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Néha, csak úgy időtöltésként, bebillentyűzöm ismeret-
terjesztő hetilapunk nevét valamelyik kereső szolgáltatás 
megfelelő mezőjébe, hogy lássam: milyen, szerkesztősé-
günktől független tartalmak keringenek a világhálón az 
Élet és Tudományról. Azt is írhatnám: szeretném meg-
tudni, mi újság van az újságunk ismertsége és elismert-
sége terén. S előfordul néha, hogy ha nem is újdonságra, 
de gyöngyszemre bukkanhatok e véletlenszerű keresgé-
lések során.

Legutóbb ugyanis egy zeneszámot dobott fel nekem a 
szerencse. Nem éppen mait, hiszen a „muzsika” negyed 
századdal ezelőtt keletkezett, csak valamiért eddig elke-
rülte a figyelmemet. A kilencvenes évek közepén sze-
rezte a Liquid Limbs együttes azt a körülbelül 8 perces 
kompozícióját, amelynek címe: Élet és Tudomány. Ha 
valaki megnézi az egyik legismertebb videomegosztó 
portálon hallható verziót, ott illusztrációként egy címla-
punk köszön vissza, egyértelművé téve, hogy a  mű ih-
letője ismeretterjesztő kiadványunk volt.

Természetesen már önmagában az a tény is megtiszte-
lő, hogy a kilencvenes évekre jellemző elektronikus és 
techno zenét játszó együttes akkori három tagját megra-

gadta a tudomány általunk közvetített képe. Tudom, 
nem egyedüli ez a jelenség, hiszen a Kraftwerk együttes 
náluk korábban szívesen nyúlt már a technológia vív-
mányaihoz témákért, míg Vangelis vagy Jean Michelle 
Jarre zenéje szinte egybeforrt a kozmosz megismerésé-
nek az élményével, éppúgy, mint Philip Glassé a Kizök-
kent világ című filmkoncert révén az ökológiai-művészi 
gondolkodással. De hadd legyek elfogult, az én szívem-
hez a nevünket viselő mű áll legközelebb.

Külön öröm, hogy a mű dallamváltásai, hangulati egy-
ségei mintha leképeznék azt a sokszínűségre törekvést, 
ahogyan mi hétről hétre szeretnénk bemutatni a kutatás 
szerteágazó világát. Nem kell szakavatott fül hozzá, 
hogy az ember előbb a technológia, a két évtizeddel ez-
előtt még újdonságnak számító információ-technika 
rohamos térnyerésének hangulatát érje tetten, majd a 
kozmosz hívogató titkait, később talán a természet 
dallamait.

Azt már eddig is tudtuk és gyűjtögettük, hogy la-
punk hány irodalmi műben bukkan fel utalás vagy 
alapötlet formájában. A zene most új dimenziót nyit 
ezen reflexiók sorában. Ha Ön is tud lapunk vagy cik-
keink hasonló, művészi „újrahasznosításáról”, kérjük, 
írja meg számunkra! 

Gózon Ákos

Kedves Olvasónk!

Címlapon: Hosszúcsápú ugróvillás (Entomobrya
dorsalis). Potyó Imre felvétele az Élet a havon 
című cikkünkhöz
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lométer távolságban kering a Naptól. 
Ez több mint a Nap és a Plútó közötti 
távolság háromszorosa. Természetesen 
e távolságban már olyan hideg van, 
hogy a Farout leginkább nagyra nőtt 
hógolyóként képzelhető el.

Sheppard a felfedezésről elmondta, 
hogy novemberben bukkantak az égi-
testre, amely nagyon-nagyon lassan 
haladt az égen. Rögtön tudták, hogy 
érdekes, eleddig ismeretlen objektum-
mal állnak szemben. A Naprendszer 
eme külső régióját korábban gyakorla-
tilag üresnek vélték, azonban az utóbbi 
években egyre erősebb a gyanú, hogy 
létezhet egy eddig ismeretlen, kilen-
cedik bolygó is, amely a Neptunusz 
pályáján kívül kering a Nap körül. A 
csillagászok most azt remélik, hogy 
a 2018 VG18 pályájának elemzésével 
(pontosabban a pálya torzulásaiból) 
következtetni tudnak e rejtélyes külső 
bolygó elhelyezkedésére is.

