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Földünk lakosságának elöregedése révén fokozatosan elő-
térbe kerülnek a komplikáltabb, főként az idősebb népessé-
get veszélyeztető krónikus betegségek, mint például a da-
ganatok vagy a neurológiai kórképek. Az ilyen betegségek 
nehezen kezelhetők, mivel összetettségük következtében nem 
rendelkezünk elegendő információval, nem értjük még pon-
tosan a kóroki tényezőket. Közhelynek számít, de ebben az 
esetben is igaz: amíg nem ismerjük pontosan az ellenséget, le-
hetetlen hatásos fegyvert fejleszteni ellene. További nehézséget 
jelent, hogy a neurológiai betegségek esetében a patológiai el-
térések az emberi agyban játszódnak le, amely önmagában 
szintén számtalan felfedezésre váró rejtelmet tartalmaz. 

A neurológiai betegségek közül is kiemelkednek a 
demenciát okozók, amelyek jelenleg 50 millió embert érin-
tenek világszerte és ez a szám feltehetően háromszorosára 

fog emelkedni 2050-re. Jelenleg a demenciák a 6. helyet 
foglalják el a halálozási statisztikákban, a tartós egészségká-
rosodáshoz vezető okok között pedig a legelsők.

A neurokognitív betegségek hatalmas orvosi és szoci-
ális terhet rónak társadalmunkra. Ezt felismerve, az 
élettudományi kutatások is „rákapcsoltak” az elmúlt 
évtizedben, s óriási mértékben gyarapodott tudásunk e 
kór patológiai hátteréről, tünettanáról, a társult beteg-
ségek tényezőiről és rizikófaktorairól, továbbá jelentő-
sen bővültek diagnosztikai lehetőségeink is. 

Kéthetente megjelenő hétrészes cikksorozatunk célja 
a demencia ismertetése mellett a rá irányuló új orvos-
tudományi kutatások és eredményeik, illetve a legkor-
szerűbb vizsgálatok bemutatása. Állandó sorozatszer-
zőnk Horváth András Attila, a Semmelweis Egyetem, az 
Országos Klinikai Idegtudományi Intézet és a Nemze-
ti Agykutatási Program kutatóorvosa.

A SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!
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Úgy tűnik azonban, hogy a konk-
rét számokkal való aritmetikai mű-
veletek elvégzéséhez már más agyte-
rületekre is szükség van: több ered-
mény is utal arra, hogy a számolás 
megtanulása a halántéklebeny kérgi 
idegsejtjei működésének és kapcso-
latainak megváltozásával jár együtt. 
Ez arra enged következtetni, hogy 
a halántéklebeny sejtjei részt vesznek 
a számok leképezésében. Két külön-
böző elmélet magyarázza a számok 
leképezését, az egyik szerint a na-
gyobb számokat nagyobb mennyi-
ségű idegsejt kódolja, a másik el-
képzelés szerint viszont a különböző 
számokat különböző sejtcsoportok 
képezik le. Egy német kutatócso-
portnak most lehetősége adódott 
igazságot tenni a két elmélet között.

A kutatók emberek halántéklebe-
nyi idegsejtjeinek aktivitását követ-
ték. Erre azért volt lehetőség, mert a 
résztvevők súlyos epilepsziával küz-
döttek, akiknél a gyógyszeres keze-
lés nem hozott változást a rohamok 
gyakoriságában. Ilyen esetekben 
az epi lepsziás rohamokat kiváltó 
agyterület eltávolítása lehet az 
egyetlen megoldás, ehhez viszont 
pontosan körül kell határolni a problé-
más részt. Az előzetes klinikai vizsgá-
latok alapján a betegek halántéklebe-
nyébe kerültek a sejtaktivitás mérésé-
re szolgáló elektródák. A kutatásban 
összesen 9 beteg vett részt és a halán-
téklebenyeik idegsejtjei közül közel 
600 tevékenységét sikerült rögzíteni. 
A résztvevőket egy egyszerű számolási 
feladat elvégzésére kérték: számjegyek 
vagy pontok jelentek meg egy képer-
nyőn, ezek értékeit kellett összeadniuk 
vagy kivonniuk egymásból.

A feladat végzése alatt rögzített ada-
tok alapján úgy tűnik, hogy a sejtek 
16 százaléka volt érzékeny különböző 
számú pontokra, vagyis akkor mu-
tatták a legnagyobb aktivitást, ami-
kor egy bizonyos számú pont jelent 
meg a képernyőn. Ezek a sejtek egy-
re csökkenő tüzelési frekvenciával 
reagáltak a preferált számtól eltérő 
mennyiségű pontokra, tehát ha egy 
sejt mondjuk 5 pontra tüzelt a legin-
tenzívebben, akkor 4 vagy 6 pontra 
valamivel kisebb aktivitást mutatott, 
3 vagy 7 pöttyre pedig még kisebbet. 
Az idegsejtek 3 százaléka egy kifeje-
zett számjegyre volt érzékeny, ezek a 
sejtek jóval kisebb aktivitást mutattak 
amikor a preferált számjegytől eltérő 
számjegy jelent meg a monitoron. 

Számok az agyban

Kétségtelen, hogy az ember a 
számok segítségével elképesztő 
kulturális és technológiai áttöré-
seket vitt véghez, ezekhez fog-
hatót az állatvilágban nem talá-
lunk. Úgy tűnik azonban, hogy 
a számok megértéséhez egy jóval 
egyszerűbb képesség is szükséges, 

ami viszont az állatvilágban is előfor-
dul, ez pedig a számosság érzékelése. 

A számosság a matematikában egy 
halmaz elemeinek számát jelenti, a 
számosság érzékelése pedig a külön-
böző elemszámú halmazok elkülöní-
tésére tesz képessé. Például halaknál is 
kimutatták ezt a képességet: a guppik 
preferálják a nagyobb csoportokat és 
egy kísérletben pontosan meg tudták 
különböztetni egymástól az egy, két 
vagy három tagot számláló csopor-
tokat. Patkányokat könnyen be lehet 
tanítani arra, hogy egy kart nyomja-
nak le táplálék ellenében és abban az 
esetben is sikeresek az elsajátításban, 
ha egy bizonyos számú nyomás szük-
séges az élelem megszerzéséhez. Ezek 
az élőlények tehát érzékenyek a szá-
mosságra, képesek megbecsülni egy 
halmaz elemeinek számát. 

Így talán már nem meglepő, hogy 
a számosság érzékelése emberek-
nél sem a nyelvhez kötött, számolni 
sosem tanult emberek is nagyon jól 
ítélik meg a számosságot, sőt már a 
csecsemőknél is megjelenik ez a ké-
pesség. Főemlősökön és embereken 
végzett vizsgálatok alapján a hom-
lok és a fali lebeny agykérgének van 
szerepe a halmazok nagyságának 
megbecslésében, vagyis ezek a terü-
letek lehetnek felelősek a számosság 
érzékeléséért.

Csak néhány olyan sejtet találtak, 
amik számjegyekre és pontokra is 
reagáltak.

Tehát a halántéklebeny neuronjai 
között nagy számban fordulnak elő 
olyanok, amelyek egy kifejezett szám-
értékre és valamivel kevesebb az olyan 
sejt, amely egy konkrét számjegyre 
érzékeny. Az eredmények minden-
esetre azt sugallják, hogy a különböző 
számokat különböző sejtcsoportok ké-
pezik le az ember halántéklebenyében.

ReichaRdt RicháRd

Ionszél röpíti, az a gépe

Több mint száz év telt el a 
Wright fivérek első repülése óta, 
s bár a mai gépek teljesítménye 
az akkoriakéval gyakorlatilag 
nem összehasonlítható, mégis 
van olyan tulajdonság, melyben 
a mostani repülők még mindig 
ugyanazt az elvet használják, 

mint kezdeti társaik. Feltalálásuk óta 
tulajdonképpen minden repülőgépet 
mozgó alkatrészek hajtanak fosszilis 
üzemanyagok vagy akkumulátorok 
segítségével, ezért a gépek minimum 
zümmögő hangot adnak ki. 

A Massachusetts Institute of 
Technology (USA) kutatói elkészítet-
ték az első repülőgépet, mely mozgó 
alkatrészek nélkül működik. A hajtó-
erőt az ionikus szél szolgáltatja – io-
nok csendes, de erőteljes áramlása, 
melyet a gép fedélzetén keltenek. A 
turbinák hajtotta gépektől eltérően, 
az új repülő egy akkumulátorból 
nyeri a repüléshez szükséges energi-
át, nem függ a fosszilis üzemanya-
goktól, és eltérően a zümmögő za-
jos drónoktól, gyakorlatilag teljesen 
hangtalanul repül.

A számosság érzékelésében érintett agyte-
rületek; mPFC – prefrontális kéreg középső 

része; lPFC – prefrontális kéreg oldalsó 
része; IPS – intraparietális barázda 

(FORRÁS: NIEDER, 2016 – NATURE REVIEWS 

NEUROSCIENCE)

A feladat során ilyen ingerek 
jelentek meg a képernyőn 

(FORRÁS: KUTTER ÉS MTSAI., 2018 - NEURON)
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lehetetlennek tűnt akkora ionikus 
szelet előállítani, mely egy normál 
gépet a levegőben tart, csak hobbi-
modellekben próbálkoztak a techni-
kával. Barrett azonban ezen az úton 
indult el, és néhány év alatt eljutott 
az első tesztrepülésig.

A kutatócsoport tervezte légijármű 
egy könnyű vitorlázó repülőgéphez 
hasonlít, szárnyfesztávolsága 5 mé-
ter, súlya körülbelül 2,5 kilogramm. 
Testén vízszintesen kifeszített hu-
zalok láthatók. A huzalok egy ré-
sze pozitív töltésű elektródaként 
viselkedik, a hasonlóan kifeszített 
vastagabb huzalok pedig negatív 
elektródákként szolgálnak. A re-
pülőgép törzsében lítium-polimer 
akkumulátorok találhatók, melyek 
kimenetéhez David Perreault segít-
ségével olyan szerkezetet terveztek, 

„Ez az első olyan gép, mely anélkül 
képes folyamatos repülésre, hogy 
a hajtóműben mozgó alkatrész 
volna. Ez új lehetőséget nyit olyan 
repülőgépek fejlesztésére, melyek csen-
desebbek, mechanikailag egyszerűbbek, 
és nem bocsátanak ki égésterméket” – 
mondta  Steven Barrett, a MIT pro-
fesszora. Hozzátette, a most feltalált 
ionikus széllel működő hajtóművek 
ötlete az 1920-as évekig Alexander P. 
de Seversky gondolatáig nyúlik vissza, 
ő alkotta meg az „ioncraft” kifeje-
zést, és sikerült lebegő kísérleteket is 
végeznie a technológiával. A legutób-
bi időkig azonban úgy tűnt, az így 
elérhető hajtóerő nem elégséges egy 
nagyobb tárgy reptetéséhez. Az MIT 
felfedezése nyomán azonban sikerült 
áttörni a technológiai akadályt, és le-
hetséges, hogy az újfajta repüléstech-
nika széles körben elterjedjen. Barrett 
és kutatócsoportja a Nature folyóirat-
ban számolt be az eredményekről. 

Barrett bevallása szerint, az ionre-
pülőgép kutatására a Star Trek című 
film inspirálta őket, melynek gye-
rekkorában rajongója volt; teljesen 
lenyűgözte az űrben hangtalanul 
és mozdulatlan testtel sikló jármű-
vek látványa. „Ez gondolkodtatott el, 
hogy a jövőben a repülőgépeknek nem 
kellene, hogy mozgó alkatrésze legyen” 
– mondta a kutató. A megoldást 
az ionikus szélben találta meg, más 
néven az elektroaerodinamikus to-
lóerőben. Ezt úgy képzelhetjük el, 
mint olyan szelet, mely előállítható 
azáltal, hogy az elektromos áram 
egy vékony és egy vastag elektróda 
között halad át. Ha elegendően nagy 
feszültséget alkalmaznak, akkor a 
két elektróda között áthaladó levegő 
megfelelő tolóerőt tud kifejteni ah-
hoz, hogy egy kisméretű repülőgé-
pet meghajtson. Sok éven keresztül 

mely elég magas feszültséggé alakít-
ja az áramot ahhoz, hogy a repülő-
gépet képes legyen meghajtani. Ilyen 
módon az akkumulátorok 40 000 
voltos áramot szolgáltatnak, és ezzel 
pozitív töltést adnak a huzaloknak 
egy áramváltó segítségével. Amikor 
a huzalokat feltöltik, azok vonzzák 
a negatív töltésű elektronokat a kör-
nyező levegő molekuláiból. A hát-
ramaradó molekulák a levegőben 
újra ionizálódnak, és a negatívan 
töltött elektródák vonzásába kerül-
nek, melyek a repülőgép hátulján 
helyezkednek el. Ahogy az újonnan 
keletkezett ionfelhő a negatív tölté-
sű huzalok felé áramlik, minden ion 
sokmilliószor ütközik a levegő mo-
lekuláival, ezzel hajtóerőt hoz létre, 
mely a repülőgépet előre mozdítja.

A kutatócsoport a tesztrepüléseket 
egy nagyméretű fedett helyszínen vé-
gezte, ahol 60 méter megtételére volt 
lehetőség, melyet a repülőgép bizton-
ságosan teljesített az összesen 10 teszt 
alkalmával. A kutatók további törek-
vése, hogy alacsonyabb feszültséggel 
több ionikus szelet tudjanak létrehoz-
ni, majd végső soron egy praktikusan 
használható repülőgépet. A távolabbi 
jövőben az ionhajtóművek együtt-
működésben dolgozhatnak majd a 
hagyományos motorokkal, ezáltal 
üzemanyag-takarékos utasszállító 
repülőgépek és más repülő járművek 
építhetők majd.

Szilágyi-Nagy ildikó

A MIT új fejlesztése, az ionikus széllel hajtott repülőgép. A törzsben elhelyezett akkumulátorok 
(gép elején elhelyezett rész) látják el feszültséggel az elektródákat (kék/fehér vízszintes vonalak), 
melyeket a repülőgép hosszában feszítettek ki, így ionszél keletkezik, amely előre hajtja a gépet. 

(FORRÁS: CHRISTINE Y. HE)

Az ionikus repülő felülnézete
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Együk, mert jó: a dió

Ez a csonthéjas termés ma főleg 
sütemény-alapanyagként isme-
retes, szinte egyetlen magyar 
családnál sem hiányozhat a ka-
rácsonyi finomságok hozzáva-
lói közül a dió. Mindemellett 
számtalan egyéb, az egészségre 
igen hasznos tulajdonsága van. 
Egy manapság divatos kife-
jezéssel élve „superfood”-nak 
nevezik, mivel omega-3 zsír-
savban, alfa-linolénsavban, ros-
tokban és antioxidánsokban is 
gazdag. Az eddigi kutatásokból 
úgy tudjuk, hogy pozitívan be-

folyásolja a bél mikrobiótáját. Az itt 
jelenlévő bakteriális közösség meg-
léte vagy hiánya számtalan beteg-
séghez kapcsolódhat, mint például 
a különböző rákos és daganatos be-
tegségek, szív- és érrendszeri beteg-
ségek, sőt az agy egészséges műkö-
désére is hatást gyakorol.

Egy kutatócsoport patkányokkal 
kísérletezve szerzett újabb bizonyí-
tékokat a diófogyasztás jótékony 
hatására. A diót tartalmazó táplálék 
elfogyasztása után azt figyelték meg, 
hogy a patkányok bakteriális közös-
ségében változások zajlottak le. A be-
gyűjtött minták alapján a Firmicutes 
baktériumok száma megnőtt, míg 

a Bacteriodetes baktériumok 
száma csökkenést mutatott. E 
baktériumok azért érdekesek, 
mivel arányuk különbözik az 
elhízott és a sovány emberben. 
Ezek alapján azt gondolják, 
hogy ezeknek a baktériumok-
nak az aránya egy hasznos 
elhízás-biomarkernek tekint-
hető. A diófogyasztás hatásá-
ra a biótában megnövekszik 
például a Lactobacillus száma 
is. A prebiotikumok olyan ét-
rendi anyagok, melyek előse-
gítik a hasznos baktériumok 
aktiválódását, mint amilyen a 
Lactobacillus is, ezért azt felté-
telezik, hogy a dió prebiotikus 
szereppel rendelkezik.

Az úgynevezett „alternatív 
étkezési szokásokat” preferáló 
emberek diófélékben, élelmi 
rostokban gazdag táplálékot 
vesznek magukhoz és ezek 
mellett a telítetlen zsírsavakat he-
lyezik előtérbe, így csökkentik a 
kardiovaszkuláris, rákos betegsé-
gek kialakulásának valószínűségét. 
Egy másik trendet követnek, akik 
a „nyugati étkezési szokásokat” ré-
szesítik előnyben. Ez alatt azt kell 
érteni, hogy ők olyan élelmiszere-
ket fogyasztanak, melyek telített 
zsírsavakban és egyszerű cukrokban 

gazdagok, élelmi rostokban 
pedig igen szegények. Ez az 
étkezési típus pedig jelentő-
sen megnöveli a kardiovasz-
kuláris betegségek, a máj és 
a vastagbél rákos elváltozása-
inak kialakulását. 

Az amerikai Illinois Egye-
temen egy érdekes kutatást 
végeztek. Az általuk publikált 
tanulmányból kiderül, hogy 
a diófogyasztás nemcsak a bél 
mikrobiótájára van hatással, ha-
nem a másodlagos epesavakra 
is, sőt az LDL-koleszterol szint-
jét is csökkenti, ami a szív- és 
érrendszeri betegségekben szen-
vedők számára jó hírt jelent.

A kísérletben való részvé-
telhez a jelentkezőknek egy 
egészségügyi állapotfelmé-
résen kellett átesniük, meg-
mérték a magasságukat, test-
súlyukat, vérnyomást, vér-
cukorszintet és vizeletmintát 
is kellett adniuk. Mindezen 
vizsgálatok elvégzése után 
a kutatók a teljes vérkép és 

vizeletminta analízise alapján kivá-
lasztottak 18 személyt, akik a nemek 
szerint a következőképpen oszlottak 
meg: 10 férfi és 8 nő. A kísérletben 
részt vevők kétszer 3 hétig (közte 
egy hetes szünettel) napi 42 gramm 
diófélét fogyasztottak. 

A különböző vizsgálati szakaszok 
elején, illetve a végén összegyűj-
tötték a széklet- és vérmintákat, 
majd kiértékelték, hogy a diófo-
gyasztás milyen hatással van a szék-
let mikrobiótájára és a másodlagos 
epesavakra.

