt,
de különben még ép kockaelemeket egyenként vette
szem- majd fogügyre! Bizony, az elemeket úgy Top
pantotta szét, mint a csigaházat, de mivel csigát nem
talált bennük, sorban eldobálta őket. Óriási türelemmel
huszonhatszor végezte el egymás után ezt a műveletet,
s ezzel — több kocka nem lévén —, számára a bűvös
kocka érdektelenné vált. Békésen elvonult a ketrec
másik sarkába, és csendesen tűnődött magában.
Annál hangosabbak voltak a szomszéd ketrec csim
pánzai ! Talán mert velük nem próbáltuk meg a kocka
játékot, maradék almáikat és karalábéikat a távozó
f otóshoz vágták ...
B. Z.
Kinyúlt a kockáért (Bojtár Ottó (elvétele)

MIND ANNYIUNK OROMÉ:

A JÁTÉK
Az első
játékok
egyike
a nézelődés

gyermekkor nem telhet el
játék nélkül, a felnőttkor
örömeit gyakran a játék
teremti. A gyermek számára a játék
nélkülözhetetlen, a felnőtt élete szür
kébb, ha hiányzik belőle. A játék
elűzi unalmunkat, megszünteti ma
gányunkat, megvigasztal. Játék köz
ben észrevétlenül tanulunk, gyako
rolunk, sajátítunk el olyasmit, ami
hez egyébként csak fáradságos, verejtékes munkával jutunk el. Aki a
játékot szereti, rossz ember nem le
het ...
Minden életkornak megvan az
uralkodó játéktípusa, mert a játék
nem valamiféle szórakozás csupán, s
különösen nem gyermekkorban —
nagyonis komoly dolog! A játék
mindvégig az ember értelmi fejlő
désének (és az értelmesség megtar
tásának) az eszköze. Eleinte az ér
zékszervi és mozgásos értelemnek,
majd a képzetalkotásnak, végül a
logikus gondolkodásnak a kialakulá
sát segíti. Életkoronként más és
más feladatot betöltő, az ember lel
ki fejlődését kísérő tevékenység.

A

Az első játékszer:

a kéz
A játék csaknem egyidőben szü
letik meg a gyermekkel. Már az új
szülött csecsemő is képes bizonyos
mértékben reagálni a változásokra.
A látókörébe hozott mozgó tárgyat
megbámulja, követi tekintetével, bár
ekkor még nem mindig képes a két
szem működését összehangolni. Más
képpen reagál a gyönge és folyama
tos ingerekre, mint a váratlan, hir
telen és erős hatásokra. Egy alka
lommal csecsemőknek három, az

emberi fej méreteinek és formájá
nak megfelelő alakzatot mutattak.
Az elsőre rózsaszín alapon feketével
festett stilizált arcot rajzoltak, a
másodikon összekeverték a vonáso
kat, végül a harmadikon tömör fe
kete folt volt csak, de az éppen
annyi helyet foglalt el, mint a két
előzőn a feketével rajzolt rész. Va
lamennyi csecsemő legtovább az ar
cot nézegette.
Az ember veleszületett képessége
az arcszerű alakzatok iránti fogé
konyság. A csecsemő első játéka a
nézelődés: hosszan, figyelmesen nézi
anyjának arcát. A második hónap
tól kezdve kezét a látóterébe viszi
és „játszik” vele. Az élet első hó
napjaiban — a táplálkozás és a fé
lelem, a düh megnyilvánulásain kí
vül — tulajdonképpen minden já
téknak tekinthető. Amikor a gyer
mek nézi, mozgatja a kezét, megfog
valamit, a bölcső fölé függesztett
tárgyakat megérinti, a csörgőjét ráz
za stb., olyan cselekvéseket végez,
amelyek nem a más személy vagy
külső
körülmények
késztetésére
megjelenő cselekvési sorba tartoz
nak.
A csecsemő szájába vesz, megnyal
mindent, amit elér, akkor is, ha nem
éhes — ez is já ték . . . Négy- és hat
hónapos kora között először egy tár
gyat tud megfogni — ha kettőt ad
nák a kezébe, az egyiket elejti. Ké
sőbb már két tárggyal is tud ját
szani: rázza, ütögeti, egymáshoz
koccantja őket Tizenkét és tizenöt
hónapos kora között már arra is
képes, hogy kockákat illesszen egy
másba. Aztán ahogy mászni tud,
állandóan mászik, majd ahogy jár
ni tud, vég nélkül járogat — a kú
szás, az állás, a járás mozdulatai is
bekerülnek a játékba.
A kereséses játékok során az
egész kis gyerek kezdetben úgy vi

selkedik, mintha többé nem létez
nének azok a tárgyak, amelyeket
valaki a szeme láttára a takaró alá
dugott — még nem tudja gyorsan
követni a szemével a mozgó tárgyat!
Ezt a követést „tanulja”, játssza,
amikor játékait sorra kidobálja a
járókából.