Az objektum lassú mozgása azonnal 
árulkodott arról, hogy nagyon mesz-
sze keringhet a Naptól. A gravitációs 
mező ugyanis a távolsággal csökken, 
márpedig az égitestek keringési gyor-
sasága részben központi csillaguk gra-
vitációs erejétől függ. Ezért a közelebb 
lévő égitestek gyorsabban keringenek.

A 2018 VG18 először november 
10-én tűnt föl a hawaii Manua Kea-
vulkán csúcsán lévő nyolcméteres 
japán Subaru távcső keresőjében. Ez-
után ráállították a chilei Las Campas 
Obszervatórium teleszkópját is, 
amely decemberben erősítette meg a 
felfedezést. 

Messzi, messzi 
objektum

Csillagászok felfedezték a Nap 
körül keringő, eddig ismert leg-
távolabbi égitestet, hivatalos beso-
rolása szerint a ,,Neptunuszon túli 
objektumot”. A konvencionális 
csillagászati nevezéktant követ-
ve egyelőre a 2018 VG18 nevet 
kapta a Nemzetközi Csillagászati 

Unió kisbolygóközpontjától, de felfe-
dezői a Farout (Messze kint) becenéven 
említik, ha egymás között vannak.

A Carnegie Tudományos Intézet Scott 
S. Sheppard vezette kutatócsoportja lát-
ta meg először a 2018 VG18-at, amely 
mindössze egy halovány rózsaszín 
pontnak tűnik a teleszkóp képein. Mé-
réseik alapján megállapíthatták, hogy 
az égitest mindössze 480 kilométer 
átmérőjű, és nagyjából 17 milliárd ki-

Ezzel tovább ,,terebélyesedett” 
naprendszerünk. Régen úgy gon-
dolták, hogy a Plútó a Naprendszer 
legkülső égiteste, de aztán a kilenc-
venes évek elejétől kezdve egyre-
másra fedezték fel a Neptunuszon 
túli régióban, a Kuiper-övben 
keringő fagyos objektumokat. A 
Farout viszont messze a Kuiper-
övön kívül kering, hiszen az véget 
ér nagyjából 50 csillagászati egy-
ségnyi távolságra a Naptól. (Egy 
csillagászati egység a  Nap és a Föld 
közötti átlagos távolságnak felel 
meg, tehát 150 millió kilométer.) 

A Kuiper-övön túli világ a senki 
földjének tűnt, de a legutóbbi idők-
ben több, a 2018 VG18-hoz hason-
ló testet is fölfedeztek arrafelé. De 
egyik sincs olyan messze – 120–130 
csillagászati egységre –, mint ez. 
Érdemes ezen elgondolkodni. A fel-
fedezett égitest 120–130-szor mesz-
szebb kering a Naptól, mint a Föld.

Ennél sokkal többet egyelőre nem 
tudunk a Farout-ról, így pályája 
alakja sem ismert. Lehet elliptikus, 
bizonyos pontjain megközelítheti 
a Neptunusz pályáját, de lehet kör 
alakú is. Még nagyobb rejtély, hogy 
hogyan kerültek oda, ilyen mesz-
szeségbe ezek az égitestek. Egyszeri 
megkerülése a Napnak legalább ezer 
évig tart. Ha igaz, hogy 480 kilo-
méter az átmérője, akkor lehet olyan 
nagy a gravitációja, hogy gömbfor-
mát vegyen fel. Ekkor joggal nevez-
hetnénk törpebolygónak.

Kovács MárK 

A 2018 VG18-ról készített fantáziarajz 
(FORRÁS: ROBERTO MOLAR CANDANOSA/CARNEGIE INSTITUTION FOR SCIENCE)

A hawaii Subaru teleszkóp 1 órányi időközzel 
készített felvételein látható, hogy a 2018 VG18 

elmozdul a csillagos éghez viszonyítva 
(FORRÁS: SCOTT S. SHEPPARD ÉS DAVID 

THOLEN/CARNEGIE INSTITUTION FOR SCIENCE)
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Agata Nowacka biotechnológi-
át tanul a Varsói Egyetemen. Az 
ösztöndíjról egy e-mailből érte-
sült, és szinte el sem hitte, hogy 
a nyertesek közt van. „Nagyon 
hálás vagyok érte, és remélem, a 
díj segít majd, hogy jó PhD-állást 
kaphassak.  Az ilyen díjak igen 
sokat jelentenek egy kezdő kutató-
nak, hiszen azzal, hogy elismerik 
addigi eredményeiket, arra sarkall-
ják őket, hogy még jobbak legye-
nek” – nyilatkozta.