Az erdemények azt mutatják, hogy 
a diófogyasztás pozitívan befolyásolt 
több baktériumot (Faecalibacterium, 
Clostridium, Roseburia, Dialister). A so-
kak számára ismerősen csengő nevű 
Bifidobacterium relatív előfordulása 
viszont alacsonyabb volt a csonthé-
jas fogyasztásának hatására. Kimu-
tatták, hogy a megnövekedett szá-
mú Faecalibacterium csökkenti a bél 
gyulladását, továbbá rágcsálóknál 
azt is sikerült megfigyelni, hogy a 
diófogyasztás csökkenti a vastagbél-
daganat fejlődését és méretét is.

Azoknak, akik a már említett 
„nyugati étrendet” követik, a má-
sodlagos epesavtermelésük meg-
emelkedik, sőt toxikussá is vál-
hat, ami vastagbélrákhoz és egyéb 
gasztrointesztinális megbetegedések 
kialakulásához vezethet, de éppen 
ezt segít megelőzni a diófélékben 
gazdag táplálkozás.
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A periódusos rendszer az anyag 
fejlődéstörténetének azt a 
pillanatát idézi fel, amikor 

még csak az atomok léteztek. Ami-
kor az „öreg” csillagok fúziós magjá-
ban (reaktorában) már létrejöttek az 
atommagok, és a szupernóva-robba-
nást követő tágulás következtében a 
szétlökődött forró plazma fokozato-
san hűlt, és az atommagok az elekt-
ronokkal egyszerű ionokat vagy 
atomokat alkottak. A mai periódu-
sos rendszer azokat az elemeket tar-
talmazza, amelyek a csillagokban és 
a szupernóva-robbanás során létre-
jöttek. Ma már tudjuk, hogy ekkor 
alakult ki a periodicitás, hiszen az 
atomtömeg monoton változik a 
rendszám függvényében.

Az érzékelhető periodicitás
Műszerek híján, az érzékelhető ké-
mia korában a hasonlóságokat nehéz 
lett volna nem észrevenni. Döberei-
ner triádokat különített el: kalcium, 
stroncium, bárium, illetve klór, 
bróm, jód. A szélsőséges tulajdonsá-
goknak a zenei oktávhoz hasonlatos 
ismétlődését Newlands vetette fel (al-
kálifémek és halogének). Meyer már 
függvénnyel jeleníti meg az atomok 
méretének periodikus változását. 

Miért Mengyelejev lett mégis a si-
keres? Egyáltalán, miért helyezte az 
annyira eltérő tulajdonságú eleme-
ket egy oszlopba, mint a szén és az 
ón meg az ólom? Már ő rájött arra, 
hogy az atomtömeg mellett a vegyü-
lési arány, a vegyérték is fontos, sőt, 
olykor fontosabb. A víz összetételéből 

150 ÉVES AZ ÖRÖKIFJÚ PERIÓDUSOS RENDSZER

ÚJ ÉV A KÉMIA 
JEGYÉBEN

következően, az egy vegyértékű 
hidrogénnel, vagy két vegyértékű 
oxigénnel alkotott vegyülési ará-
nyok megbízhatóbbakká váltak, 
mint az atomtömeg. Az ónnak és az 
ólomnak pedig ugyanolyan oxidjai 
léteznek, mint a szénnek: monoxid 
és dioxid. Vagyis a szén, az ón és az 
ólom vegyértékeik alapján kerülhet-
tek azonos oszlopba. 

Mengyelejev rendszerezési elvét 
1913-ban Moseley erősítette meg, 
amikor kimondta, hogy az elemek 
besorolása során nem az atomtömeg, 
hanem az „atomszám”, vagyis az 
elektronok számát meghatározó pro-
tonok száma, a rendszám a fontos.

Rendszer, útmutató törvény
Mengyelejev rendszerezése tulaj-
donképpen a kor szintézise. Kifejezi, 
hogy a vegyülési törvények az ösz-
szes elemre érvényesek, amit ma 
már az űrkémia, a meteoritok, üs-
tökösök, holdkőzetek összetételei, 
valamint a csillagászati-, rádió- és 
űrtávcsövek spektroszkópiai vizsgá-
latai bizonyítanak. 

A periódusos rendszer Mengyele-
jev nyomán táblázatból törvénnyé 
emelkedett. Olyan törvénnyé, ami-
hez a szupernóva-robbanás után a 
lehűlő atomok alkalmazkodtak, 
amikor kialakultak a legősibb (pri-
mer) vegyületek, és óriási mennyi-
ségüknek köszönhetően ásványo-
kat, ásványtársulásokat, kőzeteket, 
kontinentális lemezeket, égitesteket 
hoztak létre. Útmutatóvá vált, ami-
hez az atommodellek alkotói és az 

atommag kutatói annak ellenére 
alkalmazkodtak, hogy nem ismer-
hették a periodicitás okát.

Rutherford laboratóriumában az 
urántól kiinduló radioaktív bomlási 
sor termékeit azonosították. Nagy 
meglepetést okozott, amikor a bomlá-
si tulajdonságok alapján több „elemet” 
(vagyis atommagot) észleltek, mint 
amennyi hely volt a periódusos rend-
szerben. Hiszen a 92-es rendszámú 

Akár szerette a kémiát, akár nem, a periódusos rendszerre mindenki emlékszik. Mengyelejev mun-
kássága óta ugyan állandóan változik, mondhatnánk fiatalodik, így ritkán találkozunk két egyforma 
változatával, a mögötte rejlő törvényszerűségek mégis megmaradóan változatlanok. Mindenki 
ismeri, de talán nem tudja, hogy mennyi mindent rejt magában. Mert a periódusos rendszer nem 
pusztán táblázat. A rendszer is csak részben fejezi ki a lényeget, mert rendszerezni sokféleképpen 
lehet. Mengyelejev táblázata viszont természeti törvény, a periodicitás törvénye, aminek az okát 

csak az elektronok sokoldalúságának megismerésével sikerült megfejteni.

A periódusos rendszer Mengyelejev nyomán 
a rendszerezési elvként szolgáló vegyülési 

szabályok eredményeképpen törvénnyé 
emelkedett
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elektront rendeljen, mint ahány elem 
alkotja a kérdéses periódust. A máso-
dik héjra például az egymást köztu-
dottan taszító elektronokból maxi-
málisan nyolcat helyezett el. Bohrt 
mégsem támadták elképzeléséért, 
mert a periódusos rendszer törvényé-
hez alkalmazkodott. Sőt, Bohr atom-
modellje volt az első, amely a kémiku-
sok számára is alkalmazhatóvá vált, 
mert megmagyarázhatóvá tette az io-
nos vegyületek képződési arányát. 

A megismerést hátráltató 
tekintély

A kevés elektronnal és kis elektron-
vonzó képességgel rendelkező fémek 
elektronátadással, míg a nagy mag-
vonzású, „elektronéhes” nemfémes 
elemek elektronátvétellel egészülnek 
ki a nemesgázokra jellemző oktett 
szerkezetté. A cserélt elektronok 
szükségszerű egyenértékűségéről pe-
dig Faraday második törvénye gon-
doskodik: Ugyanannyi töltés (vagyis 
elektron) áthaladása során a reak-
ciópartnerek egymással egyenérté-
kűek, amely nemcsak az elektrolí-
zisre, hanem a redoxireakciókra is 
érvényes. A redoxiegyenletek rende-
zése során alkalmazott matematikai 
fogalom, a legkisebb közös többszö-
rös a cserélt elektronok egyenérté-
kűségén keresztül a kémiai egyenér-
tékűséget, a reakciópartnerek egyen-
értékűségét fejezi ki. A más-más 
oszlopban elhelyezkedő elemek kü-
lönböző számú vegyértékelektron-
nal rendelkeznek, ennek ellenére az 
egyenértékűség törvényének betar-
tásával az elektronokkal „szabadon 
kereskedhetnek”.

A vegyjelek azonban nem fejezik ki, 
hogy a hidrogén, az oxigén, a nitro-
gén kétatomos molekulákat alkot. 
Annak ellenére, hogy a molekulák 
(a képletek) közvetlenül nem jelen-
nek meg a periódusos rendszerben, a 
hidrogénmolekulának fontos szerepe 
volt az elemek sorba állításában. A mo-
lekula fogalma Avogadro nevéhez 
fűződik. Tekintélyes kortársai azon-
ban nemcsak életében, hanem halála 
után még sokáig nem fogadták el 
felfedezését, pedig az a vegyülő gá-
zok térfogati törvényének értelme-
zéséből szükségszerűen követke-
zett. A molekulák tagadásának az lett 
a következménye, hogy a viszonyítási 
alapul, tömegegységnek választott 

hidrogént változatlanul atomos álla-
potúnak kezelték, és tömegét 1-nek 
vették. Az elemek sorba állítása szem-
pontjából viszont nélkülözhetetlen 
volt a relatív atomtömegek minél 
pontosabb értéke. Az atomhő segítsé-
gével kapott értékek azonban éppen 
kétszeres szorzóval különböztek a 
gőzsűrűségi adatoktól. Canizzaro – 
felfedezve Avogadro cikkét – azon-
nal belátta, hogy ha a hidrogént két-
atomos molekulaként kezelik, vagyis 
tömegét 2-nek veszik, akkor meg-
szűnik a probléma. Az atomtömegek 
körüli zűrzavar tisztázása érdekében 
1860-ban konferenciát hívtak össze 
Karlsruhéban. Canizzaro megpróbál-
ja elismertetni Avogadro cikkét, de 
érdektelenség fogadta. A kevesek kö-
zött az érdekelt, a periódusos rend-
szerén dolgozó Meyer döbbent rá az 
igazságra. 

Teremtő intuíció
A Bohr-modell teljesítőképességét 
1916-ban Lewis terjesztette ki a mo-
lekulákra. Az ötlet talán éppen a hid-
rogénmolekulától származott, hiszen 
a két hidrogénatomot – több elekt-
ron nem is lévén – csak a két elektron 
kötheti össze molekulává.  Úgy is 
mondhatnánk, hogy Lewis „terem-
tett”: „Legyen” kötő elektronpár, és 
megszületett a kovalens kötés. A mo-
lekulákat alkotó atomok pedig egy-
mást kiegészítve, a „közösen hasz-
nált” elektronokkal érik el a nemes-
gázokra jellemző, kitüntetett oktett 
szerkezetet. Lewis már nem jutott 
Avogadro sorsára. A megoldásra 
annyira szükség volt, hogy senki sem 
gondolkodott el azon a zavarba ejtő 
kérdésen, hogy a (kötő és nemkötő) 

urán és a 83-as rendszámú bizmut 
közé 20 „elem” kínálkozott. Ekkor 
vált fontossá az izotóp fogalma, amit 
Hevesy még nem tudott megfogal-
mazni. Kimutatta ugyan, hogy az is-
meretlen „rádium-D” jelzésű elem – 
amit Rutherford fogalmazása sze-
rint meg kellett volna tisztítania a 
piszkos ólomtól – minden művelet-
ben ugyanúgy viselkedik, mint az 
ólom. Az izotóp fogalmát azonban vé-
gül mégis Soddy mondta ki. Az urán 
bomlási sorában néhány elem más-
más tömegű (tömegszámú) izotópja 
jelenik meg, ezért férhet el 20 „elem” 
a 10 helyre (például a tórium 234, 
230, illetve a polónium 218, 214 és 
210 tömegszámú izotópja).

A periodicitás törvényének az atom-
modellek fejlődésében is útmutató sze-
repe volt. Rutherford naprendszer jel-
legű atommodelljének jelentősége el-
törpül az atommag maradandóvá vált 
felfedezése mellett. Az atommag és az 
elektronburok elkülönülésével érthető-
vé vált a kémia ellentmondása, hogy a 
vegyülés során az atom valahogy meg 
is marad, és meg is változik. Hiszen az 
atom részei már elláthatnak különböző 
funkciókat. A szupernóva-robbanás 
azért vezet „drámai” következmény-
hez, mert az elektronburok taszítása 
miatt az atommagok többé már nem 
változnak, vagyis megmaradnak, és 
csak az elektronburok, ezenbelül is a 
legkülső vegyértékhéj változik meg. 
Vagyis a nagy energiájú, nukleáris kor-
szakot felváltja a lényegesebb kisebb 
energiaváltozással járó kémiai kölcsön-
hatás kora, ezenbelül is az önként leját-
szódó, exoterm reakciók kora. Az anyag 
fejlődéstörténetének ebben a szakaszá-
ban pedig az atommagokhoz kötődő 
elektronok váltak a főszereplőkké.

A szerkezet és a tulajdonság 
egysége

Bohrnak mint „felvilágosult” fizi-
kusnak már sikerült az atomi építke-
zés logikáját, a szerkezet és a tulaj-
donság közötti ok-okozati összefüg-
gést megjelenítenie. A tulajdonságok 
periodikus ismétlődése az elektron-
burok héjszerkezetében tükröződik. 
A legkülső, vegyértékelektronok 
azonos száma hasonló (atomi) tulaj-
donságokat kölcsönöz.  

Talán fel sem fogható, hogy mek-
kora „bátorság” kellett ahhoz, hogy 
egy-egy héjhoz maximálisan annyi 

A tulajdonságok periodikus ismétlődése az 
elektronburok héjszerkezetében tükröződik 

(Bohr-modell)
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lehetőségei miatt a héjak alhéjakra 
bomlottak. A legkisebb energiájú, 
gömbszimmetrikus (1s) ál lapotba 
a „szeretet elvének” megfelelően 
maximálisan két el lentétes 
mágnesességű (spinű) elektron 
foglalhat helyet, ezért az első pe-
riódus csak két elemet tartalmaz-
hat (hidrogén és hélium). Egy 
csomófelület esetében négy állóhul-
lám-állapot alakulhat ki. Egy gömb-
szimmetrikus (2s) és három, egy-
mástól független irányba álló, egy 
csomósíkkal rendelkező állapot (2px, 
2py, 2pz). Ezekre, megint csak a 
„szeretet” Pauli-elvére hivatkozva, 
négyszer kettő elektron fér el. 

Fantasztikus, hogy az elektron sok-
oldalúságát figyelembe vevő kvan-
tummechanikai atommodell egy-
szerre magyarázza meg, hogy miért 
nyolc elemből áll a második perió-
dus, és mit jelent az oktett elméletet 
ihlető, reakcióképtelen nemesgáz-
szerkezet! Mert amíg a párosítatlan 
elektronok társkeresése miatt a gyö-
kök reakcióképesek, az atomon belül 
párt alkotó elektronok már nem ke-
resnek társat más részecskében. 
Az oktett elmélet lényege valójá-
ban nem is a nyolc, hanem a négy-
szer kettő, vagyis négy elektron-
pár. A szélsőséges tulajdonságokkal 
rendelkező nátrium- és klóratomok 
egy-egy párosítatlan elektronnak 
rendelkeznek, ezért rendkívül reak-
cióképesek. A nátriumatom egy 
vegyérékelektronjának átadásával el-
veszíti párosítatlan elektronját, míg a 
klóratom párosítatlan elektronja 
„párra talál”. A kialakuló négyszer 
kettes nemesgáz-elektronszerkezet 
egyúttal nemesgáz tulajdonságot köl-
csönöz. Hiszen ezek az ionok szerve-
zetünk élettani folyamatiban (példá-
ul ingerületvezetés) megnyugtató 
megmaradással hordozzák egységnyi 

párokat alkotó elektronok miért 
nem taszítják egymást. A nemesgáz- 
szerkezetre történő törekvés egysze-
rűen vitathatatlan törvénnyé vált.

Az elektronok sokoldalúsága 
A háttérben rejlő okok feltárásához 
azonban már kevés volt Bohr tör-
vényszerű atommodellje. Kiderült, 
hogy a megértés érdekében az elekt-
ron további tulajdonságait kellett 
megismerni. Nem történeti sorrend-
ben haladva, Stern és Gerlach fedezi 
fel, hogy az elektronok nemcsak 
elektromos töltéssel, hanem saját 
mágnesességgel is rendelkeznek. 
Az új tulajdonsághoz fűződő követ-
kezmények vetekednek az elektron 
de Broglie által felfedezett hullám sa-
játságával (kémiai alkalmazásra le-
fordítva: az elektron delokalizációs 
hajlamával). Mert amíg két elektron 
azonos mágneses beállással kétszere-
sen (elektromosan is és mágnesesen 
is) taszítja egymás, két ellentétes 
mágnesességű elektron párt alkothat. 
Az elektronok sokoldalú kölcsönha-
tása Empedoklész „szeretet és gyűlö-
let elvét” idézi fel. Az elektronszer-
kezet kiépülése során a „gyűlölet” 
Hund-szabályként, míg a „szerete-
tet” a Pauli-elvként jelenik meg.

Az atommag által befogott, hul-
lámtermészetű elektronok állapotát 
Schrödinger állóhullámokkal írta le. 
Az elképzelés sikerességét talán az 
bizonyítja a legjobban, hogy általa 
értelmezhetővé vált a periodicitás 
törvénye. Kialakult a periódusos 
rendszer elektronszerkezeti magya-
rázata, és egyúttal újszerű felépítése. 
Az egymást követő periódusokban 
eggyel növekszik a csomófelületek 
száma, jelezve egyúttal azt is, hogy az ál-
lapotok energiája is növekszik. A gömb 
és sík típusú csomófelületek szimmet-
riája és térbeni elhelyezkedésének 

elektromos töltésüket, és nem lépnek 
reakcióba még a közeget képező 
vízmolekulákkal sem.

Megújító kutatások 
A Newlands által megsejtett oktáv 
törvényt Mengyelejev ugyan 150 
éve tökéletesítette, a periódusos 
rendszer mégis örökifjú, mert állan-
dóan megújul. Nem is annyira az 
összefüggéseket másként kiemelő 
„átszabások” miatt, hanem inkább 
az újabb és újabb elemek felfedezé-
sének köszönhetően. Rutherford 
Nobel-díjjal jutalmazott elemát-
alakítása a vörös óriásokban leját-
szódó fúzió egyik lehetséges lépését 
idézi fel: 14N + 4He = 17O + 1H.