A fantáziajáték
A gyermek tizennyolc hónapos
korától az ötödik életévéig terjedő
időben teljesedik ki a fantáziajáték.
Ekkor tanulja meg azt, hogy akkor
is utalni tudjon a tárgyakra, ha azok
nincsenek jelen. Különféle „pót” tárgyakon ismétli meg azt, amit a
felnőtt a valódi tárggyal végez. A
téglát egy darab fakocka, az autó
kormányát egy karika helyettesíti.
A játék ismétlődik, s a megismételt
cselekvésláncolat egyre kihagyásosabb lesz, már éppen csak utal a
tárgyra, amit eredetileg a játék ki
fejezett. Aztán már végre sem hajtja
a gyermek a cselekvéssort a megfi
gyelhető formában. Ezek a belsővé
vált cselekvések a szó szoros értel
mében helyettesítik a tárgyakat a
gyermek számára. Olyan jelképek,
amelyekre — mielőtt beszélni tud
na — a gyermek gondolkodása épül.
A papírlapot úgy tartja a kezében,
mint az apja az újságot, a kockát
úgy illeszti a füléihez, mint a tele
fonkagylót.
Később már helyettesítő tárgyak
sem kellenek: a gyermek képzelet
beli babát ringat, nemlétező lábos
ban kavarja az ételt, nemlétező fa-

játszanak. Az ötévesek csoportja
már négy-öt főből áll.
Még a hat-hét éves gyermekekből
álló játszócsoportok is laza szervezésűek. Átmenet ez a kor a nyolctizenkét évesekre jellemző „bandázás korához", amikor a csoporthoz
való hűség és az azon belüli együtt
működés a legfontosabb mozzanat.
Merev belső rangsor alakul ki ben
nük, elsősorban a fizikai erő alap
ján. A fiúk és lányok játéka egyre
jobban elkülönül egymástól.

Szabályokat alkotnak

MIND ANNYIUNK ÖRÖME:

A bőrönd a hajókat, a karika az autó kormányát helyet
tesíti. A gyermek a „p o f-tá rg g y a l végzi el, amit a felnőtt
a valódival

A JÁTÉK

.

kanállal... A valóságutánzó játék
ban a történést a manipuláció, a
kézi műveletek tartják össze, a té
mát a környezetéből ellesett, átvett
cselekvés hordozza.
Négy-öt éves korban a tárgy teszi
érdekessé a játékot, a téma ekkor
már sokszor a tárgyhoz tapad. A
játékban kialakuló szerepeket is a
tárgyak sugallják. Fodrász az, akinek a kezében fésű van, orvos az,
akinél hallgatócső . . . Később azon
ban a gyermekek ilyenféle temati
kus játékait már a szerep iránti
A testvérek közötti életkori különbséget
a közös játék hidalja át

vonzódás határozza meg; a gyermek
szerelő, postás vagy űrhajós akar
lenni. Nem is kell feltétlenül tár
gyakkal hitelesíteni többé a szere
pet, azt már társas kapcsolatok át
élése, másolása érvényesíti. Akkor
tanító néni valaki, ha vannak ta
nulói, akkor mozdonyvezető, ha
vannak utasok i s . . . A játék tar
talma immár a meghatározott tár
sadalmi helyzethez tartozó szerep
nek az eljátszása. S a játék akkor
érvényes, ha elemei megfelelnek a
választott szerep kritériumainak. Az
tölti el örömmel a gyermeket, hogy
ő is és a másik is azt teszi, amit a
szerep szerint elvárnak.

A kiscsoportos óvodások többnyi
re magukban játszanak vagy a töb
biek játékát nézik anélkül, hogy ók
részt vennének benne. Később egy
mással
párhuzamosán
játszanak
anélkül, hogy igazán együttműköd
nének.

A csoportos játék
A társakkal való játék megjele
néséhez az út a „párhuzamos” ját
szástól a lazább együttesben folyó
játékon át vezet az együttműködő
játékig. Ahogy nagyobb lesz a
gyermek, úgy nő a csoport is,
amelyben játszik. A hároméves gye
rekek legfeljebb hármas csoportban