Mikołaj Zimny Katowicéből 
jött, a Sziléziai Orvostudomá-
nyi Egyetem hatodéves hall-
gatója és témavezetőjétől már 
évekkel ezelőtt hallott erről a 
lehetőségről. Kutatási témája 
az aneurizmák vizsgálata, amit 
mindenképp be akar fejezni. „Az 
olyan nemzetközi díjak, mint a Kuffler 
Ösztöndíj is, ismertséget és kapcsolato-
kat szereznek  a tudományos világban, 
ami nem csak önbizalmat ad, de moti-
vációt is a további kemény munkához.”

Sayour Alex Ali és Vecsey-Nagy Mi-
lán a Semmelweis Egyetem Orvos-
tudományi Karának legkiválóbbjai 
közé tartoznak. Mindketten hatod-
évesek és a SE  Szív- és Érgyógyászati 
Klinikáján végzik tudományos diák-
köri munkájukat.

Sayour Alex Ali elmondása szerint 
számára fontos volt, hogy kompetens, 
az ország legmagasabb tudományos 
szintjén dolgozó kutatók mondtak po-
zitív véleményt pályázatáról, és előt-
tük adhatott elő. „A díjak ösztönzőleg 
hathatnak a kutató diákok számára, emel-
lett nagymértékű pénzügyi hozzájárulá-

A kutatás nem a 
hírnévről szól

Mindenkit érintenek, min-
denki kíváncsi rájuk, az egész 
emberiségre hatással vannak. 
Az élettudományok területén 
végzett kutatások a mai tudo-
mány egyik legfontosabb terü-
letéhez tartoznak. Ahhoz, hogy 
ez a jövőben is így legyen, az 
utánpótlás biztosítása nélkülöz-
hetetlen. Szerencsére ezen a te-

rületen sem állunk rosszul:  hatodik 
alkalommal került sor az Agy-díjas 
Somogyi Péter kutató által létreho-
zott S. W. Kuffler Kutatási Ösztöndíj 
ünnepélyes díjátadójára.

Az ösztöndíjra minden közép- és 
kelet-európai, az élettudomány va-
lamely területén kutatásokat végző 
egyetemi hallgató pályázhat, aki 
vállalja, hogy kutatásait a következő 
tanévben is folytatni fogja. 2018-ban 
négy országból érkezett pályázat, 
közülük a Nusser Zoltán akadémi-
kus által vezetett kuratórium öt pá-
lyázatot talált díjazásra érdemesnek.

A díjátadó a Magyar Tudomány 
Ünnepe eseménysorozat részeként 
került meghirdetésre, helyszíne az 
MTA Székház volt. A novemberi ün-
nepség díszvendége David Smith ox-
fordi professzor, az alapítvány egyik 
alapítója volt, aki a díjakat adta át, 
valamint előadást is tartott, s a benne 
elhangzottakat nem csak az ifjú ku-
tatók érezhették hasznosnak.

Vajon mit jelent a Kuffler Ösztöndíj 
2018 nyerteseinek, a három magyar 
és két lengyel ifjú kutatónak?

sok is… Ha sikeres kutatóként hasonlóan 
nívós díjakat lehet elnyerni az országban, 
több kutató maradna véleményem szerint 
itthon” – fogalmazta meg.