Az alfa-részecskékkel történő besu-
gárzás a berillium esetében a neutron 
felfedezéséhez vezetett (Chadwick 
1932). A neutronbesugárzást követő 
neutronbefogás pedig újabb lehetősé-
get jelentett az atommagok mestersé-
ges átalakítására. Az első, inkább 
üzemhez hasonlítható hidrogénbom-
ba (Ivy Mike) felrobbantása után, a 
korallzátony maradékában a nagy 
neutronsugárzás eredményeképpen 
két új elemet fedeztek fel, az einstei-
niumot (99Es) és a fermiumot (100Fm). 
Az egyre nagyobb energiájú részecske-
gyorsítókban, atommagütköztetőkben 
a szupernóva-robbanások megidézé-
sével rövid időre életre kelnek azok 
az atommagok–elemek is, amelye-
ket rövid éltettartamuk miatt már 
nem tartalmaz a kéreg. 

A 118. elem, az oganesszon felfede-
zésével a periódusos rendszer ideigle-
nesen lezártnak, kerek egésznek tű-
nik. A nagyenergiájú kísérletek azon-
ban nemcsak az anyag Ősrobbanás 
utáni állapotának megismerését cé-
lozzák, hanem további atommagok–
elemek keletkezésében is bizakodnak. 
A periódusos rendszer a törvények 
rejtőzködő szintézise: Az atomok al-
kotórészeinek megfelelően, az elekt-
ronburok a kémia, az atommag az 
elemek sokféleségének határával vagy 
határtalanságával a nagyenergiájú fi-
zika törvényeit hordozza. A szerve-
ződési szinteken egyre lejjebb ha-
ladva, a halmaz szintű törvények 
okainak megismerése újabb törvé-
nyek felfedezéséhez vezettek, me-
lyek oka egyelőre éppúgy ismeret-
len, mint a korábbiaké volt.

Róka andRás

Egy csomófelület esetében négy állóhullám-állapot alakulhat ki. Egy gömbszimmetrikus (2s) és 
három, egymástól független irányba álló, egy csomósíkkal rendelkező állapot (2px, 2py, 2pz).
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A nátrium-karbonát a szén-
sav nátriumsója, mestersé-
ges előállítással szódaként, 

ammóniákszódaként, mosószóda-
ként egyaránt ismert. A természetben 
a nátriumtartalmú kőzetek mállása-
kor folyamatosan képződik, így szik-
só (népiesen kuksó) elnevezése is elter-
jedt. A sós tavakban koncentrált nátri-
um-karbonát oldat fordul elő (például. 
Egyiptomban, Kaliforniában, ugyan-
akkor a magyar Alföld fehértóiban is). 

A XVIII. század végére az egyre nö-
vekvő szódaszükségletet a természetes 
szódaelőfordulások nem fedezték. An-
nak idején Franciaország volt a legna-
gyobb felhasználó, így a nagyipari 
gyártással kapcsolatos kutatásokat a 
francia Akadémia pályázattal támogat-
ta. Le Blanc az általa kidolgozott eljárás-
sal elnyerte a kitűzött díjat. Ezen eljárás 
során konyhasóból kénsavval nátrium-
szulfátot állítottak elő, amit szénnel 
nátrium-szulfiddá redukáltak. Ezt 
mészkővel reagáltatva szódát nyertek:
2NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2 HCl
Na2SO4 + 2C = Na2S + 2CO2
Na2S + CaCO3 = Na2CO3 + CaS

Le Blanc receptje szerint a nyers-
szódát két rész nátrium-szulfát, két 
rész mészkő és egy rész porított szén 
keverékéből állították elő. A liver-
pooli vállalkozásnál eleinte hő- és 
alkáliálló téglákkal bélelt, direkt tü-
zelésű, két reakcióterű lángkemen-
céket alkalmaztak. A tűztértől távo-
labbi redukáló térben 1000 Celsius-
fokon ment végbe a nátrium-szulfát 
redukciója. A keletkezett nátrium-
szulfidot kézi mozgatással a tűz-
térhez közelebb húzták, így rea-
gált a nátrium-szulfid a mészkő-
vel. Később a nehéz és kellemetlen 
kézi munka kiküszöbölésére tűzálló 
bélésű (3-4 méter átmérőjű, 5-9 méter 
hosszú) forgó dobkemencéket alkal-
maztak a nyersszóda előállításához.

A gyártás során a keletkező ömledék 
40 százalék nátrium-karbonátot, kö-
zel 30 százalék kalcium-szulfidot, 
10 százalék kalcium-oxidot, továbbá 
reagálatlan kalcium-karbonátot, nát-
rium-kloridot, különböző szilikáto-
kat, aluminátokat, magnézium- és 
vas-oxidokat, valamint vas-szulfidot 
tartalmazott. Az ömledékből alacsony 

hőmérsékleten, rövid tartózkodási 
idő mellett vízzel oldották ki a nátri-
um-karbonátot (az oldódás szelekti-
vitásának hiányában így tudtak tisz-
tább szódaoldatot nyerni). Az oldást 
4-6 négyszögletes vaskádban végez-
ték ellenáramban (a tiszta víz a már ki-
oldott ömledékkel, a friss ömledék a 
már nagyobb szódatartalmú oldattal 
került kapcsolatba).
A nyersszóda oldatot közvetett tü-

zelésű félkör alakú, kaparó szerke-
zettel ellátott tárolóban, a Thelen-
kádban párolták be. Ennek kalciná-
lásával sikerült a kristályvízmentes 
kalcinált szóda kinyerése.

A Le Blanc-féle szódagyártás szá-
mít az első modern vegyipari eljá-
rásnak. Társult előnyeként kénsav-
gyártás és a piritpörkölés fellendí-
tése említhető. Hátrányos volt a 
magas hőmérsékleti igény (1000 
Celsius-fok), és a kedvezőtlen mel-
léktermékek (HCl, CaS) képződése. 

A  M O D E R N  V E G Y I PA R  K E Z D E T E I

AZ IPARI SZÓDAGYÁRTÁS 
KIFEJLESZTŐJE

Ernest Gaston Solvay belga kémikus, iparos és politikus 1838. április 16-án a Brüsszel melletti 
Rebecq városában született. Már fiatal korában foglalkoztatták a természettudományok (fizika, 
kémia, természetrajz), azonban egészségi állapota miatt nem folytathatott egyetemi tanulmányokat. 
21 éves korától apja vegyi üzemében dolgozott. 1861-ben Alfred bátyjával együtt itt dolgozták ki a 

Solvay-féle szódagyártási eljárást, amely a Le Blanc-eljárásnál jóval hatékonyabb volt.

Ernest Gaston Solvay (1838–1922)

Az első magyarországi szódagyár Marosújváron
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tökéletesítése (ez idő alatt a vállalat 
többször is majdnem csődbe ment). 
Solvay kitartásával és a család, illetve 
a barátok támogatásával elérte, hogy 
a technológia ipari méretekben meg-
bízható szódagyártást tegyen lehető-
vé. Több ilyen üzem kezdte meg a 
gyártást: Angliában, az Egyesült 
Államokban, Németországban és 
Ausztriában indultak be vállalkozá-
sok, a nátrium-karbonát, valamint a 
kalcium-klorid előállítására.

A róla elnevezett eljárás szabadalmaz-
tatásából E. G. Solvay jelentős vagyonra 
tett szert, amelyet főleg szociálpolitikai 
célok megvalósítására használt. Dolgo-
zóinak társadalombiztosítási rendszert 
hozott létre, az 1800-as évek végén be-
vezette a 8 órás munkanapot, nyugdí-
jat fizetett 1878-tól, 1913-tól fizetett 

Ezek hasznosításának kidolgozása (a 
HCl-ből klór, a CaS-ből kén előállí-
tása) azonban szintén hozzájárult a 
vegyipar fejlődéséhez.

Ammóniás szabadalom
A mai szódagyártásnak megfelelő eljá-
rás kísérleti meghatározása – több for-
rás szerint – Augustin-Jean Fresnel 
(1788-1827) francia fizikus (aki egyéb-
ként optikai kutatásairól volt híres) ne-
véhez fűződik, aki 1811-ben szabadal-
maztatta az ammóniás eljárást.

Ennek ipari méretű kifejlesztése vi-
szont E. G. Solvay érdeme, ezért ma 
is Solvay-féle szódagyártás néven is-
mert az előállítás. Ő a városi gáz-
gyártás melléktermékében keletkező 
ammónia hasznosításával foglalko-
zott, eközben jutott el a szóda-előál-
lító alapreakcióhoz (az ammóniás-
alkalikus nátrium-klorid oldatba ke-
rülő szénsavval szóda nyerhető).

A gazdaságosabb Solvay-eljárás so-
rán  a nátrium-karbonátot kalcium-
karbonátból és nátrium-kloridból, 
ammónia segítségével állítják elő 
(ezért ammóniákszóda-gyártásként is 
ismert). A vegyi folyamatnál a sós víz 
(oldott nátrium-klorid) és mészkő ké-
pezi a kiinduló anyagokat, amelyek 
Belgiumban nagy mennyiségben ren-
delkezésre állnak. E. G. Solvay szaba-
dalma benyújtása után, 1863. decem-
ber 24-én megalapította a Solvay & 
Cie vállalkozást Couillet (ma 
Charleroi város része) városában, 
igaz, több mint 10 évig tartott az eljárás 

szabadságot biztosított. Kémiai kísérleti 
állomást is létesített Brüsszelben, vala-
mint elektromos energiával működő 
klórmészgyártó üzemet hozott létre. 
Nevéhez fűződik a kereskedelmi pályá-
ra – akadémiai jelleggel – felkészítő 
brüsszeli Ècole de commerce és a brüsszeli 
egyetem egyik fakultásának, az Ècole 
des sciences polituques et sociales intézmé-
nyek alapítása. A párizsi, vegyészmér-
nököket képző Institut de Chimie 
appliquée intézetnek egyik alapító tagja 
volt. 1911-ben egy rendkívül színvona-
las fizikai konferenciát szervezett, ame-
lyen többek között Max Planck, Ernest 
Rutherford, Marie Curie, Raymond 
Poincaré és Albert Einstein is részt vett. 
A politikai életbe is bekapcsolódott, 
kétszer beválasztották a belga szenátus-
ba, sőt élete vége felé államminiszter-
nek nevezték ki. 83 éves korában, 
Brüsszelben, a külvárosi Ixellesben halt 
meg, az ottani temetőben nyugszik. 

A konyhasóból és ammónium-
hidrogén-karbonátból kiinduló szó-
dagyártás ugyan 1811-től ismert volt, de 
1863-ig nem sikerült ipari méretű eljárás-
hoz eljutni. Az időközben ismertté vált 
abszorpciós, deszorpciós és recirkulációs 
problémák újként merültek fel. Új be-
rendezések kifejlesztésére volt szükség, 
amelyekhez olyan szerkezeti anyag kel-
lett, amely károsodás nélkül ellenáll a lú-
gos közegnek és aránylag könnyen lehe-
tővé teszi a speciális szerkezetek (például 
a gáz-folyadék érintkeztetést biztosító, 
buboréksapkás és harangtányérok) kiala-
kítását. Megoldást az ipari forradalom 
jellegzetes szerkezeti anyaga, az öntött-
vas jelentett.

Magyar vonatkozások
Az első szódagyár 1894-ben létesült  
Marosújváron (a Maros bal partján, 
Tordától 24 kilométerre délre, Nagy-
enyedtől 21 kilométerre északkeletre), 
s 1896-ban kezdett termelni Solvay 
Üzemek Rt. néven. Egy német [Verein 
für Chemische und Metalurgische 
Produktion (Karlsbad)] és egy belga 
társaság [Societe Solvay & Co. (Brüsz-
szel)] alapította.

A marosújvári helyszín azért volt elő-
nyös, mert a szódagyártáshoz szüksé-
ges anyagok a környéken rendelkezés-
re álltak (kimeríthetetlen sókészlet, 
mészkő a Tordai-hasadéknál és a 
bőhozamú Maros vize). Eleinte két 
részleg működött, kalcinált mosószódát, 
illetve kristályosított szódát állítottak 

Augustin-Jean Fresnel (1788–1827)

A Solvay-féle szódagyártás kémiája

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))
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elő, a harmadik, a marószódagyár-
tó üzemrész 1909-ben indult be. 
A Solvay-féle szóda- és ammóniagyár 
évi ezer–kétezer vagon szódát termelt, 
ez majdnem teljesen fedezte az akkori 
Magyarország szükségletét. 1912-ben 
a Maros árvize elöntötte a bányák lejá-
ratát, de megoldották a további 
sónyerést, elsőként bevezették a só ve-
zetékes módszerű kinyerését.

Múlt és jelen
Az emberiség a meleg vizzel csak igen 
kis mennyiségű zsiradékot tudott eltá-
volítani mint szennyeződést. Már az 
ókori Egyiptomban is alkalmazták a 
mosószódát a különböző textíliák 

tisztításához, amit a nátriumtartalmú 
kőzetek bomlásakor keletkező nátrium-
karbonát összegyűjtéséből nyertek. 
A lúgos anyagoknak – így például a 
vízben nátrium-hidroxidra hidrolizáló 
szódának – a zsíros szennyeződéseket 
szappanosítással eltávolító előnyös ha-
tása hamar ismertté vált.  Az ókori né-
pek nemcsak általános tisztítószerként 
használták a szódát, hanem különböző 
ételek tartósságát is ezzel őrizték meg.

Száraz időszakban a szikes tavak 
medre hazánkban is kiszárad és kivi-
rágzik a sziksó. Ennek összegyűjtését 
sepréssel végezték – általában nap-
felkelte előtt –, ami késő őszig tar-
tott. A kis halmokba rendezett sziksót 

hagyták néhány napig összeállni. Ez-
után az úgynevezett „kuksógyárakban” 
hígították, szűrték és kásaszerűvé főz-
ték, legvégül kihevítették. Így jött létre 
a kuksó, amelyet nemcsak mosásra, ha-
nem szappanfőzésre és üveggyártásra 
is használtak.

A mosószóda – a nátrium-karbonát 
dekahidrátja, víztartalma körülbelül 
63 tömegszázalékos – reneszánszát éli a 
háztartásokban. Környezetkímélő ha-
tása következtében is előtérbe kerül 
egyes szennyeződésekre gyakorolt tisz-
tító hatása mellett. A mosószóda rek-
lámozott kiváló vízlágyító szerepe 
nem egyértelmű, miután a változó 
keménységet okozó vízben az oldott 
sókra hatástalan, csak az állandó ke-
ménységet okozó oldott kalcium- és 
magnéziumsókat csapja ki (az így 
képződött csapadék szürke bevonat-
ként rátapad a textíliákra, ha elmarad a 
szervessavas kezelés).

A háztartási mosóporokban számos 
összetevő mellett – 15-30 tömegszá-
zalékban – a szóda is jelen van. Erről 
könnyen meggyőződhetünk, ha kis-
kanálnyi mosószert veszünk mar-
kunkba, majd ökölbeszorított kézzel 
hideg vízbe nyúlunk (melegszik, a 
szóda hidrolízisekor bekövetkező 
hőfejlődését észleljük).

Jelenleg Kína a világ legnagyobb nát-
rium-karbonát előállítója. A világon 
évente termelt 52 millió tonnából Kína 
25, Amerika 12, Európa 11 és Oroszor-
szág 0,71 millió tonnát állít elő.

Kutasi Csaba

A nátrium-karbonát 
felhasználásának 
megoszlása

Sziksó a Hortobágyon
E. G. Solvay 1877. évi szabadalma a tányéros 

desztilláló oszlopról
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Bár a hang minden emberi 
nyelv alapegysége, a Biblia 
szerint Bábel óta nincs (tudo-

másunk szerint pedig soha nem is 
volt) egységes, mindenki által beszélt 
nyelv a Földön. Ugyanígy mintha a 
sejtekben lévő örökítőanyagban is bá-
beli zűr uralkodna. A bázispárok sor-
rendje annyira változatos, hogy való-
jában még jól elkülönülő csoportok 
(„DNS-nyelvek”) sincsenek, hanem 
minden ember egyéni különbséget 
mutat a bázissorrend tekintetében.

Amióta Watson és Crick 66 évvel 
ezelőtt leírták a DNS szerkezetét, 
szinte robbanásszerűen érik egymást 
a felfedezések. A Human Genome 
Project (HGP) során 2003-ra sikerült 

feltárni a közel 3 billió bázispárból 
álló DNS bázissorrendjét. A kód-
rendszer megismerése óriási lépést 
jelentett a genetikában. Ezt tükrözi 
Francois Collins, a projekt egyik ve-
zetőjének gondolata is: „…kiváltsá-
gunknak érezzük, hogy megfejthetjük 
azt a nyelvet, ami az idők kezdete óta 
az élet legnagyobb csodájának számít; 
Isten nyelvét.”

Sajnos a közös isteni nyelv, a genetika 
bábeli tornya hamar összedőlt, amikor 
több ezer DNS szekvenálása után a ku-
tatók megállapították, hogy a DNS 
bázissorrendje nem jellemző általános-
ságban minden emberre, markáns 
egyéni különbségek vannak. Mivel a va-
riációs lehetőség a négy bázis (adenin, 

timin, citozin, guanin) alapján óriási, 
így a változatosság túlnő a kutatási ka-
pacitáson. A kezelhetőség szempontjá-
ból a tudomány csak azon bázis vari-
ánsokkal foglalkozik, melyek több 
mint 1 százalékban vannak jelen a hu-
mán genomban. Ezek elnevezése az 
SNP (single nucleotid polymorphism; 
ejtsd sznip). Ezek tehát olyan egypon-
tos nukleotid polimorfizmusok, azaz 
változatok, amelyben egy DNS-
szekvencián belül egyetlen bázispár 
változik – legtöbbször egy citozint cse-
rél le egy timin –, de csak akkor tekint-
hetjük ezt a változást SNP-nek, ha a 
populáció legalább 1 százalékában 
megjelenik. Tekintettel arra, hogy 
ezek generációról generációra nem 

FARMAKOGENETIKA –  GYÓGYSZERELÉS  A  DNS  TÜKRÉBEN

  
A MELLÉKHATÁS 

NÉLKÜLI TERÁPIÁÉRT
A DNS bázissorendjének ismerete, valamint a genetikai kódok feltárása nemcsak a világról való 
ismereteinket gazdagította, de az orvoslásban is nagy változásokhoz vezetett. Az így feltárt eltéré-
sek miatt a beteg genetikai hátterének ismeretében a gyógyszer dózisa személyre szabottan beál-
lítható. Az egyéni genetikai variációra épülő dózis sokkal jobb hatékonysággal és kevesebb mellék-
hatással bír. Mindemellett olyan betegek is gyógyszerelhetővé válhatnak, akiknek eddig fel nem 

fedett genetikai okokból kellett lemondaniuk a terápiáról.