A csoportokkal szembeni ellensé
ges magatartás erősíti a tagok kö
zötti összetartozás érzését. Minél
jobban szidják őket a felnőttek,
annál inkább csak együtt, egymás
közt érzik jól magukat. A serdülő
kori csoportokban a játékot ilyen
vagy amolyan közös fegyelem és be
csület „törvényei” szabályozzák, s
ez az egyik legfontosabb eszköze a
társas viszonyok elsajátításának és
gyakorlásának .
Az, hogy nyolcéves kortól a gye
rekek szívesebben játszanak együtt,
mint egyedül, nem zárja ki az
olyan játékok meglétét, amelye
ket csak egyedül lehet játszani.
Kedvelt időtöltés az olvasás — min
denekelőtt a kalandos történetek
kötik le e fiatalokat. A konstruk
ciós játékok, a mechanikai építő já
tékok a legkedveltebb foglalatos
sággá válnak.- Szívesen rajzolnak,
festenek — lerajzolják „találmá
nyaikat” , elképzelt utazásaikat, ké
pekben is megjelennek az olvas
mányok keltette élményeik. A já
tékszerek között a roller, a kerék
pár, újabban a gördeszka a legked
veltebb.
A közösen játszott játékok lénye
ge a szabály. Megszegését nagyon
elítélik, előfordul, hogy aki erre
vetemedik, azt kiközösítik maguk
közül. Sokan alapozzák meg ebben
az életkorban egész életükön át tar
tó szenvedélyüket — egyebek közt
bélyeget, képeslapot, régi pénzt, jel
vényt stb. kezdenek gyűjteni.
A gyermekkor végét sokszor az
jelzi, hogy időlegesen felhagynak a
játékkal. Hetekig nem veszik elő ko
rábban kedvelt játékaikat, az már
nem vezeti le feszültségeiket.
Felnőttkorban aztán más formá
ban támad fel ismét a játék utáni
vágy, s ekkor sem szégyellni való a
játékkedv. Sajnálni inkább azt le
het, aki felnőttkorában már nem tud
felszabadultan játszani.

Oláh Tamás

A két-, hároméves gyerekek még magukban játszanak, egymás szomszédságában
anélkül, hogy együttműködnének

Az óvodások 4-5 főből álló csoportokban játszanak együtt

A hét-, nyolcévesek csoportos játéka a társas viszonyok elsajátitásának
és gyakorlásának legfontosabb eszköze (Bojtár Ottó és Hornyánszky Katalin
felvételei)

erősített csapdák sorozata. A csapdákon végtelenített
zsinórt kell keresztülfűzni. A bogozás, az átfűzés és
a hurkolás is sok leleményességet és figyelmet kíván
meg — ezeket a tulajdonságokat fejleszti e játék.
A korong logikai játék különböző átmérőjű műanyag
korongocskákbol és egy lapos, pozíciókat jelző táb
lából áll. A cél az, hogy az egyenletesen csökkenő
átmérők szerint feltornyozott korongokat ugyanolyan
sorrendbe halmozzuk, de eközben egy korong csak
egy önmagánál nagyobb átmérőjű korongra helyezhető!
Ismerik Hanoi-torony vagy Ho-Si-Minh tornyaként
is. Hatéves kortól alkalmas a logikai készség fej
lesztésére.
Sajnos, a magyar felnőttek elszoktak a gyermekekkel
való együtt játszástól1
. Házimunka, másodállás, mel
lékfoglalkozás stb. vagy „fáradtság” miatt hajlamosak
vagyunk arra, hogy kézbe adott játékkal magukra
hagyjuk őket. Fedezzük föl gyermekeinket, s játszszunk együtt velük! Az egyszemélyes játék is szóra
koztatóbb nekik így.
A társas játszásra alkalmas játékok közül ősi indián
játék alapján készült a Maya 6X6. Ez a gondolkodást,
az előrelátást, a legcélszerűbb megoldások kiválasz
tását, a stratégiai és taktikai érzéket fejleszti. A maja
indiánok homokba vájt mélyedésekben, kavicsok vagy
kukoricaszemek segítségével játszották. A mai Maya

A JÁTÉK VILÁGA
Megoldások
ugyanis ez: a szemközti szá
mok összege 13); a 2. közben
hiányzó szám 1 (ugyanis a
(3) Az A mozdony három va
szemközti számok szorzata 48).
gonnal a kitérőre fut. A B
(7) A lehetséges négy válto
mozdony egész terhével elő
zat : (7. ábra).
re megy és magához kap
(8) Hétfő: C és D — Kedd:
csolja A elárvult három va
gonját. A közben a kitérőből B és C — Szerda: A és E —
továbbhaladva annyira előre Csütörtök: A és B — Péntek:
húz, hogy E a kilenc vagon D és E.
jával teljesen visszatolathasson.
Ezután B a B pontból a ki
térő vágányra tolja és ott
hagyja A
három vagonját,
majd visszatolat, és előre el
halad saját szerelvényével. Ek
kor A visszatolat a kitérőre
három vagonjáért, s azokat
felkapcsolva folytatja az útját
előre.
(4) Meg bizony: 4. ábra.
(1) Mindkettő balra mozog!

(2) Csenni íg y kell: 2. ábra.