„Több korábbi díjazottat személyesen 
is ismerek, és hatalmas büszkeséggel tölt 
el, hogy egy ilyen illusztris társasághoz 
csatlakozhatok. Ez az ösztöndíj az 
egyik legnívósabb egyetemi évek során 
elnyerhető elismerés, és egy határozott 
visszajelzés, hogy értékes munkát vég-
zünk munkacsoportunkban” – tette 
hozzá Vecsey-Nagy Milán

Marosi Endre a KOKI-ban vég-
zi TDK-munkáját Szabadics János 
témavezetésével. Kapcsolata a díj-
jal egészen különleges: „2013-ban 
a magyar középiskolások részére kiírt 
oxfordi Ramon y Cajal ösztöndíj nyer-
teseként 2 hónapot tölthettem Somogyi 
Péter oxfordi laboratóriumában. Akkor 
jelent meg az első pályázati felhívás, 
amire majdnem annak a piramissejtnek 
a rajza került, amit én rajzoltam meg a 
mikroszkópi kép alapján.”

A tavalyi év óta a díjazottaknak 
lehetősége van a pályafutásukra 
legnagyobb hatással levő tanáru-
kat, oktatójukat jelölni a Kuffler-
mentordíjra. Az ezzel járó érmet és 
egy Zsolnay-vázát idén Mészáros 
Lukács (Marosi Endre középisko-
lai tanára, Szentendrei Ferences 
Gimnázium), Maurovich-Horvat Pál 
(Vecsey-Nagy Milán témavezetője, 
SE Szív- és Érgyógyászati Klinika) 
és Radovits Tamás (Sayour Alex Ali 
témavezetője, SE Szív- és Érgyógy-
ászati Klinika) vehette át.

Arra a kérdésre, mennyire mutat-
ják a kitüntetések, díjak, konferen-
ciarészvételek valaki helyét egy ku-
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Pálinkás József, Vizi E. Szilveszter, Freund Tamás és a díj fő támogatója, Várkonyi Attila

Marosi Endre és David Smith professzor
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tatási területen, Marosi Endre igen 
megfontoltan ezt válaszolta: „Még 
akkortájt, mikor bekerültem a laborba, 
egyik kollégám tanított nekem egy fon-
tos dolgot,  amihez a mai napig próbá-
lok ragaszkodni. Azt mondta: >>Nem 
az a fontos, hogy milyen versenyeken 
indulsz. A kutatás nem a hírnévről 
szól. Akkor lehetsz alázatos kutató, ha 
semmi más nem lebeg előtted, csak az, 
hogy megválaszold a feltett kérdést.<<"

Kittel ágnes

Idegsejthálózatok és az 
egyéni viselkedés

Az idegrendszerben lévő neuro-
nok rengeteg kapcsolatot létesí-
tenek egymással és az összekötte-
tésben lévő idegsejtekből hálóza-
tok szerveződnek. Matematikai 
modellezéssel már kimutatták, 
hogy az idegsejthálózatok szá-
mos elrendeződésben képesek 

lehetnek a feladatuk elvégzésére. Pél-
dául, a tízlábú rákok tápcsatornájában 
lévő idegsejthálózatok egyike a táp-
csatorna bizonyos izmainak mozgá-
sát irányítja. A hálózatot alkotó sejtek 
közötti kapcsolatok és a sejtek memb-
ránpotenciáljával kapcsolatos sajátos-
ságok széles határok között változ-
hatnak úgy, hogy a hálózat működése 
viszont gyakorlatilag nem változik. 

Az idegsejthálózatok különböző 
feladatok elvégzésére specializálód-
nak, viszont ezek szerint pusztán az 
adott feladat megfelelő végrehajtása 
még nem köthető egy specifikus há-

lózati konfigurációhoz. De ha egy 
idegsejthálózat többféle konfigurá-
cióban is képes elvégezni a feladatát, 
akkor lehet-e különbséget tenni a 
különböző konfigurációk között és 
ha igen, akkor hogyan?

Ezek a kérdések motiválták azt a 
japán kutatócsoportot is, melynek 
tagjai egy döntéshozásban fontos 
idegsejthálózatot vizsgáltak patká-
nyokban. Ez a hálózat a patkányok 
mediális frontális agykérgében he-
lyezkedik el, így a kutatók erre a 
területre ültettek be elektródákat. 
A patkányok viselkedését egy egy-
szerű helyzetben vizsgálták: az álla-
tok fejétől jobbra és balra egy-egy 
cső helyezkedett el és különböző 
frekvenciájú hangok jelezték, hogy 
éppen melyik csőből juthatnak cu-
koroldathoz. 