„Ezért szálljunk le és zavarjuk össze 
nyelvüket, hogy senki se értse a másik 

nyelvét.” /Teremtés 11, 7-9/
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hívjuk. A farmakogenetika célja, hogy 
azonos betegségfenotípus mellett sze-
mélyre szabott terápiát hozzon létre az 
egyéni genetikai különbségek alapján. 
A személyre szabás (individualizált 
gyógyszerterápia) nem minden eset-
ben teljesíthető (hisz költséges és kö-
rülményes), ezért a gyakorlatban sok-
kal inkább elterjedt az úgynevezett 
precíziós medicina. A precíziós medici-
na a betegek csoportokba osztását je-
lenti, ahol egy-egy csoporton belüli 
betegek azonos dózist kapnak. A cso-
portok meghatározása konzorciális, 
tudományos eredményeken nyug-
szik. Például a gyógyszerlebontás 
kapcsán több csoportot különbözte-
tünk meg (lassú, normál és gyors 
anyagcseréjűek, azaz metabolizálók), 
melyekhez arányosan eltérő dózis ad-
ható. Tehát a precíziós medicinában a 
dózis nem egyénre, hanem csoportra 
van optimalizálva, így az egyén érde-
keit viszont kevésbé szolgálja.

A legtöbb gyógyszer esetében a dózis 
nem függ jelentősen a genetikai varia-
bilitástól, ezért nem kell minden tablet-
ta bevétele előtt genetikai vizsgálatot 
végezni. De vannak olyan gyógysze-
rek, ahol a nem megfelelő dózis akár 
halálhoz is vezethet (ennek egyik példá-
ja a köhögéscsillapító kodein, aminek 
fő metabolitja a morfin). Ezen ható-
anyagoknál főképp azok a SNP-kkel 
kapcsolatos tulajdonságok jelentősek, 
melyek a hatóanyag felszívódásával, el-
oszlásával, metabolizmusával, kiürü-
lésével vagy a konkrét hatásmecha-
nizmussal kapcsolatosak. Ezek oly 
mértékben függhetnek a genetikai 
polimorfizmustól, hogy a dózis mó-
dosításával életeket menthetünk. 
Egészen kiemelkedő példa a warfarin 
véralvadásgátló, melynél egy – a 
citokróm P450-t és a K-vitamint ak-
tiváló – enzim polimorfizmusa miatt 
óriási különbségek lehetnek a vér-
szintben, ami túl nagy dózis esetén 

sokat változnak, a populációkban való 
SNP-követés lineáris, öröklődési kö-
vetkeztetéseket tesz lehetővé.

Az SNP-k jelenlétének felismeré-
se több szempontból is fontossá 
vált: hozzájárult az evolúciós jelen-
ségek megismeréséhez, kriminoló-
giai, archeológiai azonosításokhoz, 
valamint fontossá vált a medicinában 
is. Az SNP-változatok felismerésével 
számos betegség hátterére kaptunk 
magyarázatot, lehetőségünk lett új 
biomarkerek felfedezésére, valamint a 
gyógyszeres terápiák módosítására is.

Az egyiknek gyógyszer,  
a másiknak méreg

Habár a hagyományos gyógyszeres 
terápiák rengeteg beteg esetében ha-
tékonyak, mégis a betegtájékoztató-
ban összefoglalt mellékhatások sokak 
számára igen rémisztőek. A beteg re-
ménykedik abban, hogy az ő esetében 
ezekre nem kerül sor. Az, hogy egy 
gyógyszer nem mindenki esetében 
egyformán hatékony, sok tényező 
következménye. A XIX. század vé-
gén William Osler, a modern orvos-
lás megteremtője gyűjtötte össze azon 
tényezőket, melyek akkori tudása 
szerint kihathatnak a gyógyszerek 
hatására (kor, májfunkció, bélflóra 
stb.). Ha Osler ismerte volna a mai 
tudományos eredményeket, listája 
élén minden bizonnyal a genetikai 
hátteret szerepeltette volna, hiszen 
alapvetően fontos szerepet játszik a 
gyógyszerhatást érintő eltérésekben. 

Különböző genetikai háttérrel bíró 
egyének másképp reagálnak ugyanar-
ra a gyógyszerre. Az egyének közti ge-
netikai különbség és a gyógyszerek ha-
tása közt rejlő kölcsönhatást vizsgáló 
tudományterületet farmakogenetikának 

Vannak olyan gyógyszerek, melyek hatása 
függ az egyén genetikai hátterétől. A dózis 

beállításakor a genetikai variabilitás figyelem-
bevétele elengedhetetlen, igazi sakkjátszma.

Genetikai polimorfizmus hatása a gyógyszer farmakokinetikai és farmakodinámiás tulajdonsá-
gaira. A metabolizmusban jelentkező különbségek miatt azonos dózis bevitele mellett eltérést 
találunk a plazmaszintben. Ugyanez igaz a gyógyszerhatásra is, az optimális dózis egyénen-

ként változó lehet.

A farmakogenetika története Phytagorastól napjainkig
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károsak) a β2-receptorok polimorfiz-
musa miatt. A széles körben használt 
vérnyomáscsökkentők (β1-blokkolók) is 
egyéni beállításra szorulnak a β1-
receptororok variabilitása végett.

Hatékony, de etikus?
A genetikai háttér ismerete számos eti-
kai problémát vet fel. Egyrészt a populá-
ció genetikai megosztottságára alapoz-
va, a gyógyszergyárak a gyógyszerfej-
lesztés során kiválaszthatják a legna-
gyobb számú, polimorfizmust nem 
tartalmazó populációt („easy-to-treat” 
betegcsoport). Sajnos, így a kis lét-
számú, SNP-vel rendelkező egyének 
terápiás lehetőségei csökkennek. 
Manapság szerencsére számos olyan 
kisebb gyógyszercég van, amely ezt 
a piaci rést kihasználja. Ugyanez for-
dítva is igaz, mert ha a populáció, 

vérzékenységhez, az optimálisnál ala-
csonyabb dózis esetén viszont trombózis-
hoz vezethet. Az ilyen terápiában a dózis 
meghatározása egyénileg történik, kór-
házi ellátásban. Egyéb véralvadásgátlók 
vérszintje is jelentősen függ a genetikai 
háttértől.

Bár igen ritka, de például az aszpirint 
átalakító enzimek (ciklooxigenázok) po-
limorfizmusa végett aszpirinrezisztencia 
alakulhat ki, aminek következménye le-
het a csökkent trombózis elleni védelem, 
például koszorúérműtét után. A ko-
leszterincsökkentő hatóanyagok, a 
sztatinok esetében a koleszterint szál-
lító lipoprotein (apolipoprotein 2) fe-
hérje génjének SNP-változata súlyos 
rabdomiolízist (izomsorvadást) okozhat. 
Az asthma bronchiale esetén használatos 
β2-agonisták csak bizonyos esetekben 
javallottak (más esetben kimondottan 

amelyen a gyógyszerhatást vizsgálják, 
nagyon heterogén, az igazi hatás elvesz-
het a matematikai elemzések során. Ha 
viszont az SNP-k ismeretében egy ho-
mogénebb populáción vizsgáljuk a 
gyógyszerhatást, a biológiai hatás értel-
mezhetőbb lesz a genetikai meghatáro-
zottság alapján. Ennek jó példája a HIV–
ellenes Abacavir gyógyszer. Az Abacavir 
forgalomba hozása után a betegek 5 szá-
zalékában a gyógyszer komoly allergiás 
reakciót váltott ki. Sajnos, a mai rendel-
kezések szerint, ilyen mellékhatás mellett 
a gyógyszert ki kell venni a forgalomból. 
Ha viszont sikerül bizonyítani, hogy a 
mellékhatás csak akkor jelentkezik, ha a 
beteg egy bizonyos génre nézve poli-
morf, akkor genetikai tesztek elvégzése 
után kizárható a terápiából az a populá-
ció, amelyek tagjai nem megfelelően re-
agálnak, akiknél súlyos mellékhatások 
jelentkezhetnek. Ilyen esetben egy gene-
tikai vizsgálat kifejlesztése és kötelezővé 
tétele lehetővé teszi azt, hogy a gyógy-
szer továbbra is forgalomban maradjon.

A másik fontos kérdés, hogy meny-
nyire szabad kiemelni a genetikai 
adottságokat egy gyógyszer dózisá-
nak meghatározásakor. A hagyomá-
nyos orvoslásban csupán a kort és a 
testsúlyt vették figyelembe, most 
több gyógyszernél csak a génprofilt. 
Mindkét hozzáállás igen merész, hi-
szen önmagában sem a genetikai po-
limorfizmusok, sem a testsúly vagy 
a kor nem ad valós útmutatást a dó-
zis kialakításához, hanem számos, 
egyéb tényező is fontos lehet. 

A mai álláspont az, hogy a „dózis-
szabás” a normál allélt hordozó po-
pulációhoz legyen beállítva, majd a 
kisebb polimorf csoportoknál a 
farmakogenetikai következtetések 
fényében történjen meg a hatásos 
mennyiség meghatározása.

Napjainkban a farmakogenetika roha-
mosan fejlődő tudományág, melynek is-
merete egyre inkább szükségessé válik a 
gyógyszerelés során. A gének optimális 
gyógyszerdózisra gyakorolt hatásának 
ismerete lehetővé teszi az egyénre sza-
bott gyógyszerkúra elterjedését, mely 
mellékhatásmentes, hatékony és bizton-
ságos terápiát jelentenek a beteg számára.

Tamási Viola

A személyre szabott terápia megvalósulását befolyásoló tényezők. A farmakogenetikai háttéren 
kívül, ami magában foglalja a génvariációk fontos szerepét a dózis meghatározásakor, még számos 
egyéb tényezőnek kell megfelelni, hogy a személyre szabott terápia a gyakorlatban megvalósuljon

 Polimorfizmus vizsgálatok; jelen és múlt.  Míg a gélektroforézisen alapúló technikák egy-egy 
gént tudnak vizsgálni, addig a „csipalapú” technikák több tízezret mérnek egy időben. 

A kutatást az MTA, Bolyai János Ösz-
töndíj, ÚNKP-18-4-SE-127. pályázat 
támogatta
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A demencia fogalmát elő-
ször 1995-ben a National 
Institute on Aging alkotta 

meg, s értelmezése az elmúlt évek-
ben jelentős változásokon ment ke-
resztül. Jelenleg is használatos meg-
határozása szerint olyan progresszív 
idegrendszeri tünetegyüttes, amely 
kettő vagy több kognitív funkciót 
érint és akadályozza a normális 
munkavégzést, szociális működést és 
humán kapcsolatokat, akár az önel-
látást is. Az idesorolható kognitív te-
rületek: memória, nyelvhasználat, 
absztrakt gondolkodás, tér- és idő-
beli tájékozódás, szociális viselkedés 
és személyiség.

Fontos hangsúlyozni, hogy hosszú 
lefolyású, folyamatosan súlyosbodó 
zavarról van szó, amely a legritkább 
esetben korlátozódik csak memória-
romlásra, mellette számos komplex 
gondolkodási tevékenységet is érint. 
Ebből adódóan a memóriafunkció-
nak az időskorban szükségszerűen 
megjelenő romlása nem tekinthető 
kórosnak és nem soroljuk a 
demenciák közé, mivel ez az érintett 
személy szociális életét és önellátását 
nem veszélyezteti. Miután az idősko-
ri feledékenység fokozódó folyamata 
a köznyelvben mint demencia, szeni-
lis demencia terjedt el, így a demencia 
stigmatizáció forrásává vált. 

Az előbbiek kiküszöbölésére vezet-
ték be 2013-ban a major neurokognitív 
betegségek (NKB) fogalmát. A meg-
különböztető elnevezés előnye, hogy 
jelzi e kórfolyamatok súlyosságát, to-
vábbá, hogy több betegségcsoportot 
is magában foglal: jelenleg ezek er-
nyőjébe 60–80 betegséget sorolunk. 
Ezeknek körülbelül 20 százaléka 

visszafordítható forma: hangulatza-
varokhoz társuló (depresszió, szoron-
gásos zavarok), vitaminhiány (B12, 
B1), fertőzés által okozott (HIV, 
szifilisz), pajzsmirigy alulműködés 
vagy az agyvíz keringési zavara 
(hydrocephalus). A betegségek több-
sége azonban visszafordíthatatlan, ir-
reverzibilis állapot, amelynek során az 

idegsejtek folyamatos pusztulása 
(neurodegeneráció) figyelhető meg. 
A továbbiakban a leggyakoribb visz-
szafordíthatatlan állapotokról lesz szó.

A tünetek
A major neurokognitív betegségeket 
egymástól a tünetek és az érintett 
agyterületek, illetve kialakulásuk 

1.
rész

KORUNK ORVOSI KIHÍVÁSAI:  NEUROKOGNITÍV BETEGSÉGEK

A DEMENCIA ERNYŐJE
Az emberek többsége élete során hallott a demenciáról, ám a pontos 
jelentése körül számos félreértés akad. Sokan úgy vélik, az élet rend-
je, hogy idősödve memóriafunkciójuk romlik, azonban az orvostudo-
mányi háttér ennél jóval komplikáltabb, mint az cikkünk első részéből 
is kiderül erről az idegrendszeri – valójában nem is egyetlen, hanem 
– betegségcsoportról. Már a betegség tünetei sem mindig egyértel-

műek, viszont a diagnosztikai lehetőségek egyre sokrétűbbek.

Az emberi populáció világszerte folyamatosan növekszik, bolygónk jelenleg 7,7 milliárd 
ember otthona. A létszámbeli növekedés mellett azonban fontos tény, hogy átlagéletko-
runk is jelentősen emelkedik. Becslések szerint 2050-re Afrika és Dél-Amerika fejlődő 
országaiban a 60 év felettiek száma 300–400 százalékkal fog gyarapodni. A fejlett régi-
ók sem képeznek kivételt: Észak-Amerikában ez az arány 250 százalék. Ez cseppet sem 
meglepő, hiszen az egészségügy folyamatos fejlődése, a biztonság, a minőségi táplá-
lékhoz való hozzáférés mind-mind hozzájárul az optimális testi fejlődéshez és a koráb-
ban gyakori halált okozó tényezők (például fertőzések) csökkenéséhez. Mindezt jól il-
lusztrálja, hogy még a vezető halálokok közé sorolható civilizációs népbetegségek: a 
szív- és érrendszeri betegségek (agyi vérkeringési zavar, ischémiás szívbetegség, érel-
meszesedés) esetében is csökkenő tendenciát tapasztalunk az utóbbi időben a korsze-
rű terápiák és egyéb betegellátás következtében.

nincs adat
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sorvadása képalkotó eljárásokkal ki-
mutatható, a folyamat súlyosbodása 
nyomon követhető.

Az idegsejtpusztulás mechaniz-
musa nem pontosan tisztázott, a 
legáltalánosabban elfogadott kuta-
tási eredmények szerint bizonyos 
fehérjék funkciózavarához köthető. 

mechanizmusának figyelembevéte-
lével lehet elkülöníteni. Közös tulaj-
donságuk, hogy az agyban lévő 
szürkeállomány, mely az idegsejteket 
tartalmazza, elkeskenyedve sorvad, 
atrófizál. Az irreverzibilis formákat 
emiatt neurodegeneratív betegségeknek 
is nevezzük. Az agykéreg atrófiája, 

E zavar lehet öröklött, azaz geneti-
kai vagy egyéb mutációkhoz társu-
ló és környezeti hatásokkal össze-
függő, eseti előfordulás. 

A proteineket az aminosavak adott 
sorrendje jellemzi, de ahhoz, hogy 
működésük szabályos legyen, meg-
felelő térszerkezetet kell felvenni-
ük. A neurodegeneratív betegségek-
ben bizonyos fehérjék térszerkezete 
megváltozik, s azt követően az eredeti 
funkcióját a fehérje már nem tudja el-
látni, illetve a kóros mértékben felsza-
porodó protein számos, az idegsejtek 
működésére károsan ható folyamatot 
indít be. A betegségekre jellemző tü-
netek annak függvényében követik 
egymást meghatározott időrendi sor-
rendben, hogy az érintett fehérje az agy 
melyik területén jelenik meg először és 
hogy onnan milyen irányban terjed. A tü-
netek hátterében az adott funkciókért 
felelős agyterületek működészavara áll. 
Az érintett proteinek alapján a betegsé-
geket különböző csoportokba sorol-
hatjuk: taupátia, amiloidopátia, 
synucleinopátia és ubiqutinopátia.

A leggyakoribbak
A major neurokognitív betegségek 
50–70 százalékáért az Alzheimer-
betegség tehető felelőssé. Tünetei jel-
legzetesen 65 éves kor körül jelent-
keznek, epizódikus (idő és helyszí-
nek felidézésére, illetve megjegy-
zésére vonatkozó) memóriazavar 
és tájékozódási problémák képé-
ben. A háttérben a tau és amiloid 
fehérjék toxikus felhalmozódása 
áll a funkciókért felelős agyterület, 
a halántéklebeny mélyén elhelyez-
kedő hippokampuszban. A kóros 
fehérje főként a homloklebeny irá-
nyába terjed, így a későbbiekben an-
nak funkciózavara is bekövetkezik, 
valamint a memóriazavar egyéb ele-
mekre is kihat (tanult mozgásmin-
ták, cselekvések, tényadatok felidé-
zése stb.), illetve jelentős személyi-
ség- és hangulatváltozás is kialakul. 

A második leggyakoribb forma 
(mintegy 30 százalék) a diffúz Lewy-
testes betegség (DLTB). Az ilyen ese-
tekben az α-synuclein nevű fehérje 
felhalmozódása mutatható ki a kö-
zépagyban, a hipotalamuszban és a 
substantia innominata nevű agyte-
rületeken. E területek érintettsége 
kapcsán típusos tünetek a mozgás el-
indításának nehézsége és az izmok 

A neurokognitív betegségek elkülönítése a kognitív mintázat alapján. TSH: a pajzsmirigy 
működését jelző hormon; NPH: normális nyomású hydrocephalus; B12-vitamin, melynek 

hiányállapota kognitív zavarokkal jár; PSZICH: pszichiátriai tényezők (például depresszió, szo-
rongásos zavar); PSB: progresszív szupranukleáris bénulás; KBD: kortikobazális degeneráció; 
PD: Parkinson-kórhoz kötött demencia; DLTB: diffúz Lewy-testes betegség; vvFTD: viselkedés 

variáns fronto-temporális demencia; AK: Alzheimer-kór; PPA: primer progresszív afázia.