(5) Így: 5. ábra.
(6) Az 1. közben a hiányzó
szám: 2 (a szabályszerűség

ÉRTELEMBŰV ÖLÖK

A magyar játékpiacon a fejlődés iránya néhány éve
a készségfejlesztő játékok felé mutat. Ezek köre az
utóbbi években kiegészült a logikai játékokkal. Mi
lyenek is ezek?
A megismerés, gondolkodás törvényszerűségeit jól
alkalmazó eszközök. Az ésszerű gondolkodást nem
csak elvárják a felhasználás közben, hanem annak
kialakulását és továbbfejlesztését is segítik. Emellett
egyéb készségek (a problémamegoldó képesség, az el
vonatkoztató készség, a térlátás, a rendszeres képzettársítás stb.) alakításában is meghatározó szerepük
lehet. S persze az sem mellékes, hogy szórakoztat
nak ...
A világ logikaijáték-kínálatában bombaként robban
a Rubik-féle bűvös kocka. Kevesebb szó esik a többi
logikai játékról, holott némelyikük szintén kellemes
szórakozást nyújt, miközben fejleszti a logikai kész
séget.
A legismertebb egyéni játékra a 8—10 éves kortól
ajánlott bűvös dominó. A kilenc fekete és kilenc fehér
kis kockából álló, négyzet alakú téglatest elemeit
összekeverésük után számsorrendbe és színek szerint
kell rendezni. A rendezés a bűvös kockáéhoz hason
lóan forgatással érhető el.
A 8—10 éves kortól ajánlott Bognár-féle bűvös golyó
négy golyót tartalmazó, áltlátszó műanyag henger.
A golyók a hengerben minden irányban forgathatók.
Minden golyón hat színjelölés található. A játék célja:
a golyókat olyan helyzetbe kell forgatnunk, hogy a
hengernek mind a palástján, mind a kerületén négy
különböző szín jelenjen meg. Egy ilyen játék több
mint 400 ezer változatot tesz lehetővé, de közülük
csak egy a helyes megoldás!
A Rubik-kígyó olyan formaépítő játék, amely rávezet
a térgeometriai összefüggések megértésére, s fejleszti
a kézügyességet is. A játék működési mechanizmusa
révén nagyszámú formaváltozat alakítható ki, így a tér
alkotó képzetet felszabadítja. Nincs korhoz kötve:
a hároméves gyermeket és a felnőttet egyaránt elszó
rakoztatja.
A Bogi logikai játék műanyag henger palástjára
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játéknak műanyag a terepe, s ezen — átrendezve —
egymás figuráit igyekeznek elnyerni a játszók.

A Gondolkozz! nevű logikai játék sem magyar talál
mány. E 6—8 éves kortól ajánlott játékot játszhatják
különböző színű gombok és tábla segítségével. Az
egyik játékos a társától nem látható módon önálló
színkombinációt rak ki. Ezt a társnak el kell találnia
a tábla másik részén kirakható „kérdés-felelet”
révén. A világpiacon MAS'TERMIND néven vált
ismertté. Számos — betűs és elektronikus — változata
is van.
Azonos ötletre épülő játék a LOGI és a térbeli
malom. Mindkettőnek az a lényege, hogy meghatáro
zott játékterepen két vagy három játékos igyekszik
négy zsetont elhelyezni egymással szomszédosán, egy
idejűleg megakadályozni társának ugyanilyen törek
véseit. E két játék között az a legfőbb különbség,
hogy a LOGI-ban az egyszer már elhelyezett zseton alá
is újabbat helyezhetünk el, míg a térbeli malomban
erre nincs mód. Ezek a játékok a kombinációs és cse
lekvési képességet, a logikus gondolkodást fejlesztik,
s a térlátást javítják.
A legkisebbeknek — 1—2 éves gyermekeknek —
készül a bébiügyességi játék. Az a lényege, hogy a
szétszedhető, gömb alakú tartály felületén kiképzett
különböző alakú nyílásokba a kisgyermek bedobja a
megfelelő idomokat. Az eredmény elérését segíti, hogy
az idomok különböző színűek. A gyermekek szín- és
formaérzékét, általánosító képességét és — mint neve
is mutatja — kézügyességét fejleszti ez a játék, de
(egészen kicsinyeké lévén) szülői segítségre is szük
ség van hozzá.
A 3—6 éveseknek készült a füstös. Ennek két játé
kosa a „tiszta lap” játékterepre meghatározott szabá
lyok szerint olyan vasútvonalat épít, amelyen mozdo
nyát az állomásra vezetheti. Dobókockára nincs szük
ség, csak egymást és a feladat megoldását kell figyelni.
A játék segíti az önfegyelem, a szabálytisztelet ki
alakítását, javítja az összpontosító képességet és a
logikai készséget.