Az elképzelés az volt, hogy az 
egyes hálózatok közötti különbség 
akkor mutatkozhat meg, hogyha 
egy új helyzet elé állítják az álla-
tot. A hosszú tanulási szakaszban 
a patkányok csak 10 és 13 kHz-es 
hangokat hallottak, melyek minden 
esetben a bal, illetve a jobb oldalról 
jelezték előre a jutalmat, a kritikus 
próbákon azonban más frekvenci-
ájú hangokat játszottak le a kuta-
tók. Az állatok egy része az új hang 
frekvenciájának függvényében for-
dította a fejét, tehát mondjuk egy 
11 kHz-es hangra többnyire balra 
fordultak, mivel ez jobban hason-
lított a 10 kHz-es hanghoz, mint a 
13 kHz-eshez. Voltak azonban olyan 

állatok is, amelyek hajlamosabbak 
voltak az egyik irányba fordulni az 
új hangok frekvenciájától függetle-
nül, tehát preferálták az adott oldalt.

A kutatók ezután megpróbálták 
modellezni a mediális frontális ké-
reg idegsejthálózatát. Ehhez vé-
letlenszerűen generált mesterséges 
idegsejtekből álló hálózatokat hoz-
tak létre. A hálózatok rendelkeztek 
néhány bemeneti egységgel, amik a 
hallókéreg felől érkező információt 
hordozó sejteknek feleltek meg, il-
letve kimeneti egységeik is voltak, 
amik a fej elfordításának irányát 
meghatározó sejteknek feleltek meg. 
A hálózatok egy megerősítéses ta-
nulási algoritmus által tanultak meg 
megfelelő kimenetet generálni a be-
menetekre. A véletlenszerűen gene-
rált hálózatok több mint fele képes 
volt a patkányokhoz hasonló teljesít-
ményt elérni, ezért a kutatók meg-
vizsgálták, hogy ezek milyen vála-
szokat produkálnak az ismeretlen 
ingerekre. A mesterséges hálózatok 
között is akadt olyan, amelyik az új 
inger frekvenciájának függvényé-
ben válaszolt, de olyan is, amelyik 
preferálta az egyik lehetséges kime-
netet. A mesterséges hálózatok tehát 
a patkányokhoz hasonló válaszadási 
tendenciákat mutattak.

A kutatók ezután megfigyelték, 
hogyan terjed egy mesterséges in-
gerület a hálózatokon belül és azt 
találták, hogy az új hang frek-
venciájának megfelelő válaszokat 
produkáló hálózatokban az inge-
rület tovább tudott terjedni, mint 
azokban, amelyek preferálják az 
egyik oldalt. Ebből a kutatók azt a 
következtetést vonták le, hogy az 
új frekvenciákra érzékenyebb há-
lózatok változékonyabbak és végül 
megvizsgálták, hogy a patkányok 
homloklebenyéből felvett neurális 
aktivitás mennyire támasztja alá ezt 
az elképzelést. Eredményeik szerint 
a frekvenciákra érzékeny állatok-
nál az azonos döntések változato-
sabb idegi aktivitással jártak együtt, 
mint az oldalpreferenciát mutató 
állatok esetében.

A kutatók által használt megkö-
zelítés nagyon ötletes és ráadásul 
érdekes eredményeket hozott: úgy 
tűnik, hogy a neurális hálózatok 
sajátosságai a viselkedés szintjén, a 
viselkedés egyéni különbségeiben is 
megjelenhetnek.

reichardt richárd
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A változékony, instabil döntéshozási hálózatok változékony viselkedést hoznak létre (bal oldal), 
míg a stabil hálózatok egysíkú viselkedést produkálnak (jobb oldal).
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Az Országos Széchényi Könyv-
tár márványlépcsőin felfelé 
haladva pillantható meg az 

a nagy méretű, kifeszített csillagkép, 
amely sötétkék, ezüst és arany színé-
vel az égbolt azon állását ábrázolja, 
amikor Hunyadi Mátyást cseh ki-
rállyá koronázták. A hatodik szintre 
érve fehér színű, a kódex lapjainak 
hullámosságát idéző, informatív 
tabló vezeti tovább az érdeklődőket, 
az uralkodó könyvtárának rövid 
történetét vázolva fel. Ezen a felüle-
ten tekinthető meg kisfilm formá-
jában egy könyvlap megalkotásá-
nak és díszítésének aprólékos folya-
mata is, valamint maga a restaurá-
tor által készített oldal. A kiállítás 
bejáratát övező hangulatelem – a 
corvinák színes kötésére utalva – 
hívogatja a látogatókat.