Normál (balra) és Alzheimer-kór által érintett (jobbra) agyszövet bonctermi képe.  
Jól látható, hogy az agykéreg vastagsága csökkent, a tekervények elvékonyodtak,  

a barázdák pedig mélyültek.
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merevsége (parkinsonizmus), vizu-
ális hallucinációk és változó mérté-
kű kognitív teljesítménycsökkenés. 
A mozgászavar magyarázata, hogy 
a középagy és a bazális ganglionok 
rendszerének összeköttetése lé-
nyegbe vágó a mozgás elindításá-
ban. A betegséget sok esetben sú-
lyos autonóm szabályozási zavarok 
kísérik, például a vérnyomás inga-
dozása és izzadási zavarok. Ennek 
oka az autonóm szabályozás fő cent-
rumának, a hipotalamusznak a korai 
érintettsége. 

Bizonyos esetekben a betegség so-
káig csak mozgászavar formájában 
jelentkezik, majd évekkel ezt köve-
tően jelennek meg az előzőekhez ké-
pest enyhébb kognitív tünetek is. Ez 
utóbbi betegségcsoportot Parkinson-
kórhoz kötött demenciaként ismerjük, 
amely a DLTB-nél kevésbé gyakori. 
Ritkább, szintén mozgászavarokkal 
jelentkező synuclein betegségek a 
kortikobazális degeneráció és a prog-
resszív szupranukleáris bénulás.

Frontotemporális demenciában 
(FTD), amely az esetek 10–15 
százalékát teszi ki, az abnor-
mális tau mellett egyéb kóros 
fehérjék is jelen vannak, mint 
a TDP-43, a FUS vagy a 
progranulin, ezért az előbbi-
ekhez képest jóval nehe-
zebb az elkülönítés és több 

alkategória is kialakítható. A kóros 
fehérjék az Alzheimer-kórtól eltérő 
terjedést mutatnak, elsőként a hom-
loklebenyben jelennek meg, így az 
elsődleges tünetek a kifejezett visel-
kedés- és személyiségváltozás (visel-
kedésvariáns) vagy a beszéd képzé-
sének zavara a motoros beszédmező 
érintettsége miatt (primer prog-
resszív afázia). A későbbiekben a 

halántéklebeny károsodása miatt 
memória- és beszédértési zavarok is 
kialakulnak. 

Elmondható tehát, hogy nagyrészt 
taupátia miatti sejthalál okozza az 
említett neurokognitív betegségek 
nagyobb hányadát. Emellett hangsú-
lyozandó, hogy a kórformák mind a 
patológiás fehérje, mind az érintett 
agyterületek tekintetében jelentősen 

Alzheimer-kórban látható típusos PET- és MRI-elváltozások. A PET-felvételeken nyilak jelölik, 
hogy bizonyos, Alzheimer-kórra jellemző kérgi területek energiafelhasználása jelentősen csök-

kent (a normál mértékű metabolizmust piros szín jelöli). Az MR-felvételeken látható, hogy a 
bonctermi agyszövet képéhez (lásd az előző oldalon) hasonlóan az agykéreg vastagsága csök-

kent, a tekervények elvékonyodtak és a köztük lévő barázdák mélyebbé váltak.

A leggyakoribb neurokognitív 
betegségek elsődlegesen érintett 
agyterületei. AK: Alzheimer-kór, 
PD: Parkinson-kórhoz kötött 
demencia, PPA: primer progresszív 
afázia, DLTB: diffúz Lewy-testes 
betegség; FTD: fronto-temporális 
demencia.
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átfedhetnek egymással (például Lewy-
testek megléte okán még nem zárható 
ki a taupátia betegségcsoport). Ilyen 
módon elkülönítésük sokszor komoly 
kihívást jelent, diagnosztikai tudásunk 
azonban az elmúlt évtizedekben óriá-
si mértékben növekedett. 

Diagnosztika
A neurokognitív zavarok diagnosz-
tikája, egymástól való elkülönítése 
összetett folyamat, mely szigorú és 
pontos protokoll szerint halad. Ér-
demes megemlíteni, hogy kritéri-
umrendszerük az elmúlt évtizedekben 
jelentősen megváltozott, illetve hogy – 
bár a diagnosztikai repertoár bővült – a 
végleges diagnózist ma is csak az agy 
halál utáni szövettani vizsgálata adhat-
ja. A klinikai tünetek és adatok alapján 
kizárólag a „valószínű” diagnózis állít-
ható fel. A diagnosztika főbb lépései 
sorrendben: a kórelőzmény feltárása és 
fizikális vizsgálat; kognitív vizsgálat; 
végül megerősítés laboratóriumi lele-
tekkel és képalkotó eljárásokkal vagy az 
agyvíz vizsgálatával.

A diagnózist sok esetben már a páci-
ens elsődleges megfigyelése is segíti: az 
életkora, a mozgása, a beszéde, a külle-
me mind-mind fontosnak bizonyul-
hat. Az aktuális panaszok megismerése 
mellett kiemelt fontosságú a kórtörté-
net felvétele, a családi háttér, illetve a 
személyes és társadalmi tényezők meg-
ismerése, kitüntetett figyelemmel a 
demenciák rizikófaktoraira és társbe-

tegségeire mint tényezőkre. A beteg 
kikérdezése során sokszor már az első 
tünetek megjelenéséből és az elsőként 
érintett kognitív funkciókból követ-
keztethetünk a valószínű diagnózisra. 

Közeli hozzátartozó kikérdezése is 
ajánlatos, mivel a családtagok, a kísé-
rők véleménye alapján a szociális és 
kommunikációs funkciók érintettsége 
jól feltérképezhető. A diagnózishoz el-
sődlegesen a demencia tényének bizo-
nyítása szükséges, amihez szinte ele-
gendő a cikk elején meghatározott fo-
galom ismerete: igazolni kell, hogy a 
kognitív hanyatlás elég súlyos ahhoz, 
hogy a szociális életre is kihat, illetve, 
hogy a panaszok fokozódó romlást 
mutatnak. Természetesen az egyéb 
pszichiátriai és fizikális ok kizárandó, 
amelyhez kiterjesztett labor- és képal-
kotó vizsgálatok elengedhetetlenek.

A következőkben javasolt egy 
neuropszichológiai teszt végzése, amely-
nek legalább öt kognitív dóménra ki 
kell terjednie és legalább kettőnek érin-
tettnek kell lennie: memória, komplex 
feladatok végrehajtása, exekuciója 
(például írás, mondatalkotás), térbeli 
és vizuális készségek, nyelvi funkci-
ók, viselkedés- és személyiségválto-
zások. A neuropszichológiai teszt ered-
ménye segíti a különböző neurokognitív 
betegségek azonosítását is. 

A leggyakrabban javasolt teszt-
csomagok az Addenbrooke Kognitív 
Vizsgálat (AKV), Montreál Kogni-
tív Felmérés (MoCA), az Alzheimer’s 

Disease Assessment Scale-Cog 
(ADAS-Cog) és a Mini-Mentál Teszt 
(MMS). Közülük az MMS kevésbé 
érzékeny, inkább elsődleges szűrés-
re és a beteg állapotának besorolá-
sára ajánlják, mindazonáltal a 
demenciát vizsgáló tesztek közül az 
egyik leginkább elterjedt, s amely 
esetében a 25 alatti érték jól jelzi e 
betegség meglétét. A beteg állapo-
tának besorolására szintén kiválóan 
alkalmazható a Clinical Dementia 
Rating Scale (CDR) is. 

Megerősítés
Megerősítő lépésként képalkotó fel-
vételt vagy agyvíz- és vérplazma-
analízist kell végezni. A biomarker-
vizsgálat előnye a nagy pontosság, 
hátránya viszont a jelentős költsége, 
illetve hogy a vizsgálatok kivitele-
zéséhez és értékeléséhez speciális 
tapasztalat szükséges, emiatt hoz-
záférhetőségük korlátozott. Érde-
mes tudni, hogy a jelenleg elérhető 
tesztek egyike sem képes 100 szá-
zalékos bizonyossággal azonosíta-
ni a betegségeket, így az előzete-
sen ismertetett lépések megkerül-
hetetlenek a helyes diagnózishoz. 

A neurokognitív betegségek di-
agnosztikájában leggyakrabban al-
kalmazott képalkotó vizsgálatok a 
mágneses rezonancia képalkotás 
(MRI) és a pozitron emissziós to-
mográfia (PET). Az MRI az agy 
szerkezetét nagy pontossággal áb-
rázolja, ilyen módon megítélhető 
az agyi struktúrák vastagságának 
és tömegének változása. 

A PET-vizsgálat a területek anyagcse-
réjét, metabolizmusát jelzi annak fényé-
ben, hogy azok milyen mértékben hasz-
nálnak fel egy külső markerrel megjelölt 
fluorodezoxyglukóz- (FDG-) moleku-
lát. E vizsgálat során arra is lehetőség 
van, hogy a károsodott fehérjékhez spe-
ciálisan kötődő molekulával kimutassuk 
azok mennyiségét és elhelyezkedését, ez 
az amilod és tau PET-vizsgálat.

Bálint Zsolt 
HorvátH András 

KAmondi AnitA

Következik: Az Alzheimer-kór okai

Kóros fehérjék felszaporodásának kimutatása az agy szövettani metszetein taupátia (A, B) 
és synucleinopátia (C,D) esetén

A 2017-1.2.1-NKP-2017-00002 számú 
kutatást a Nemzeti Agykutatási Program II. 
támogatta.
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A helyi hatalom elég ellensé-
gesen fogadta a keresztény 
hitterjesztést, mivel már 

1533-ban, Trang Ton király betiltotta 
a misszionáriusi tevékenységet Nam 
Địnhben (Észak-Vietnamban), ezért a 
Malukkából érkező Gaspar de Santa 
Cruz, Con Cào és Hà Tiên tartomá-
nyokban (Dél-Vietnamban) kezdte 
meg az evangelizációs tevékenységét 
1550-ben. 1580-tól az ország középső 
vidékein, a Fülöp-szigetekről érke-
zett ferences misszionáriusok tevé-
kenykedtek. A jezsuiták 1615-ben, ja-
pán példára Hội Anban alapították 
meg az első missziós állomásukat. 

Hội An (ami magyarul békés gyüle-
kezőhelynek fordítható) a Dél-kínai-
tenger partján található, Vietnam kö-
zépső részén (Annam), a mára már el-
homokosodott Thu Bồn folyó torko-
latánál.  Főként a XVI. és a XVII. 
században fontos kereskedelmi köz-
pontnak számított, ahol a kínai biro-
dalom különböző területeiről szár-
mazó, majd később japán, indiai és 
holland kereskedők lerakatokat léte-
sítettek. A város érdekessége volt, 
hogy hosszú időn keresztül két részre 
oszlott, a folyón átívelő japán híd 
(Chùa cầu) kötötte össze a tulajdon-
képpeni várost a japánok által lakott 

résszel. A várost eredetileg Lâm Ấp 
néven ismerték, később kapta a Hai Pho 
(Tengerparti város) nevet, amelyet a 
franciák – tévedésből – Faifónak hívtak. 
A soknemzetiségű kereskedelmi köz-
pont ideális helynek bizonyult a missziós 
tevékenység megindítására. A város ma 
az UNESCO világörökség része.

  
A madarak nyelve

A Vietnamban tevékenykedő francia 
misszionáriusok közül messze kiemel-
kedett Alexander de Rhodes, akit Viet-
nam jezsuita apostolának is szoktak 
nevezni, az atya lelkes és buzgó hí-
veitől vietnami nevet is kapott: 

A L E X A N D E R  D E  R H O D E S  M I S S Z I Ó J A

AZ APOSTOL  
ÉS A NYELVÉSZ

A kereszténység viszonylag későn, a XVI. században érte el Vietnamot, az első név szerint is ismert 
portugál misszionárius, egy Ignatius nevű szerzetes 1533-ban érkezett az országba. Bár valószínűleg 
már előtte is ismerték a keresztény tanokat, később a portugálokat spanyolok és franciák követték.

Fa
ifo
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íd
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megtanult annyira, hogy prédikálni 
tudott a „madarak nyelvén”, aho-
gyan ezt az írásaiban jegyezte meg a 
vietnamiak beszédjéről.

  
Vietnami küldetés

De Rhodes életében komoly vál-
tozást hozott, amikor 1627-ben 
Hanoiba került Trịnh Tráng (ural-
kodott 1623-1654) király udvará-
ba, ahol rendkívül sikeres missziós 
munkát végzett. Három év alatt 
6700 embert térített meg, ezek 
közül 800-an a királyi udvarból 
kerültek ki. De Rhodes a jezsui-
ták által gyakorolt inkulturációs 
módszerek alapján – mint Kíná-
ban Ricci vagy Indiában Nobili, 
de tőlük függetlenül – térített. 
Kezdetben Trịnh Tráng király 
udvari tudósa lett, mely során 
magát a királyt is bevezette a 
matematika rejtélyeibe: a bizal-
mát először egy zsebóra ajándé-
kozásával nyerte el. Ellenben a 
keresztény hit alapvető tanításai 

és gyakorlata összeütközésbe került 
a király magánéletével, miután a 
misszionárius ellenezte a többnejűsé-
get és az ágyasok tartását. Mivel a 
király egész életében háborúzott in-
gatag lábakon álló hatalma megtar-
tásáért – 1627-től 1653-ig állandó 
harcban állt a hatalmát megkérdője-
lező Nguyễn uralkodóházzal –,  ezért 
nem engedhette meg magának, 
hogy ellenségei bármilyen formában 
is gyengének tarthassák. A misszio-
náriust elűzte az udvarából.

Ezután de Rhodes az ország déli 
részébe ment, ahol a Nguyễn Phúc 
Lan uralkodott. Főként Huếban és 
Đà Nẵng környékén szolgált mintegy 
hat évig. Csakhogy a keresztény hit 
sikeres terjesztése miatt kisebb zavar-
gások törtek ki az országban, és né-
hány keresztényt meg is öltek. A misz-
szionáriust bevádolták ellenségei az 
uralkodónál, aki először halálra ítél-
te, majd száműzetésbe küldte. 

Kanghszi kínai császár egyik kato-
likus alkirályának 1646-ban sikerült 
megszilárdítani a katolikus vallást 
Tonkinban. Sok kedvező átalakulás 
történt, Tonkinban 100 ezren, az 
egész országban mintegy 300 ezren 
vették fel a katolikus vallást. 

Ezért de Rhodes atya Makaóból 
Jáván, Indián, Perzsián, Örményor-
szágon és Anatólián keresztül hosszú 

A-Lịch-Sơn Đắc-Lộ. De Rhodes 1591. 
március 15-én született Avignonban, 
spanyol zsidók leszármazottjaként, de 
már francia nemesi családban: édesap-
ja Bernardin de Rhodes, Penchinat 
márkija, édesanyja Eleonore de 
Romieux volt. A jogászi képzettségű 
apa sokrétű oktatásban részesítette te-
hetséges fiát, akihez nagy reményeket 
fűzött. A fia azonban ellenállhatatlan 
hívást érzett a pogányok között vég-
zett hithirdetés iránt, s 1612. április 
24-én, Rómában belépett a Jézus 
Társaságába, hogy egész életét a misz-
sziós munkának szentelje. 

A noviciátus elvégzése után teológiát 
és természettudományokat tanult, 
köztük matematikát a neves jezsuita 
tudós, Christoph Claviustól. 1618. 
március 15-én elindult Japánba, de 
először Goában tökéletesítette a nyelv-
tudását. A kedvezőtlen helyzet, a ke-
resztényüldözés miatt a japán misszió 
meghiúsult, ezért kínai misszióba 
küldték. 1623. május 29-én érkezett 
meg Makaóba, ahonnan Vietnamba 
irányították. 1624-től három évig 
Faifóban működött mint misszionári-
us. Ugyan ragyogó nyelvtehetség volt, 
hiszen megtanult japánul, kínaiul, per-
zsául és hindiül, de a vietnami nyelv, a 
saját bevallása szerint mégis több erőfe-
szítést kívánt tőle, mint a többi nyelv 
együttvéve. Néhány hónap alatt már 

és viszontagságos utazással, 1649-
ben visszatért Rómába, ahol minden 
egyházi és világi fórumon fellépett 
az új vietnami misszió érdekében. 
Már Vietnamból erőteljes felhíváso-
kat intézett a Szentszékhez a vietna-
mi egyházi hierarchia megteremtése 
és a bennszülött papság létrehozása 
érdekében. 

A pápa, mivel terve az akkoriban a 
területen uralkodni vágyó portugál 
érdekeket súlyosan sértette, portugál 
nyomásra nem nevezett ki püspököt 
és nem alapította meg az önálló viet-
nami egyházat sem. Ellenben meg-
erősítette V. Miklós pápa 1454-ben 
kiadott bulláját, amely a portugálok-
nak garantálta a térségben a gyarma-
tosítás jogát: „hogy a helyi pogányokat, 
akiket még nem fertőzött meg az iszlám 
ragálya, Krisztus nevében az igazságra 
vezessék”. 

Mivel de Rhodes Rómában nem 
talált meghallgatásra, új tervet dol-
gozott ki, és a sikeres megvalósítás 
érdekében Párizsba utazott. Itt törté-
neteiben kissé eltúlozta az ország 
gazdagságát, mondván, hogy a halá-
szok selyemből szövik a hálójukat, az 
ország természeti kincsekben olyan 
gazdag, mint a mitikus El Dorado és 
a nép nagyon hajlik a katolikus hit 
felé. Ez az utóbbi teljesen igaz volt, 
mert a misszionárius számos helyi 
katekéta segítségével hihetetlenül 

Vietnami szótár

Alexander de Rhodes
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eredményes munkát végzett az or-
szágban. Minden felmerült kétség 
ellenére de Rhodes kedvező vissz-
hangot váltott ki tervével kapcsolat-
ban, megalakult a párizsi Külmisszi-
ós Társaság. A jezsuita atya 1652-
ben, X. Ince pápa kérésére felvette a 
kapcsolatot egy francia rendtársával, 
Jean Bagot-val, aki lelkes lelki vezető 
volt és a hívei és követői között sok 
világi pap is akadt. A két jezsuita és 
a világi papok találkozásából ala-
kult meg a párizsi Külmissziós Társa-
ság, amely folytatta a vietnami apos-
toli munkát. Később VII. Sándor 
pápa 1658-1659-ben de Rhodes ja-
vaslatára a Távol-Keletet több 
apostoli helynökségre osztotta, 
Francois Pallut és Pierre Lambert de 
la Motte-ot kinevezte helynöknek 
Tonkinba, illetve Kokinkínába, 
akik közvetlenül a Hitterjesztési 
Kongregáció irányítása alá ke-
rültek.