Hars György
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KEDVES
VÁSÁRLÓNK!
ö n azzal a szándékkal megy a játékboltba, hogy
gyermekének játékot vásároljon. Valószínűleg elkép
zelése is van arról, milyen játékkal szeretné meg
örvendeztetni gyermekét. Azért, hogy a játékkal ne
csak örömet szerezzen, hanem az a gyermek életkorá
nak, fejlődési szintjének is megfeleljen, figyelmébe
ajánljuk tanácsainkat.
A tanácsainkból megtudhatja, hogy a gyermek
különböző életszakaszaiban milyen játékok a legmeg
felelőbbek, és milyen mértékben segítik értelmi fejlő
désüket. Ez különösen a gyermek életének kezdeti sza
kaszában fontos, amikor a játékkal, a játékon keresz
tül tanulja meg érzékelni, figyelni, sőt később utánozni
is a környező világot.

Egyéves korig
ajánlott játékok4
3
*1
1.
A vizuális tapasztalat szerzésére alkalmas „néző
játékok” : léggömbök, felfújható gumifigurák, felhúz
ható mechanikus játékszerek, plüssjátékok.
2- Az auditív tapasztalat szerzésére alkalmas hang
adó játékok: búgócsiga, zenélő doboz, xilofon, zenélő
baba, kacsa, bohóc, csörgő kocka, csörgő, zörgő hen
gerek, csipogók.
3. A tapintás érzékeléséhez, a fogdosáshoz, a kézügyesség fejlesztéséhez változatos minőségű és külön
böző, jól markolható játékszerek: bébirágóka, puha
testű babák és állatfigurák, kis méretű labdák.
4. Mozgásra késztető és a mechanikus összefüggé
sek feltárását segítő játékszerek: egymásba rakható
kockák, poharak, babaépítők, műanyag húzós állat
figurák.
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1—3 éves korúaknak
ajánlott játékok
1. Mozgássegítő játékszerek: hordárkocsik, húzós
játékok, talicskák, beülős hintalovak, műanyag döm
perek, nagy méretű közlekedési eszközök, hinták.
2. Mozgásigényt kielégítő játékszerek: ráülős hin
taló, szobahinta, tricikli, kis- és nagy méretű labda.
Alkotásra késztető játékok: műanyag összerakós
építő, a Babylon és a Jáva, gyöngyfűző, a Montessorik, a Lego Duplo, mágneses tábla, bébi ügyességi
játék, homokozókészletek.
3. Problémamegoldásra és alkotásra késztető játé
kok: nagy méretű fakockák.
4. Utánzójátékhoz eszközök: lényeges a játékszer
nagysága, a kb. 30 centis baba és a hozzá való esz
közök, amelyeket könnyen kezelhet a gyerek (babák,
állatfigurák).
5. A képzeletjátékhoz: már nagyobb méretű és fel
öltöztetett babák, háztartási eszközök, lábas, kanál,
pohár, takarítókészlet, nagy méretű babaágy, bölcső,
babakocsi, fodrászkészlet, lendkerekes autó, favonat,
mikulás, hosszú lábú nyúl és más figurák, bábok, .textil
állatfigurák.

3—6 éves korúaknak
ajánlott játékok
1.
Mozgásos játékszerek: elsősorban azokat a játék
szereket igénylik a gyerekek, amelyeket saját maguk
hoznak mozgásba, ők hajtják, vagy amelyben próbára

tehetik az ügyességüket. Ilyen a robogó, az autó, a
roller, a tollaslabda, a golyós teke, a figurás dobójá
ték, a habtenisz.
2. Konstrukciós játékszerek: az építőkészlet tovább
bővül, több, de kisebb idomból áll, mint az előző
korcsoporté. Különféle műanyag építők: a Lego, a
Gabi-építő, a több elemes Jáva, apróbb elemekből
gyöngyfűző, mágneses kirakó, nyomdajáték.
3. Gondolkodásra késztető összerakós játékok: a
bonyolultabb Montessori, logikai játék, számmérleg.
4. Egyszerű szabályhoz kötött társasjáték, a nagy
óvodásoknak képes számoló, számológép, képes lottó,
mesekvartett, gyermekkártya, a Szabályosan közle
kedj!, a Füstös Mici Mackó képes kocka, diafilmek
(mese).
5. A szerepjátékhoz kellékek: babakocsi, babaház,
babaszoba, fürdőszoba, konyhafal, gyúrókészlet, étkész
let, vasaló. Különféle méretű babák, elemes közleke
dési eszközök, munkagépek, garázs, bábok már para
vánnal, kerti szerszámok a valóságos ténykedéshez,
felhúzós fémvonat, autómodell, plüss-textil állatfigu
rák, indiánfelszerelés.