KÖNYVKINCSEK AZ OSZK-BAN

BUDAI 
CORVINAMŰHELY

Mátyás király gyűjteményének le-
írását kortársa, a humanista Naldo 
Naldi örökítette meg. Eszerint a bol-
tozatos könyvtárterem a budai királyi 
palota egy rejtett szegletében kapott 
helyet, ablakait színes üveg borította. 
Az arannyal díszített kötésű könyvek 
intarziás, aranyozott fabútorokon pi-
hentek, melyeket rombuszmintás 
függönyök védtek a portól. Az abla-
kok között míves faládákban további 
köteteket tároltak. Naldi leírása sze-
rint az uralkodó maga is látogatta 
könyvtárát: itt pihente ki fáradalmait 
és itt olvasta a legnagyobb szerzők 
munkáit. Bár a firenzei humanista 
nem járt Budán, azonban az uralkodó 
könyvtárfejlesztését végző Taddeo 
Ugoleto több hónapig tartózkodott 
Firenzében, így részletesen tájékoz-
tathatta Naldit. Leírása elsősorban 

Mátyás dicsőítését szolgálta, ugyan-
akkor említett sorainak (közvetett) 
forrásértéke mégsem vethető el. A ki-
rály által megbízott humanisták fel-
adatán keresztül nyomon követhető, 
hogy a Corvina könyvtár tudatosan, 
szervezetten és rövid idő alatt felépí-
tett uralkodói gyűjtemény volt. Mun-
kájuk párhuzamosan zajlott Firenzé-
ben és Budán: Taddeo Ugoleto és 

Az Országos Széchényi Könyvtár A Corvina könyvtár budai műhelye című kiállítása sokszínű módon 
és különleges darabjai által mutatja be Hunyadi Mátyás híres gyűjteményét. A tárlat monografikus 
jellegűnek tekinthető, hiszen korábban a hazai közönség számára nem látott alkotásokat is felsora-
koztat. Ezek a pompás corvinák és díszkódexek többek között New Yorkból, Párizsból és a Vatikánból 
érkeztek a kiállításra. A tárlat figyelemre méltó jelentőségű új tudományos eredményeket mutat be, 

melyek révén alaposan megismerhetők a budai udvar kódexei és az ezeket készítő személyek.
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példaadója lehetett Federico da 
Montefeltro urbinói gyűjteménye. Fi-
gyelemre méltó tény, hogy a Corvina 
könyvtár az itáliai reneszánsz gyűjte-
ményekkel párhuzamosan alakult ki, 
mintegy kétezer kötetet számolt, így 
csupán a pápai állam könyvtára múlta 
felül darabszámát, bizonyos tekintet-
ben még a Mediciek szemében is pél-
daadó volt. A budai könyvtár lett az, 
amely a korábban Magyarországon te-
vékenykedő humanisták, mint például 
Vitéz János és annak unokaöccse, Janus 
Pannonius Handó György gyűjtemé-

nyeinek darabjait vette át, így ezek 
mintájára latin és görög nyelvű kötetek 
egyaránt helyet kaptak polcain. 