Ezzel megvalósulhatott de 
Rhodes zseniális, saját korát meg-
előző terve, megszületett az új 
missziós irányzat: a világi papok 
által segített apostoli helynöksé-
gek, amelyek közvetlenül a 
Szentszék alá tartoznak és füg-
getlenek a portugál gyarmatok 
egyházi rendszerétől. A Hitter-
jesztési Kongregáció utasította 
az apostoli helynököket, hogy 
amennyire csak lehetséges, tart-
sák tiszteletben a bennszülöttek szo-
kásait, utazásaik során pedig kerüljék 
el Portugáliát és a portugál fennható-
ság alatt álló területeket. A misszioná-
rius elgondolásával saját rendtársait is 
mentesítette a méltatlan támadások-
tól, és nagymértékben elősegítette a 
vietnami egyház szabad fejlődését, 
amely a későbbiekben szívfájdítóan 
sok sikert és szomorúságot ért meg. 
A vietnami egyház az elkövetkező há-
rom és fél évszázados hányattatott tör-
ténelme során a belső, testvérgyilkos 
viszályok, a francia gyarmati uralom 
és a japán megszállás alatt százezrek-
ben számolhatta a vértanúk számát.

Új ábécé
Az egyház de Rhodes-ot nem küld-
te vissza Vietnamba, hanem Perzsiá-
ba rendelte 1655-ben, ahol 1660. 
november 5-én hunyt el Isfahanban. 
A misszionárius halálát maga a per-
zsa sah is meggyászolta.  

De Rhodes annyira megszerette a 
vietnami nyelvet, hogy komoly 
nyelvészeti munkákat végzett. Fel-
ismerte, hogy az egyszerű nép tu-
dását és kultúráját úgy lehetne 
emelni, ha az általános írástudat-
lanságot felszámolják.

Vietnamban nagyon érdekes volt a 
korabeli helyzet, hiszen vietnami 
nyelven hosszú időn keresztül nem 

írtak, helyette a kínait használták. 
A sok tízezernyi kínai írásjel elsajátí-
tása, az írás ismerete a kiválasztott 
kevesek kiváltsága lett, ezért a közép-
kori vietnami mozgalmak létre hívták 
a „Nôm avagy a déli betűk” elnevezé-
sű írásmódot. Ez is kínai alapokon 
nyugodott, a „Nôm-betűk” szerkeze-
te a kínai írásjegyek azon sajátosságán 
alapult, hogy a betű egyik eleme (a 
gyök) a betű által jelölt fogalom je-
lentését, míg a másik a kiejtését hatá-
rozta meg. Ennek megfelelően a vi-
etnamiak a kínai írásjegyek vonás-
elemeinek felhasználásával a vietna-
mi nyelv többé-kevésbé fonetikus 
leírására alkalmas írásjeleket alkot-
tak, így közel kilencezer Nôm-betű 
született. Természetesen még ez is 
korlátozta az írástudók számát. De 
Rhodes szorgos munkával kidolgoz-
ta a vietnami nyelv ma is használt la-
tin betűs változatát, amelyet Quốc 
ngữ (nemzeti nyelv) néven ismernek. 

A vietnami nyelv latin betűs írás-
módjával már Gaspar do Amaral és 
António Barbosa portugál misszio-
náriusok is foglalkoztak, mivel felis-
merték, hogy a kereszténység ter-
jesztése egy mindenki által elérhető 
írásrendszerrel gyorsabban menne. 

A latin betűs írásra való áttérés, a viet-
nami nyelv sajátosságai miatt elég nehe-
zen ment. Ugyanis a vietnami nyelv hat 

zenei hangsúlyt ismer, amelyeket az 
írásban ékezetekkel jelölnek. No-
ha a tájékozatlan idegen számára 
első látásra-hallásra a vietnami 
nyelv a kínaihoz hasonlít, csupán 
nagyon távoli rokonságban állnak 
(mint két, különböző nyelvcsalád-
ba tartozó indoeurópai nyelv). 
Egyébként a nyelvészek feltétele-
zése szerint a zenei hangsúly erede-
tileg nem volt a vietnami nyelv sa-
játja, ez a környezet, elsősorban a 
kínai nyelv hatására alakult ki. A 
vietnami nyelv szókészletét a kínai 
nyelv döntően befolyásolta, gya-
korlatilag minden fogalomra két 
szó létezik: egy eredeti vietnami és 
egy kínai kölcsönszó. Ez a helyzet 
leginkább az angol nyelv szókészle-
téhez hasonlít, ahol az eredeti ger-
mán-szász kifejezések mellett meg-
találhatók a latin–francia eredetű 
szavak, de a helyzet a vietnami 
nyelvnél még teljesebb. Természete-
sen a múlt század hatvanas éveitől, 
majd a Kínával történő politikai 

konfliktusok miatt a vietnami nyelv 
teljesen megújult, a kínai eredetű sza-
vak helyett a vietnami eredetit vagy a 
francia és angol nyelvből átvett művelt-
ségi kifejezéseket használják.   

A de Rhodes által kodifikált vietna-
mi ábécében 36 betű található, amelye-
ket diakritikai jelekkel sűrűn ellátva 
alkalmaznak. Szintén a misszionárius 
műve a Rómában, 1651-ben kiadott 
Dictionarium Annamiticum Lusitanum 
et Latinum (latin–vietnami szótár) és az 
első vietnami nyelvű (tonkini dialektus-
ban) katekizmus: Phép giảng tám ngày 
(Róma, 1658). Tudományos munkái 
közül kiemelkedik a francia nyelvű 
Tunquin Histoire du royaume (A Ton-
kin Királyság története, Róma, 
1650), Tunchinensis historiæ libri duo 
(A Tonkini királyság története, má-
sodik könyv, Lyon, 1652), La glorieuse 
mort d’André (András dicsőséges halála, 
Párizs, 1653).

Bikfalvi Géza

Alexandre de Rhodes: Latin Vietnamese Catechism
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ja A sci-fi regények és filmek nagyon sok tudományos kutatót 

indítottak el a pályán vagy befolyásolták a témaválasztás-
ban. Így történt ez Oroszlány László fizikussal is, aki az ELTE 
Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékén dolgozik. A Star 
Trekkel a világűr, a szilárdtestfizikával az anyag mélyére 
sikerült eljutnia. Jelenlegi munkái még erősen alapkutatás 
jellegűek, de eredményei a nem is olyan távoli jövőben a 

kvantumszámítógépek alapjául szolgálhatnak.

A STAR TREKTŐL  
A GRAFÉNIG ÉS TOVÁBB

Az ELTE-n Cserti József volt a té-
mavezetőm. Tőle rengeteget tanultam 
fizikát is és talán emberséget is. Az ő 
segítségével jutottam ki Angliába, 
Lancasterbe, ahol a PhD-képzés alatt 
szén nanocsövekből és grafénből alko-
tott rendszerek elektromos vezetési 
tulajdonságait vizsgáltam. Ez az idő-
szak nagyjából egybeesett a grafén fel-
fedezése után kitört óriási tudományos 
kavalkáddal. Hirtelen nagyon sokan 
ráálltak a témára, sok érdekes kutatási 
eredmény született, ami számomra is 
nagyon inspiráló volt. Én elméleti szá-
mításokat végeztem, a leghivatkozot-
tabb cikkem is ebből született.
– A grafénnek mi a jelentősége az 
ön területén?
– A grafén olyan szempontból volt 
érdekes, hogy nemcsak az elektro-
mos, hanem a mechanikai és az opti-
kai tulajdonságai is nagyon egzoti-
kusak. Egy csomó olyan kézzelfog-
ható alkalmazással kecsegtet, ami a 
mindennapi életünkre is kihatással 
lehet. Nagyon jó szenzorokat, na-
gyon gyors tranzisztorokat és na-
gyon jó napelemeket lehet belőle csi-
nálni. Mivel szénalapú vegyületről 
van szó, biológiai jellegű alkalmazása 
is felmerült már, mint például egy 
grafénalapú DNS-szekvenáló eszköz. 

Azért is lett hirtelen nagyon érdekes 
sok szakembernek a grafén, mert 
könnyű volt létrehozni. Talán közis-
mert, hogy a legelső grafénmintákat 
gyakorlatilag celluxszal és grafitceru-
zával állították elő. Ez egy olyan kísér-
let, amit gimnáziumban, sőt általános 
iskolában is meg lehet ismételni és egy 
jobb optikai mikroszkóppal a diákok 
saját maguk is megcsodálhatják a 
grafén egyatomnyi vastag szerkezetét.
– Itthon is grafénnel foglalkozik?
– Részben igen. 2014-től adjunktus-
ként dolgozom az ELTÉ-n. Számító-
gépes szimulációkkal foglalkozom, 
amikkel főként különleges anyagok 
elektromos és mágneses tulajdonságait 
vizsgálom többek között BME-s kísér-
leti fizikával foglalkozó kollégák szá-
mára. Arra kell gondolni, hogy például 
az Ohm-törvény hogyan módosul 
ilyen egzotikus anyagok jelenlétében, 
ha olyan kisméretű mintákat vizsgá-
lunk, ahol már a kvantummechanika 
törvényeinek figyelembevétele is szük-
séges. Az ilyen rendszerekben alacsony 
hőmérsékleten az elektronok hullám-
természetén túl azok spinjét is figye-
lembe kell venni. 

A grafénalapú eszközök mellett 
az elmúlt években egyre fontosabb 
szerephez jutottak az úgynevezett 

– Az ember azt gondolná, hogy egy 
Star Trek rajongóból űrkutató lesz. 
Ön mégis a szilárdtestfizikát vá-
lasztotta.
– Amikor a 90-es évek elején nálunk 
is megjelentek a műholdas tévécsa-
tornák, én a Sat1-en a Star Trek min-
den részét megnéztem. Mindig érde-
kelt az űrkutatás, úgyhogy jártam a 
Magyar Asztronautikai Társaság űr-
táboraiba, sőt eljutottam a NASA 
nemzetközi űrtáborába is. A filmek-
ben a hajtóműtechnológia keltette fel 
leginkább az érdeklődésemet. Szeret-
tem volna tudni, mik azok a dolgok, 
amiket össze kell rakni ahhoz, hogy 
működjön, de leginkább arra voltam 
kíváncsi, mik a természet adta lehe-
tőségek. Ezért lettem fizikus.

Az egyetemi évek alatt az érdeklő-
désem lassan az űrkutatásról a 
nanofizika irányába fordult. Talán 
annak köszönhető ez, hogy annak 
idején úgy éreztem: az űrkutatás bi-
zony stagnál. Meg kell jegyeznem, 
hogy az elmúlt években, véleményem 
szerint, ismét sok izgalmas dolog tör-
ténik, például a SpaceX újrahasznosít-
ható rakétái vagy a gravitációs hullá-
mok megfigyelése, ami remélem a fi-
atalok számára kellő motiváció lehet, 
hogy űrkutatással foglalkozzanak. 
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– Nincs egy konkrét „Nagy Cél” a 
fejemben, viszont sok kicsi dolog 
van, amelyeknél szeretném látni, 
hogy hova fejlődnek. A kutatásban jó 
együtt dolgozni kísérletes kollégák-
kal, ilyenkor természetesen megfo-
galmazódhat néhány terv, aminek 
végrehajtása kiemelkedő magyar tu-
dományos teljesítmény lenne. 

Ilyen kísérleti eredmény lenne a már 
korábban említett topologikus szigete-
lők élállapotainak vagy a topologikus 
szupravezetők Majorana-fermionjainak 
a megfigyelése. Ezek a kísérleti törekvé-
sek komoly, elsősorban mérnöki erőfe-
szítést igényelnek. Nagy tisztaságú és 
erős spin-pálya kölcsönhatású mintákat 
kell előállítani, s azok jól illeszthetőek 
olyan szupravezető heterostruktúrákba, 
melyek erős külső mágneses tér esetén 
is megőrzik szupravezető tulajdonsá-
gaikat. Ezzel kapcsolatos kísérleti 
eredményeket a világon csak na-
gyon kevés kutatócsoportnak sike-
rült még megvalósítani. Hollandiá-
ban, a delfti egyetemen például félve-
zető nanopálcák segítségével végeztek 
ezen a téren érdekes kísérleteket. Tech-
nológiai szempontból nagy jelentőség-
gel bíró eredmény lenne, ha a kétdi-
menziós félvezető technológiához job-
ban illeszkedő újszerű, erős spin-pálya-
csatolású kétdimenziós anyagok 
felhasználásával, mint például a már 
korábban is említett BiTeI vékony réte-
gek segítségével is megismételhetőek 
lennének a delfti eredmények. 

Trupka ZolTán

atom vastagságú, tellúr-, bizmut- és 
jódatomokból álló BiTeI vékonyréteg, 
melyben kiemelkedően erős a spin-
pálya csatolás. Elméleti számításaink 
alapján ezen új anyag grafénnal 
kombinálva topologikus szigetelő 
tulajdonságokat mutat, illetve szup-
ravezető anyagokkal kapcsolatba 
hozva akár topologikus szupravezető 
fázis létrehozására is alkalmas lehet. 

Meglátásom szerint ezen kutatások a 
hazai tudomány élvonalába tartoznak 
és a 2017-ben indult Nemzeti Kvan-
tumtechnológiai Program egyik jelen-
tős sikerének könyvelhetjük el. 
– Merre szeretne tovább haladni, lebeg-e 
valamilyen nagy cél a szemei előtt? 

topologikus rendszerek. A topologikus 
szigetelőkben a spin-pálya kölcsönhatás-
nak köszönhetően kialakult robusztus 
felületi állapotok segítségével az elektro-
nok spin szabadsági foka mérhetővé és 
kiaknázhatóvá vállt. A topologikus 
szupravezetők szintén egzotikus 
élállapotokkal, Majorana-fermionokkal 
rendelkeznek, melyeket a környezet za-
varó hatásainak ellenálló, kvantumos in-
formáció tárolására alkalmas kvantum-
memóriaként lehet használni egy jövő-
beli kvantumszámítógépben. Az elmúlt 
évtizedben több technológiai cég, példá-
ul a Google és a Microsoft is komoly 
anyagi erőforrásokat fektetett az 
ilyen és ehhez hasonló topologikus 
jelenségeket kiaknázó topologikus 
kvantumszámítógép létrehozását 
célzó kutatásokba. 
– Ez még eléggé alapkutatásnak 
tűnik, de ha az említett cégek is 
foglalkoznak vele, akkor biztosak 
lehetünk abban, hogy hasznosítása 
is fontos. De hogyan lehet ebből gya-
korlati alkalmazás?
– Úgy gondolom, az elmúlt év egyik 
fontos eredménye volt egy új kétdi-
menziós anyag létrehozása, melyet az 
ELTE-n Tajkov Zoltánnal és Koltai Já-
nossal, valamint a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen dolgo-
zó Csonka Szabolcs kutatócsoportjával, 
illetve az MTA Wigner Fizikai Kutató-
központban tevékenykedő Tapasztó Le-
vente kutatócsoportjával közös együtt-
működésben sikerült izolálni és ka-
rakterizálni. Ez az új anyag három 

A Majorana-fermionok megfigyelésére készített delfti kísérleti elrendezés sematikus rajza. A 
Majorana-fermionok az ezüst színnel jelölt nanopálca végére lokalizált különleges kvantumál-

lapotok, melyeket egy külső mágneses tér, a kék színnel jelölt szupravezető és a nanopálcában 
uralkodó erős spin-pálya csatolás összjátéka stabilizál.

A BiTeI vékonyrétegek szerkezete: a) felülnézetből, b) oldalnézetből, c) az első sikeresen izolált 
három atom vastagságú BiTeI minták kontraszt javított optikai mikroszkópos képe
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www.mensa.hu

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános 
feladatmegoldó képességét teszik próbára.  
A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók 
meg, nem épülnek egymásra, mindegyik más és 
más készség fejlesztésére vagy tesztelésére 
alkalmas. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Hogyan kaphatunk a felírt számnál nagyobbat úgy, hogy még el 
is veszünk egy gyufaszálat a megadott elrendezésből?

Melyik képrészlet illik az üres helyre?

Ossza három csoportba a felsorolt szavakat úgy, hogy a három 
csoport összefüggjön egymással!

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 139 240
 

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: White Christmas

3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Megoldás: e

(Minden sorban és oszlopban kétszer szerepel azonos színű szalon-
cukor, amelyek közül 5 álló, 5 pedig fekvő helyzetben van.)

4. fejtörő – Benked Anett feladványa

Megoldás: 4.

5. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: 

6. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Megoldás: c
(Egy-egy karácsonyfán mindig annyi gömbdísz található, mint 

amennyi csúcsa van a tőle balra álló karácsonyfa csúcsdíszének.)
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Előfizetési ár 2019-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Adatok a fogyasztásról és az árszínvonalról 

Az Eurostat 2017-re vonatkozó, felülvizsgált adatai sze-
rint az egy főre jutó fogyasztás a tagállamok közül Lu-
xemburgban volt a legnagyobb és Bulgáriában a legki-
sebb. Tavalyelőtt a luxemburgiak fejenkénti 2,4-szer töb-
bet fogyasztottak, mint a bolgárok, amely különbség 
mennyiségben (volumenben) adódott, kiküszöbölve a kü-
lönböző országokban tapasztalható eltérő árszínvonalak 
hatását. A fogyasztásba a más szektorok (például kor-
mányzat) által vásárolt, de a háztartások által elfogyasz-
tott javak is beletartoznak.

Magyarországon az egy főre jutó fogyasztás mennyisé-
ge 2017-ben 38%-kal maradt el az uniós átlagtól, ami – 
Horvátországgal holtversenyben – a 2. legalacsonyabb 
fogyasztást jelenti a tagállamok közül.