6—10 éves korúaknak
ajánlott játékok
1. A mozgásos játékok a sporttevékenységhez kap
csolódnak. A sportszerek kerülnek előtérbe: a futballlabda, a pinpongfelszerelés, a teke, a tollas labda, a
habtenisz, a kerékpár, a vívófelszerelés, az ugráló
kötél, a roller.
2. A konstrukciós játékok közül a legnagyobb kéz
ügyességet, kombinációs készséget igénylő játékszerek:
a Lego házépítő, modellépítők stb., a Norelko elemes
kivágókészlet, fémépítő, szerszámok, lombfűrész, a
Jáva II. formaépítő, konstruktőr, kézimunkakészletek,
gyöngykivarrók.
Gondolkodtató játékok: a Kvíz, az Ezt rakd ki,
logikai játékok, rajzolójáték, a Játék a betűkkel, sakk,
bűvös kocka, bűvös dominó.
3. Dramatikus játékokhoz: autópálya, elemes vasút,
elemes fémjátékok, iker telefon, mosógép, porszívó,
varrógép, diafilmek.
4. Társasjátékok: az egyszerű szabályú játékok mel
lett már inkább az ügyességet, a leleményességet pró
bára tevő játékokat kedvelik a gyerekek, a Ki nevet
a végén?, gyermekkártyák, rugós futball, rex, billiá.rd,
postás játék, a Felelj, ha tudsz stb., képes összerakó
(Puzzla), a Gazdálkodj okosan, diafilmek (mese, ifjú
sági).

Játékboltok
Budapesten:
11., Mártírok útja 38/a.
111., Korvin Ottó u. 29. ,
IV.

, Árpád út 60.

V.

, Kálvin tér 6.

V.

, Párizsi utca 1.

VI. , Lenin krt. 83.
VI., Lenin krt. 116.
VI., Deák Ferenc tér 6.
VI., Népköztársaság útja 4.
VI.

, Népköztársaság útja 37.

VII.

, Lenin krt. 24.

VII., Rákóczi út 6.
VII.

, Rákóczi út 82.

VIII.
X.

, Mázsa u. 17—19.

XI.
XII.
XIII.

10—14 éves korúaknak
ajánlott játékok
1. Mozgásos játékok: a sporteszközök különféle for
mái.
2. Tudományos ismereteket, kísérleteket elősegítő
játékok: a Morze-játék, a Jáva III. motoros építő,
modellvasutak.
3. Társasjátékok, logikai játékok: a Gondolkozz lo
gikai játék, számjáték, a Polikresz, autópályák, a Ki
mU tud?, elemes tivoli, asztali futball, korongos fajáték, az öttusa stb., a Maya, a Játék a betűkkel, a
Játék a szavakkal, sakk, bűvös kocka, bűvös dominó.
L BarkáeskészJ.et, modellező játékok, elektromos sze
relőjátékok, lombfűrészkészlet, elemes fúrópisztoly.

, Baross u. 43.

VIII., József krt. 30.
, Móricz Zsigmond körtér 8.
, Alkotás u. 9.
, Szent István krt. 12.

XVIIII., Vörös Hadsereg útja 155.
X IX .

, Vörös Hadsereg útja 111.

XX.
XXI.

, Topánka u. 12—14.
, Rákóczi Ferenc u. 117.

TRIÁL Kereskedelmi Vállalat
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Fogas kérdés
(1) A £első fogaskerék az óramu
tató járásával ellentétes irányban
forog. Milyen irányban mozdul el
a két fogasléc? (Hobby)

A JÁTÉK VILÁGA

Prímszámok — csak átlósan!
(7) Adva van egy 4X4 mezős
négyzet, amelynek mezőibe egy-egy
számot kell beírni. A feltételek:
a) bármelyik négyzetnél 1-gyel in
dulva, a számokat növekvő sorrend
ben kell beírni, de csak vízszintes és
függőleges irányban haladhatunk, és
nem ugorhatunk át négyzetet;
b) az útvonal a négyzet valame
lyik középvonalára nézve szimmet
rikus legyen;
c) a prímszámok a 2 kivételével
rézsútosan helyezkedjenek el egy
máshoz képest (példa: 7c).
Még négy ilyen megoldás van!
Melyek ezek? (Science et Vie)

Várostrom

Mintha ott se lett volna!

(5) A középső négyzet a vár, a
két négyzet közötti rész a vizesárok.
Ez szélesebb hogysem áthidalhat
nánk egy gyufaszállal. Hogyan lehet
két gyufaszállal áthidalni úgy, hogy
a gyufaszálak mindkét végükön alá
legyenek támasztva? (Hobby)

(2) Egy gazda mindkét irányban
számolva szokta ellenőrizni, hogy a
pincéjében tartott 24 üveg bor
megvan-e. El tud-e csenni házibu
liba menő fia 4 üveget úgy, hogy
az apa ne vegye észre? (Hobby)

Csak sorjában!
(3) A és B között az egynyomtávú vasúti pályán van egy kitérő,
amelyen egy mozdony és három va
gon fér el. Ugyanott három vagon
az egyenes vágányon is elfér. Egy
napon A és B felől is jön vonat hat
hat vagonnal. Mit kell tenniük ah
hoz, hogy a kitérőn túl mindegyik
folytathassa az útját? (Hobby)

Könyvtári ügyelet

2AAAAA AAAA
u_

u _ __ _.

Áramkör
(4) Egy nyomtatott áramkör el
készítéséhez az azonos betűvel ellá
tott pontokat kell egymással össze
kötni öt kiegészítő vezetékkel. Csak
hogy a vezetékeknek sem egymást,
sem az AD és a BC vezetéket nem
szabad keresztezniük! Megoldható-e
a feladat? (Hobby)

Mely számok hiányoznak?
M U U U -H

(6) A számok mindegyik körben
más szabályszerűség szerint szere
pelnek. A hiányzó két körcikkbe
mely számok írandók be? (Hobby)

n n n n n n n n n n n n n ffgfrr,
A

B

— Bíró úr, maga beteg.
Fenyvesi megvizsgálja!

BŰVÖS KOCKÁK
Az olvasó bizonyára felkapja a fe 
jét a cím láttán. Pedig a többes
szám jogos, nem „a” bűvös kocká
ról, a Rubik-féle csodáról akarok ír
ni. Három ok miatt sem arról.
1. A bűvös kocka ama pontok geo
metriai helye, amelyek mindegyike
egyforma — végtelen — távolság
ban van az én véges logikámtól.
Az okszerű gondolkodás nemtői so
sem táncoltak kacagva a bölcsőm
körül, s ha valaki rámförmedne:
„Folytasd ezt a számsort: 1, 2, 3,
4 . . én képtelen volnék odatenni
a következő tagot.
2. Rubik Ernő kockájáról már
rengeteget írtak. Például Dávid
Singmaster, a londoni Politechnika
professzora
hetvenoldalas
tanul
mányban vezeti be az ámuló vilá
got a módszeres tekerés rejtelmeibe.
Akármibe fogadok azonban, hogy
az ő homlokára is ráírható a haladó
szexológusok szójárása: „Aki tudja,
csinálja, aki nem tudja — magya
rázza!’’
3. A bűvös kocka nem egészen új
dolog, sőt bizonyos szemszögből tör
ténelmi kategóriának is tekinthető.
Közismert tény. hogy a kockát
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már Julius Caesar elvetette. Ez a
meggondolatlanság élesen rávilágít
arra, hogy a monarcho-kolonialista
államforma tarthatatlan. S hogy ez
a tétel mennyire igaz, azt a történe
lem is igazolja: a nyugatrómai biro
dalom alig hétszáz évvel élte túl a
caesari baklövést.
Hadd soroljak fel néhányat a ma
is forgalomban levő és kizárólag
szórakoztató jellegű bűvös kockák
(négyzetek, négyszögek) közül. Bű
vös kockának (népiesen négyzetnek)
tekinthető az ökölvívók szorítója. A
kötélnégyzetet általában ringnék ne
vezik. Ez angol szó, s annyit jelent:
gyűrű, karika. Az ökölvívók tehát
feltalálták a kör négyszögesítését.
Ez alighanem onnét ered, hogy az
ökölvívók kerek fejjel mennek föl
a ringbe, s néha szögletes fejjel jön
nek le a ringből.
Bűvös négyszög természetszerűen
a futballpálya is. Sőt! Egy időben a
WM-rendszer vezérlőművét, a két
fedezetből és két összekötőből álló
középpályás egységet is „bűvös
négyszög"-nek nevezték a szakem
berek. Nos, ez a négyszög addig va
lóban bűvös volt, amíg olyan játé

Majd

Mire a játékvezető minden teke
tória nélkül kiállította Mátrai Sa
nyit. M ert. . . ö is tudta, hogy
Fenyvesi Máté — állatorvos.

kosok szaladgáltak a négy csücskén,
mint Bozsik, Zakariás, Kocsis és
Puskás!
És hogy milyen színes tud lenni
egy-egy ilyen k o ck a !... Mátrai
Sándor sztorija tolakszik most ide.
Azé a halk és mindig sportszerű já
tékosé, aki világválogatott labda
rúgó létére is meg tudott maradni
csendes és szerény atlétának.
Mégis, egy nagy meccs döntő pil
lanatában, a játékvezető valamelyik
ítélete miatt háborogva így kiáltott
fel:

Bűvös kocka (téglalap) persze a
teniszpálya is. Hogy miért? Az el
lenfél alapvonala 18 méternyire
van a mi T-vonalunktól. Egy jól
felkészült versenyző adogatása 250
km/óra sebességgel vágódik át a
mi térfelünkre, a 18 méteres utat
tehát 0,25 mp alatt teszi meg. Az
átlagember reakcióideje — mondjuk
— 0,10 mp. Ennyi idő alatt veszi
észre, hogy egyáltalán történik va
lami. Ezek után a folyamat a kö
vetkező: a szem a központi idegrendszer útján jelzést küld az agy
ba, az agy köszöni alásan, majd pa
rancsot ad a cselekvésre, mi elin
dulunk, odaszaladunk a labdához,
lefékezünk, derékból visszacsavaro
dunk, ütőnket hátra lendítjük, s
igyekszünk pontosan pofon csapni a
labdát. És mindehhez, 0,15 mp áll
rendelkezésünkre . . . Vagyis mire az
elsőt moccannánk, a labda rég viszszafelé jön a hátunk mögött elhelye
zett drótkerítésről. Jól teniszezni te
hát teljesen lehetetlen. A nagy ver
senyzők nyilván az ördöggel cim
boráinak.