A javak főbb csoportjai közül a legnagyobb elmaradá-
sunk a ruházati cikkek és lábbelik esetében alakult ki, 
amelyeket illetően alig több mint harmadakkora mennyi-
séget fogyasztottunk, mint az EU-ban átlagosan. A javak 
alcsoportjait tekintve a magyar fogyasztás számottevően, 
88%-kal alacsonyabb volt halakból, továbbá személyszál-
lító járművekből (személygépkocsikból, motorbiciklikből 
és kerékpárokból) is jelentősen kevesebbet vásároltunk 

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

(–66%). Ezzel szemben az alkoholos italok, dohánytermé-
kek, kábítószerek fogyasztása – a fő kiadási tételek közül 
egyedüliként – meghaladta az uniós átlagot (+9%). Ez 
alapvetően a dohánytermékeknek tulajdonítható, ame-
lyekből a magyarok fejenként 24%-kal többet vásároltak 
egy átlagos uniós polgárhoz képest.

Magyarországon a háztartások fogyasztására vonatkozó 
árszínvonal 41%-kal elmaradt az uniós átlagtól. A kiadás 
fő csoportjai közül a legalacsonyabb árszint a lakásfenn-
tartási költségeket illetően adódott, amely 58%-kal volt 
olcsóbb 2017-ben az uniós átlagnál. Az unióshoz képest 
relatíve legdrágább pedig a kommunikáció volt, ahová a 
postai szolgáltatások, valamint a távközlési eszközök és 
szolgáltatások tartoznak, s amelynek árszínvonala 9%-kal 
maradt el az egységes piacétól. Érdekesség, hogy két alté-
tel relatív magyarországi árszintje meghaladta az uniósat: 
a lábbeliké 1%-kal, az élelmiszerek közé tartozó olajoké és 
zsíroké pedig 13%-kal.

2017-ben a magyar fogyasztói árszínvonal a 4. legalacso-
nyabb volt a tagállamok közül, a hazainál mérsékeltebb 
árakat Lengyelországban, Romániában és Bulgáriában le-
hetett tapasztalni. A legdrágább tagország Luxemburg, 
ahol a 2017-es árszint 40%-kal volt magasabb az uniósnál, 
a legolcsóbb országhoz, Bulgáriához képest pedig 3,1-sze-
res az árszínvonal. A termékek esetében a legdrágább és a 
legolcsóbb tagállam közötti különbség sokkal kisebb, mint 
a szolgáltatásokat illetően (1,9-szeres, illetve 4,7-szeres).

Herzog Tamás

A háztartások egy főre jutó fogyasztási volumene
(EU-28=100%), 2017 

Mennyivel volt több a 2017. évi egy főre jutó fogyasztás volumene  
a 2010. évinél?
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A papagájok zsenigénjei

A papagájokról szinte mindenki-
nek a hangutánzó képességük 

jut először eszébe. E képességüket 
régen „értelmesnek” gondolták, hi-
szen egy beszélő madár muszáj, hogy 
intelligens is legyen. Később, az eto-
lógia fejlődésével az állati intelligen-
cia, értelem, okosság jelentéstartal-
ma teljesen átalakult, és levetkőzte 
az emberrel való kényszeres összeha-
sonlítás terhét. A papagájok teljesít-
ményének megítélése azonban ezzel 
egy időben mintha romlott volna, és 
sokáig úgy gondolták, hogy mind-
össze a hallott hangot utánozzák, 
mindenféle megértés nélkül.

Az utóbbi évtizedekben azonban 
lassan tudatára ébredtünk a papa-
gájok valóban elképesztő kognitív 
képességeinek, amelyeknek csak egy 
részét adják vokális adottságaik. A tu-
domány leghíresebb papagája egyér-
telműen az Alex nevű szürkepapagáj 
volt (2007-ben, 31 éves korában 
pusztult el), amelyet vizsgálva 
Irene Pepperberg viselkedéskutató 

madárcsoportot mentális szempont-
ból kiemelik a legtöbb más szárnyas 
közül. Emellett a papagájok hosszú 
életének titkát is keresték, hiszen 
vannak közöttük, amelyek emberi 
mércével is matuzsálemnek számí-
tanak.

Utóbbi kérdést vizsgálva Melloék 
megállapították, hogy a hosszú élet-
időben 344 gén mutációi játszhatnak 

Az Univerzum fényködben 
úszik

Ez a cikk a nagy számok szerelmese-
inek íródott. 4 x 1048 foton: az 

Univerzum összes csillaga által kibo-
csátott fény mennyisége a világmin-
denség születése óta. Ez – meglepetés 
– egy meglehetősen nagy szám, a né-
gyest 48 darab nulla követi, ha teljes 
egészében ki szeretnénk írni. Hogy 
mennyire nagy, arról szemléletesen 
árulkodik, hogy egy másik becslés sze-
rint az Univerzum 3,28 x 1080 atom-
ból áll, ami (látszólag) már nincs is 
olyan messze ettől. 

De vajon honnan lehetséges az akár 
tízmilliárd éve létezett csillagok fé-
nyét egyáltalán megbecsülni? Talán 
nem csoda, hogy „ilyet még senki sem 
csinált korábban” – nyilatkozta Mar-
co Ajello, a dél-karolinai Clemson 
College asztrofizikusa, a Science-ben 
megjelent tanulmány vezető szerzője.

Ajello és munkatársai a Clemson 
College-ből és a reykjavíki Izlandi 
Egyetemről az extragalaktikus hát-
térfény mérése alapján becsülték meg 

a blazárok megfigyelése jelentette. 
Ezek nagyon erős energiával sugár-
zó galaxismagok, amelyek sugárzása 
gyakorlatilag a teljes megfigyelhető 
univerzumon „átvilágít”.

A kutatócsoport összesen 739 blazárt 
figyelt meg a NASA Fermi-űrtávcsöve 
segítségével, némelyikük viszonylag kö-
zel volt, mások a messzi végtelenből kül-
dik felénk sugaraikat. Utóbbiak az Uni-
verzum gyermekkorában bocsátották ki 
azt a gammasugárzást, ami évmilliár-
dok múltával elérkezett hozzánk. 

e madarak számos, minden túlzás 
nélkül lenyűgöző – bizonyos tekin-
tetben az újszülött gyerekeket is felül-
múló – mentális képességére derített 
fényt. Bónuszként pedig Alex szóban 
tudott válaszolni a kérdésekre.

A nagy kérdés, hogy miért ilyen 
okosak a papagájok? Erre mind a 
mai napig nincs kielégítő válasz, az 
etológusok többsége a madarak ter-
mészetes szociális közegében keresi a 
rejtély nyitját: talán az összetett cso-
portszerkezet tette előnyössé az evo-
lúció során a fejlett szociokognitív 
képességek kifejlődését. A miért 
megértését segítheti, ha feltárjuk e 
képességek genetikai hátterét. Erre 
vállalkoztak Claudio Mello és mun-
katársai az Oregoni Egészségtudo-
mányi Egyetemen. Tanulmányukat 
a Current Biology folyóirat közölte.

Brazíliában élő kékhomlokú ama-
zonpapagájok genomját elemezték, 
majd hasonlították azt össze több 
tucat más madárfaj genetikai állo-
mányával. A kutatók úgy gondol-
ják, hogy nyomára bukkantak azon 
genetikai változásoknak, amelyek e 

a valaha kibocsátott foto-
nok számát. Az első csilla-
gok néhány százmillió évvel 
az ősrobbanás után kezdtek 
pislákolni, ma pedig a becs-
lések szerint egybilliószor 
billió, tehát 1024 csillag van 
a világmindenségben. Az 
extragalaktikus háttérfény a 
csillagok által valaha kibocsá-
tott fényből táplálkozva ak-
kumulálódik, mióta világ a 
világ. A számítások szerint a 
csillagok fényének több mint 
kilencven százaléka végül 
e fényködbe jut. ,,Ma e fénytengerben 
ülünk” – érzékelteti az extragalaktikus 
háttérfény általános jelenlétét Kári 
Helgason, a tanulmány izlandi társszer-
zője.

Tehát ezt a háttérfényt kell megmér-
ni, és máris megtudjuk, hogy mennyi 
fény született valaha a csillagokban, 
ilyen egyszerű ez. Talán sejtik, hogy ez 
nagyon nem egyszerű, a legfőbb prob-
lémát a közeli csillagok fénye jelenti, 
amelyek elhomályosítják e szerényen 
derengő háttérfényt. A megoldást 

A Fermi-űrteleszkóp felvétele a teljes égbolt  
gammaforrásairól (FOTÓ: NASA)

Kékhomlokú amazon
(FOTÓ: STANFORD UNIVERSITY)
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szerepet, amelyek a legkülönfélébb 
fiziológiai folyamatokat szabályoz-
zák. De mi a helyzet az okossággal?

A papagájoknak hasonlóan na-
gyobb az agya a többi madárhoz ké-
pest, mint ahogy az ember agya is na-
gyobb a többi főemlőshöz viszonyítva. 
A kutatók ezért analóg evolúciós fo-
lyamatokat feltételeztek a papagájok 
okosodása és az emberré válás hátte-
rében. Ennek pedig megtalálták gene-
tikai lenyomatait is. Itt nem magukra 
az élettani folyamatokat irányító fe-
hérjéket kódoló gének hasonlóságára 
kell gondolni, hanem ezek genetikai 
szabályozásának módjára. 

A papagájok agyfejlődést befolyáso-
ló génjeinek kifejeződését szabályozó 
génszakaszai eszerint hasonlóképp 
változtak meg a múltban, mint az em-
berelődökben. Talán e mutációk tették 
lehetővé mindkét csoport számára, 
hogy intellektuálisan kiemelkedjék a 
többi állat közül. A kutatók azt remé-
lik, hogy e változások részletes vizsgá-
latával a konvergens evolúció geneti-
kai hátterét is jobban megérthetjük.

K. M.

képesek voltak meghatározni a két 
objektum tömegét. Eredményeiket 
az Astrophysical Journal Letters című 
tudományos folyóiratban publi-
kálták. Eszerint az MM 1a jelű fő 
objektum negyvenszer nagyobb tö-
megű, mint a mi Napunk, a kiseb-
bik égitest tömege viszont körülbe-
lül fele a központi csillagunkénak.

Sok idősebb, nagy tömegű csilla-
got lehet  találni közeli kísérővel, 
azonban a kettős csillagok tagjai 
jellemzően szinte azonos tömeggel 
rendelkeznek és együtt formálód-
nak. Fiatal, 80 : 1 tömegarányú ket-
tős rendszer rendkívül szokatlan, 
és két, egymástól teljesen eltérő ke-
letkezési folyamat jellemzi az egyes 
tagokat. A másodlagos objektum 
a legelfogadottabb elmélet szerint 
a nagy tömegű korong hűvösebb, 
külső régióiban keletkezik. Ezek a 
labilis korongok képtelenek fenn-
tartani magukat a gravitációs von-
zás ellenében, így egy vagy több 
csomóba tömörülnek.

A kutatók megjegyzik, hogy az 
újonnan felfedezett MM b1 ugyancsak 
rendelkezhet saját cirkumsztelláris 
(csillag körüli) koronggal, amelyben 
megvan a lehetőség a bolygókeletke-
zésre, azonban erre nem sok idő áll ren-
delkezésre. Az MM a1-hez hasonló tö-
megű csillagok ugyanis mindössze csak 
nagyjából 1 millió évig léteznek, mielőtt 
nagy erejű szupernóva-robbanásban 
megsemmisülnének, így ha a kiseb-
bik társnak meg is van a lehetősége 
saját naprendszert létrehozni, az sem-
miképp sem lesz hosszú életű. A ku-
tatócsapat 2019-re további távcsőidőt 
kapott, hogy folytathassa keresését ha-
sonló izgalmas csillagrendszerek után.

SzoucSeK ÁdÁM

A gamma-fotonok, miközben át-
hatolnak az extragalaktikus hát-
térfényen, jó eséllyel elnyelődnek. 
Tehát ha megmérjük a különböző 
távolságban lévő blazárok fényét, 
majd kiszámítjuk, hogy a kiindulá-
si fény mekkora hányada veszett el 
útközben, meghatározhatjuk, hogy 
a múlt egymást követő időszakaiban 
(egymilliárd éve, kétmilliárd éve és 
így tovább) mennyi fotont tartalma-
zott az extragalaktikus háttérfény.

Ebből az eloszlásból egy számítógé-
pes modell segítségével az asztrofizi-
kusok fel tudták rajzolni a háttérfény 
mennyiségét az idő függvényében. 
De még ez sem volt ilyen egyszerű, 
mert miközben a háttérfény egyre 
gyülemlik, ahogy elröppennek az 
évmilliárdok, eközben a táguló Vi-
lágegyetem miatt egyúttal ritkul is. 
Mindenesetre az előbbi hatás erősebb-
nek bizonyult, így összességében a 
háttérfény erősödik az idő múlásával. 
Mindezeket a faktorokat tartalmaz-
nia kellett a kifejlesztett modellnek.

Az eredmények segítségével bepil-
lantást nyerhetünk az Univerzum rég-
múltjába. ,,Talán egy napon egészen az 
ősrobbanásig visszatekinthetünk. Ez a vég-
ső célunk” – nyilatkozta Marco Ajello.

KovÁcS MÁrK

Szokatlan csillagpáros

Csillagászok most minden eddigi-
nél részletesebb betekintést nyer-

tek egy fiatal csillag keletkezésébe, 
ám eközben egy váratlan kísérő is fel-
bukkant. Miközben a Leeds Egyetem 
munkatársai megfigyelték a csillagot, 
rájöttek, hogy valójában nem egy, ha-
nem két égitestet látnak. Az eredetileg 
vizsgált MM 1a jelű fő objektum egy 
fiatal, nagy tömegű csillag, amelyet 
gázból és porból álló, forgó korong 
vesz körül. A kutatók azonban felfi-
gyeltek egy, a porfelhőn túli halvány 
égitestre is, amely előbbi körül kering 
és az MM 1b elnevezést kapta. A ku-
tatócsoport úgy gondolja, ez az egyik 
első példa egy szétdarabolódott ko-
rongra, amely egy nagy tömegű, fia-
tal csillagot ölel körül. A meglepő új 
felfedezést a chilei Atacama-siva-
tagban, nagyjából 5000 méter ten-
gerszint feletti magasságban lévő rá-
diótávcső-rendszer (ALMA) segítsé-
gével tették.

A csillagok hatalmas csillagközi 
por- és gázfelhőkben képződnek. 
Amikor ezek a felhők a gravitáció 
hatására összesűrűsödnek, gyorsab-
ban kezdenek el forogni, korongot 
formálva. A kis tömegű csillagok-
ban, mint a mi Napunk esetén, 
ebből a korongból képződnek az-
tán a bolygók. A mostani eset-
ben azonban a csillag és a korong, 
amelyet vizsgáltak, olyan nagy tö-
megű, hogy bolygókeletkezés he-
lyett egy másik csillag születését 
eredményezték. A porfelhő által 
kibocsátott sugárzás mennyiségét, 
valamint a kibocsátott fény frek-
venciájában bekövetkező finom 
változásokat megmérve a kutatók 

A csillagpáros művészi ábrázolása (FORRÁS: UNIVERSITY OF LEEDS)
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Plasztikus skorpióméreg

A környezeti kihívásokhoz sokféle 
módon alkalmazkodhatnak az 

egyedek. Vannak esetek, amikor egy-
mástól genetikailag eltérő variánsok 
jönnek létre, ilyenkor az alkalmazko-
dóképesség örökölhető – egyben vi-
szont meglehetősen merev. A viselke-
dési alkalmazkodás többnyire az érés, 
illetve tanulási folyamatok eredmé-
nye, az erre képes fajok esetében 
nagyfokú rugalmasságot eredmé-
nyezve. A testi adottságok (anatómiai, 
élettani vonások) viszont még egy 
módon is alkalmazkodhatnak a kör-
nyezet dinamikájához – ez pedig az 
úgynevezett fenotipikus plaszticitás. 

E tulajdonság azt teszi lehetővé, hogy 
ugyanazon populációban az egyedek 
genetikai tulajdonságaiktól függet-
lenül többfélék lehetnek (különböző-
képpen fejlődhetnek) annak függvé-
nyében, hogy milyen (mennyiségében, 
vagy minőségében eltérő) hatások érik 
őket. A fenotipikus plaszticitásra való 
képesség előnyös, amikor nincs olyan 
fenotípus az adott kihívás fokozataira 
nézve, amely általánosságban a „leg-
jobb” lenne, és a környezeti kihívás 
egyes variánsai jól felismerhető (észlel-
hető) módon jelentkeznek. 

Ki gondolta volna, hogy a méregter-
melés pont olyan tulajdonság, amelynél 
az ilyesfajta rugalmasság hasznos lehet? 
A jelenség megértéséhez gondoljunk 
arra, hogy sok faj a mérgét többféle fel-
adatra is használja – jelesül támadásra 
(mint ragadozó) és védekezésre (mint 
kiszemelt préda). E két kihívás akkor 
igényel leginkább rugalmasságot az 

adott fajban, ha az egyedeket fenyege-
tő ragadozók, illetve a számukra zsák-
mányul szolgáló állatok között jelentős 
rendszer- és élettani eltérés mutatko-
zik. Jó példa az ilyen „mérges” állatok-
ra a skorpiók csoportja.

A skorpiók többnyire magukhoz ha-
sonló méretű prédára vadásznak, ezek 
jellemzően szintén az ízeltlábúak közül 
kerülnek ki. A skorpiókra vadászó ra-
gadozók viszont általában gerincesek, 
sok esetben emlősök. A skorpió méreg 
alfa-toxinja az áldozat sejtmembrán-
jának nátrium-csatornáit blokkolja, 
ezek pedig olyannyira eltérők az ízelt-
lábúak és az emlősök esetében, hogy 
hatékony tönkretételük némileg eltérő 
méregtípussal lehetséges csak. A skor-
piók mérge ennek megfelelően egy 
keverék, amelyben megtalálható mind 
a zsákmány, mind pedig az ellenség 
ellen hatékony méregváltozat. A kér-
dés most már csak az, vajon a skorpiók 
képesek-e méregkoktéljukat „igény 
szerint” módosítani – vagyis kimu-
tatható-e náluk a méreg fenotipikus 
plaszticitása annak függvényében, 
hogy mennyire gyakran találkoznak 
prédával, illetve ragadozóikkal. 