(8) Andreát, Balázst, Cecilt, Dávi
dot és Enikőt könyvtári ügyeletre
igazságosan osztják be. Hétfőtől pén
tekig mindig ketten ügyelnek. And
rea és Balázs nemrég jegyezte el
egymást, így szívesen vannak együtt
szolgálatban. Cecil és Enikő kapcso
lata viszont f elbomlott, őket tehát ta
pintatosabb külön napra beosztani.
Van, aki mind a hétfőt, mind a keddet vállalja, de olyan nincs, akinek
mind a csütörtök, mind a péntek
megfelelne. A szerdai pár egyike
egy másik napon Dávid párja. Ba
lázsnak jó a kedd, Enikőnek rossz
a csütörtök. Akármelyik napon lá
togatunk a könyvtárba, Balázs, Dá
vid és Enikő közül legalább az egyi
ket ott találjuk.
Tessék elkészíteni az ügyeleti be
osztást! (New Scientist)
(Megoldások a 26. oldalon!)

Bűvös kocka (népiesen: négyszög)
a vízilabdázók medencéje is. De még
milyen bűvös!
Egy húsz-egynéhány éves emlék.
A Margitszigeten játszott az olasz
válogatott, s az egyik tagja — bizo
nyos Carlo Pedersoli — meccs
előtt odament Kárpáti Gyuriékhoz.
— Gyerekek, ez az utolsó mécs
esem. Több éves filmszerződést
kaptam. Hát nagyon kérlek, ma ne
bántsatok! Ha egy fogamat kiver
nétek, tán oda a szerződésem.
A mérkőzés egyetlen lidérces álom
volt Pedersoli számára: Gyarma
tiék körbe „adogatták” őt, úgy
szólván
másodpercenként
repült
egy-egy ököl vagy könyök villogó
fogsora irányába. Pedersoli halálra
vált arccal kapkodta a fejét. Az
ököl és a könyök azonban mind
annyiszor idejében megállt. Egy-két
centire a fiú arcától! Kitűnő formá
ban volt a magyar válogatott. 7-3-ra
győzött, s az ütőtávolságot is re
mekül érezte. Pedersoli filmkarrier
jének tehát semmi sem állt útjában.
Most Búd Spencernek nevezi magát.
Van aztán bűvös gömb is. ö t szí
nes földrészből áll, köztük sok kék
séggel. Egy logikus játékos naponta
egyszer megforgatja a tengelye kö
rül. S ez több millió éve így megy!
Tehát várható, hogy előbb-utóbb ki
alakul már belőle valami.

BŰVÖS
FONAT
PÁLYÁZAT
A szeptember 18-án megnyíló
INTERPLAY kiállítással kapcso
latban az Élet és Tudomány szer
kesztősége pályázatot hirdet egy,
a mellékelt rajzon látható fonat
elkészítésére.
Kérdés: elkészíthető-e egy da
rabból, szétvágás nélkül a fonat,
és ha igen, hogyan?
A bemutatott fonatot célszerű
valamilyen puha anyag (pl. bőr,
műanyag, vastag textilanyag, filc)
hosszúkás csíkjából (pl. 3X14 cm)
elkészíteni. Az anyag csak közé
pen metszhető fel, tehát a bevá
gások nem terjedhetnek a csík
végéig, annak nem szabad rojt
szerűvé válnia.
Akinek sikerült elkészítenie a fo
natot, zárt borítékban küldje be
szeptember 30-ig a következő cím
re: Élet és Tudomány, Budapest,
Pf. 47., 1428 — vagy az INTERPLAY kiállításon (kőbányai vásár
terület, D pavilon) elhelyezett
Élet és Tudomány urnába dobja
be. A lezárt boríték hátoldalára
mindkét esetben írják rá: Bűvös
fonat pályázat. Ne felejtsék el sa
ját nevüket és címüket is pontosan
feltüntetni!
Az ügyességi pályázaton sikere
sen szereplők között 50 bűvös koc
kát és más logikai játékokat sorso
lunk ki. A pályázat eredményét az
Élet és Tudomány október 16-i, 42.
számában közöljük.
*

Peterdi Pál
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