Ausztrál kutatók ezt a kérdést vá-
laszolták meg egy arrafelé ősho-
nos, őserdei skorpiófaj, a Liocheles 
waigiensis tesztelésével. Az egyede-
ket a vadonban fogták be, majd rö-
viddel ezután méregmintát vettek 
tőlük. Ezután a skorpiókat egyesével 
elszállásolták, és kétféle kezelés kom-
binációjával négy kísérleti csoportba 
osztották. A skorpiókat vagy méreg-
igényes prédával, vagy szúrást nem 
igénylő eledellel etették (élő, illetve 
frissen ölt tücsök), ezzel stimulálva a 
támadó típusú méregkomponens ter-
melését. A ragadozó támadását egy 
kitömött egérrel imitálták hetente 
háromszor, amelynek közelítésére a 

ÉT-ETOLÓGIA

skorpiók szúrással válaszoltak – így 
lehetett azt remélni, hogy a védekező 
típusú méregkomponens termelődé-
sét is módosíthatják. A fenti kezelé-
sek hat hétig tartottak, ezután ismét 
méregmintát vettek a skorpióktól. 
A méregkomponenseket gázkro-
matográfiával analizálták, továbbá 
megvizsgálták, milyen hatása van 
a méregnek emlős, illetve rovar 
célpontokra. Előbbit emberi szívsejt-
tenyészeteken, utóbbit pedig élő tücs-
kökön végezték. 

Az eredmények szerint a szimulált 
ragadozó-támadásnak kitett skorpiók 
mérge eltérővé vált a kiindulási álla-
pothoz képest a kísérleti periódus vé-
gére, és a két csoport (egérrel / egér 
nélkül) közötti különbség a méreg-
összetételben még a kísérletet követő 
harmadik hétben is kimutatható volt. 
A méreg hatékonyságát célzó mérések 
során az derült ki, hogy a ragadozó-
támadásnak kitett skorpiók méregke-
verékében lecsökkent azon összetevők 
aránya, amelyek leginkább a tücsök 
ellen hatékonyak, ezzel megemelve az 
emlőssejteket károsító méreganyagok 
arányát. Ugyanakkor annak, hogy a 
skorpiók élő zsákmányt, vagy dögöt 
fogyaszthattak, nem volt kimutatható 
hatása a méreg összetételére.

 Ez a vizsgálat első ízben igazolta, 
hogy a méreggel vadászó ragadozók 
esetében a rájuk irányuló predációs 
nyomás fenotipikus plaszticitáshoz 
vezethet abban az esetben, amikor a 
ragadozó jellemzően más rendszerta-
ni csoportba tartozik, mint a kérdéses 
állat prédái. Ez a képesség hatékonyan 
növeli a skorpiók túlélési esélyeit, mi-
közben energiatakarékos is, hiszen 
nem egyszerűen több mérget termel 
az állat, hanem csak azon komponen-
sek jelenlétét növeli a többi rovására a 
keverékben, amelyek az adott környe-
zetben a leghasznosabbak a számára. 
Mivel egy-egy területen a préda-raga-
dozó jelenlét időben gyorsan változhat, 
e plasztikusság igen adaptív lehet a 
skorpiók számára.

PongrÁcz Péter
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KEZDJE 
AZ ÚJÉVET 
A LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁVAL! 

Földrészünk egyik legritkább bogarának számít az Osmoderma 
eremita, mivel az idős, nagy üregű holtfákban él, s ezek bizony erő-
sen fogyatkozóban vannak az európai erdőkben. A rejtett életmódú 
rovar hazánkban a Mátrában, a Bükkben, a Gödöllői-dombságon, 
a Rába mentén, a Keszthelyi-hegységben, illetve a Bakonyalján, 
valamint a Szigetközben fordul elő. Állományai egymástól elszige-
teltek, s nagyságukat becsülni is nehéz. Fokozottan védett, eszmei 
értéke 250 ezer forint.  Jó fejtést!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négy-
zetet. A 43. heti számunkban elkezdődő 18 hetes rejtvénycik-
lusunk végére e négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva 
− egy 125 éve született magyar orvos, biokémikus nevét adják 
ki. A név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves 
előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Mozidarab bírálata. 11. Kifejletlen. 12. Vörös, 
angolul. 13. Ezüstfehér puha fém. 14. Jankovszky ....; XX. szá-
zadi színésznőnk. 15. A rejtekből. 16. Gödröt feltölt. 18. Záhony 
határai! 20. Közöl. 21. Biztosítási ügy. 24. Messzire hajít. 25. 
Amennyiben. 26. Tisza-parti megyeszékhely. 28. Borítókosár. 29. 
Pásztótól 3 kilométerre lakik. 30. Baj, bonyodalom. 32. ... baba; keleti 
mesealak. 33. Megleli. 34. Az éter hullámain közvetített interjú.

FÜGGŐLEGES: 1. Lassító. 2. Stílus, elavult szóval. 3. Puskavégre 
kap. 4. Magyar Távirati Iroda, röv. 5. Társaskör. 6. A fokozottan védett 
rovar neve. 7. Ring közepe! 8. Lendület, régiesen. 9. A csapatmérkő-
zésre készülő játékosállomány. 10. Statisztikai tény. 14. Folyóágy. 17. 
Zuhany. 19. Lábikra. 21. Nátrium-...; konyhasó. 22. ... Clarke; ausztrál 

hosszútávfutó, 1965-ben a világ legjobb sportolója (1937–2015). 23. 
Simított (ing). 24. Ennek aljához. 25. Noha. 26. Az angolok csillaga! 
27. Kovács ...; Kossuth-díjas előadóművész, popénekesnő. 28. Mér-
tékegységek nevében ezerszerest jelent. 31. Újság, magazin. 
33. Betűt, jelet vés.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: erdélyi földikutya, magyar földiku-
tya, délvidéki földikutya. 

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

aZ Új NEMZEDÉkNEk!

A HÓNAP KÉPE
DECEMBER

Orbán Balázs (Orban.balazs.67@gmail.com) – Ahogy még 
senki sem látta – című képe az 50. számunkban jelent meg.
Rekordföveny választja el a földet a víztől. Síkja mint lapos 
vágás egy másik osztás: fölül a mindenség, alul virtuális 
mása éles rajzolatban, mentesen a fényködöktől, s lefelé 
nézve is alátekintünk a létezőnek. „Felszíne tűkör, és abban, 
mikép / Tündéri álom, az előbbi kép / Tisztára mosdva, fel-
fordítva ring – mondja Arany János Vojtinája. E fénytörődés 
átlátszó habon, /… / Ez önmagánál szebb, dicsőbb termé-
szet: / Egyszóval... a költészet.”  (H. J.)

Államilag elismert nyelvvizsa
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ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

Szentendre főterének emblematikus 
épületében, egy XVIII. századi keres-
kedőházban nyílt meg 1981-ben a 
Kmetty Múzeum, amely az épület le-
romlott állapota miatt az elmúlt öt 
évben már nem tudott rendeltetéssze-

rű módon működni. Az épület az elmúlt hónapokban 
teljesen megújult, és december 8-tól újrarendezett állan-
dó kiállítással várja a látogatókat.

Kmetty a kubizmus egyik hazai megismertetője, 
ugyanakkor nem vette át az irányzat minden jellegzetes-
ségét, hanem egy saját festői világához igazított, egyéni-
leg értelmezett változatát alakította ki.

A művész már a húszas évektől főleg Szentendrén fes-
tett, majd 1945 után a Szentendrei Művésztelep tagja is 
lett. Halálát követően özvegye egy önálló Kmetty Múze-
um alapításának kérésével adta át férje 275 tételes hagya-
tékát, amely néhány kimagasló értékű korai festmény 
mellett elsősorban grafikai és műtermi vázlatokból, vala-
mint a hatvanas–hetvenes években készült olajképekből, 
üvegablaktervekből és üvegablakokból állt.

Az életművének keresztmetszetét nyújtó Kmetty 
János – Az örök kereső című kiállításon az egész mun-
kásságát végigkísérő, jellegzetes önarcképei és csendéletei, 
valamint városligeti, szentendrei, nagybányai tájképei és 
az utolsó alkotói korszakára jellemző, kékes árnyalatú, 
geometrikus szerkezetbe illesztett kompozíciói láthatóak. 
A tárlat 2020. január 15-ig várja a látogatókat.

Muzsikáló, rézszárnyú égi 
hinták címmel nyílt kiállítás a 
Petőfi Irodalmi Múzeumban Jé-

kely Zoltán és a szakralitás kapcsolatáról. 
A kiállítás központi eleme Jékely Zoltán haranggyűjte-

ménye, mely a kiállítótér mennyezetéről lelógatott, át-
tetsző harangokkal egészül ki. A harangok a költő egy-
egy versét rejtik magukban, kiemelve bennük a harang 
és a templom motívumát, melyek költészetében a kezde-
tektől fogva megmutatkoztak. Az áttetsző, néma haran-
gokba bezárt sorok álomszerű gomolygása olvashatat-
lanná teszi a szövegeket, ugyanakkor szemlélteti a költői 
életműben e kiemelt motívumok folyamatos jelenlétét, 
ezek sokszínű jelentéstartalmát. Bár elérhetetlennek 
tűnnek ezek a szövegek, valójában mindenki számára 
hozzáférhetők a költő kötetein keresztül, valamint a ki-
állításban elhelyezett válogatott versgyűjteményben.
A tárlaton bemutatott fotók egyrészt a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum gyűjteményét képezik, másrészt a Jékely család tulajdo-
nába tartozó, archív amatőr képek, meghitt emlékek. Mind-
ez Jékely szakrális motívumokban gazdag költészetének és 
naplóinak részleteivel illusztrálva. A látogató belehallgathat 
az egykor Jékelyvel készített interjúkba, valamint meghall-
gathatja a költő egyes verseit is Jancsó Adrienne előadásában. 
A tárlat január 6-ig tekinthető még meg.

A debreceni MODEM Mo-
dern és Kortárs Művészeti 
Központban nyílt meg a 
Kísérlettől a művésze-
tig: Man Ray fotográfi-
ái című tárlat. 

A kiállítás áttekintést nyújt a huszadik század fotográ-
fiai nyelvezetét megújító művész fényképészeti munkás-
ságáról a kísérleti művektől a szürrealizmust idéző divat-
fotóiig. A Philadelphiában született Man Ray művésze-
tében a dadaizmus és az avantgárd festészet mellett pá-
lyájának korai szakaszától foglalkozott az akkor még 
újnak számító médium kísérleteivel és kifejezésmódjai-
val. Nevéhez kötődnek az úgynevezett „Rayogrammok” 
– Man Ray a nagyítógép alatt a papíron árnyékot vető 
tárgyak és anyagok alkotta kompozíciók mellett beavat-
kozott a nagyítás folyamatába, hogy egyedi hatású nyo-
matokat készítsen, hogy a kamerát nem mint a világot 
dokumentáló, hanem mint műalkotásokat előállító esz-
közt értelmezze. Művei a későbbi generációk számára 
mintát és kiinduló pontot jelentettek.

A február 24-ig nyitva tartó tárlat bepillantást enged 
a művész korai munkáitól a második világháború után 
készült alkotásaiig, a nézők megismerhetik önarcképeit 
és nőkről készített portréit is, melyek sokszor olyan szi-
tuációkat mutatnak, amelyek elrugaszkodnak a valóság-
tól, humorosak, a korabeli művészeti világ inspirációi-
nak elemeit mutatják. 

A Kiscelli Múzeumban 2018 
decemberétől látható a Fekete 
Lyuk – A pokol tornáca című 
kiállítás, mely a híres Fekete 
Lyuk megnyitásának harminc-

éves jubileuma alkalmából nyílt meg és ami a rendszervál-
tás kori budapesti underground egy szeletét mutatja be.

Az 1980-as évek végén a Fekete Lyuk volt az egyetlen 
állandó alternatív zenei szórakozóhely Budapesten, 
amely beengedett mindenkit, aki az alternatív, a punk, 
a rock vagy a metál műfajokat képviselte. Sem koráb-
ban, sem később nem volt olyan gyűjtőhely, amely így 
össze tudta volna fogni a szubkultúrákat és azok képvi-
selőit. Sok tűrt és tiltott együttes kapott itt fellépési lehe-
tőséget. Több ma is létező zenekar a klubnak köszönhet-
te ismertségét.

A június 25-ig látható tárlat számos interjúban mutat-
ja be az egykori szórakozóhely közönségének visszaem-
lékezéseit a hely eseményeiről, programjairól, amelyek 
segítségével betekintést nyerhetnek a látogatók egy 
olyan csoport világába, amely nem kívánta elfogadni a 
többségi társadalom normáit, így saját közösséget hozott 
létre, amelynek a legfontosabb megnyilvánulási szintere 
a svájci alternatív kulturális centrumok mintájára létre-
hozott Fekete Lyuk volt.

Felújítva Rayogrammok

Néma harangok A pokol tornáca



É l e t É s  tu d o m á n y   2019/2  31

KÖVETKEZŐ	SZÁMUNKBÓL

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT HETILAPJA 

Főszerkesztő: Gózon Ákos • Szerkesztőség: 1088 Budapest, Bródy S. u. 16. • Titkársági telefon: 327-8950; 
Fax: 327-8969. • E-mail: eltud@eletestudomany.hu • Postacím: TIT 1431 Budapest, Pf. 176 • Honlap: http://
www.eletestudomany.hu • Lapunk megtalálható a Facebookon is • Kiadja: Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat • Felelős kiadó: Piróth Eszter, a TIT Szövetségi Iroda igazgatója • Postacím: 1431 Budapest, Pf. 176 • 
Nyomás: Pauker Nyomda • Felelős vezető: Vértes Gábor • Index: 25 245 • ISSN 0013-6077 (nyomtatott) • ISSN 

1418-1665 (online) • MagyarBrands 2014 és Magyar Örökség-díjas hetilap • Tudományos Tanácsadó Testület: Almár Iván, 
Antalóczy Zoltán, Bendzsel Miklós, Bod Péter Ákos, Botos Katalin, Csányi Vilmos, Csépe Valéria, Falus András, Forgács 
Iván, Freund Tamás, Grétsy László, Hámori József, Herczeg János, Horváth Tibor , Juhász Árpád, Kerner István, Kroó 
Norbert, Makara B. Gábor, Marosi Ernő, Pléh Csaba, Sólyom László, Szabó Miklós,  Szalay Péter, Szentgyörgyi Zsuzsanna, 
Szörényi László, Takács László, Tátrai Zsuzsanna, Vámos Tibor, Varga Benedek, Vásárhelyi Tamás • Rovatvezetők: Albert 
Valéria (földtudományok, mezőgazdaság), Papp Csilla (történelem), Tegzes Mária, Szoucsek Ádám (aktuális), Pásztor Balázs 
(kémia, fizika, informatika), Lőrincz Henrik, Nyerges Gyula (csillagászat) • Tervezőszerkesztő: Kiss Nemeskéri Zsuzsanna • 
Címlap és nyomdai előkészítés: Lévárt Tamás • Szerkesztőségi irodavezető: Deme Lívia • Minden jog fenntartva! • A meg 
nem rendelt fényképekért és kézira tok ért nem vállalunk felelősséget. • Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 
1900 Budapest Előfizetésben megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu webshopban 
(https://eshop.posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen, telefonon 06-1-767-8262 számon, levélben 
a MP Zrt. 1900 Budapest címen. Külföldre és külföldön előfizethető a Magyar Posta Zrt.-nél a webshopban (https://eshop.
posta.hu/storefront/), 1900 Budapest, 06-1-767-8262, hirlapelofizetes@posta.hu továbbá személyesen a pos tahelyeken és a 
kézbesítőnél. •  Megvásárolható a LAPKER árusítóhelyein. Lapunk korábbi számai megvásárol ha tók a szerkesztőségben is. 

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával jelenik meg.

A hátlapon
Előttünk az újabb tematikus év

Az ENSZ közgyűlése 2017. december 
20-án, 74. plenáris ülésén a 2019-es évet 
a Periódusos Rendszer Nemzetközi 
Évének nyilvánította.  Ennek cél-
ja, hogy felhívják a figyelmet a 
kémia fontosságára a fenntartható 
fejlődés előmozdításában, valamint 
az energiaipar, az oktatás, a mező-
gazdaság és az egészségügy globá-
lis kihívásainak megoldásában. 

A periódusos rendszer az egyik 
leg jelentősebb mérföldkő a tudo-
mányban, hiszen egységet teremt 
a csi l lagászat, kémia, fizika, bio-
lógia és más természettudomá-
nyok között. 2019-ben éppen 
150. születésnapját ünnepli az 
1869-ben Dmitrij Mengyelejev 
orosz kémikus által útjára indí-
tott „találmány”, amely azóta fo-
lyamatosan gyarapodott, tovább 
bővítve ismereteinket a kémiai 
elemek világáról. Más célból, de 
ugyancsak a periódusos rendszer 
inspirálta a képen látható canber-
rai Tudományos és Technológiai 
Központot (Questacon) is, hogy 
egy helyi fesztivál keretében ez-
zel a nagyszerű táblázattal öltöz-
tesse ünnepi pompába épü letét. 
A hatalmas intézmény több mint 
200 interaktív kiál l ítással várja 
a természettudomány újdonságai 
irán t  é rdek lő dő  kö zö n sé ge t . 
A múzeum legfőbb céljai között 
tartja számon a gyerekek tudo-
mány iránti elköteleződésének nö-
velését.

Kép: Tony H.
Szöveg: Sz. Á.
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Vesztegzár a hangyabolyban
A tücsök és a hangya meséje óta 
tudjuk, hogy a hangyáktól érdemes 
tanulnunk. Egy új kutatás ismét pél-
daként állítja elénk az apróságokat: 
a hangyatársadalmakban ugyanis 
rendkívül jól működik a betegség-
megelőzés. 

Mitől	lesz	vonzóbb	egy	hím	
zöld	gyík?
A párválasztás egy meghatározó folya-
mat a szexuálisan szaporodó állatok szá-
mára. Általában a nőstények a párvá-
lasztó egyedek, azonban bizonyos ese-
tekben a hímek is válogathatnak. Maga 
a folyamat alapulhat közvetlen előnyö-
kön, például a hímek utódgondozó 
viselkedésén vagy a táplálék párosodási 
ajándékként való adásán, de alapulhat 
közvetett hasznon is, amikor az egye-
dek csak az öröklődő genetikai állomá-
nyukat ajánlhatják fel a másik számára.

Kondor	Béla	a	repülés	vonzá-
sában 
„A szirénák hangjára, ahogy tudtam, 
szedtem a lábam, Béla azonban, ha 
tehette, illetőleg, ha sikerült megszöknie, 
a padlásra iramodott, és a tetőn, hátát 
a kéménynek vetve, bénultan figyelte a 
bombázást, a légi ütközeteket, az elta-
lált, kigyulladt gépek zuhanását…” – 
emlékezik vissza gyerekkorukra a 
művész testvére.



Questacon, Canberra

A PERIÓDUSOS 
RENDSZER 
ÉVE
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