Kezdetben a corvinák változatos 
külsővel készültek, majd a budai mű-
hely második fénypontjának idején, az 
1480-as évek utolsó éveiben egységes 
kötésmintával látták el a példányokat. 
Ebből kétféle létezett: az aranyozott 
díszes (metszett, poncolt) bőrkötés és a 
bársonykötés. A kiállítás második ter-
mében olyan további tárgyakat talá-
lunk, amelyek a budai könyvkészítés-
hez köthetők: gótikus ízlésű sarok- és 
középvereteket, majolika tintatartót és 
csontnyelű íróvesszőt, azaz stilust. A 
díszkódexek készítéséről és alapanya-
gairól az ízléses és informatív módon 
berendezett múzeumpedagógiai rész 
ad tájékoztatást: egy erre a célra beren-
dezett szekrényen és annak fiókjaiban 
megfigyelhetők ezek, részben megta-
pinthatók és kipróbálhatók. A corvi-
nák tábláit bükkfából készítették, lap-
jaik többsége pergamenre, kisebb ré-
szük papírra íródott. Az illuminátorok 
a színpompás ábrázolások festéséhez 
különböző ércekből kinyert festékeket 
használtak, melyek – szemben a növé-
nyi festékekkel – az idő múlásával sem 
halványultak el.

A kiállítás elsősorban az alkotók kéz-
jegyei alapján azonosítja a díszkóde-
xek készítőit, illetve kínál további ana-

Bartolomeo della Fonte felelt azért, 
hogy olyan kötetek kerüljenek az ud-
varba, amelyek még nem voltak meg 
a Bibliotheca Corviniana-ban.

Az első terem félhomályából kitűn-
nek az itt kiállított nagy értékű tár-
gyak: egy-egy gazdagon illuminált 
könyv, az uralkodó címerével díszített 
firenzei eredetű trónkárpit és pénzér-
mék (garasok). Az ezeken látható cí-
merképek összetétele és színezése alap-
ján a corvinák egy csoportja különít-
hető el, melynek oka a cseh királyi jel-
kép és a Hunyadi János által viselt, 
besztercei örökös ispánság címerében 
álló oroszlánalakok hasonlósága. Az 
eredetileg vörös hátterű, ezüst testű, 
koronásfejű cseh oroszlánt megpróbál-
ták úgy átalakítani, hogy a besztercei 
örökös ispánság címerében szereplő ál-
latot adja vissza: egyes kódexekből 
utólag tüntették el az oroszlán fején lé-
vő koronát. Ezt a címerváltozatot a 
király csak 1464-ig használta, így a 
miniátoroknak – mint a fontos repre-
zentációs értékű tárgyak alkotóinak –  
követniük kellett az uralkodó címer-
használatának változásait.

A tárlat további új ismereteket ad át a 
látogatók számára. A korábbi feltétele-
zésekkel ellentétben a budai könyvké-
szítő műhely első különösen termékeny 
szakasza 1480 körülre tehető. Mátyás 
1476-ban kötött házasságot Aragóniai 
Beatrixszal, aki révén a nápolyi rene-
szánsz udvari kultúra reprezentációs 
igénye eljutott Budára. Erről tanúsko-
dik, hogy az ekkor készült kódexben 
több ízben megjelenik Beatrix címere 
is. Mátyás könyvtárának további 

(TÖRÖK MÁTÉ FOTÓI)
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lógiákat. Megállapítható, hogy a 
corvinák olyan jelentős mesterekhez 
köthetők, mint Francesco Rosselli, 
Francesco da Castello vagy Boccardino 
il Vecchio. Mellettük további kiváló 
kismesterek dolgoztak, mint például 
az „első címerfestő”, aki a korábbi 
gyűjteményekből származó kötetek 
díszítését végezte. A tárlat bőséges in-
formációkat ad a Cassianus-csoport 
példányait készítő mester(ek)ről is. 
Emögött korábban Giovanni Anto-
nio Cattaneót vélte felfedezni a ku-
tatás, azonban más hasonlóságok 
alapján a Francesco da Castellóval 
történő azonosítás is lehetséges. 
Amennyiben az utóbbi esetet fogad-
juk el, akkor a művész eszköztára és 
technikai tudása nagyarányú fejlő-
désének lehetünk szemtanúi.

A harmadik teremben a corvinák 
reprezentációs értéke kerül a közép-
pontba: itt található többek között a 
Philostratus- és a Damascenus-kódex, 
Petrus Ransanus és Thuróczy János 
műve, valamint Giovanni Boccaccio 
Híres emberek esetei című alkotása, 
valamint antik szerzők munkái. A 
kiállítás narratíváját egy-egy pél-
dány további útjával zárja.

Az utóbbi 15 év új tudományos 
eredményeit összefoglaló tárlat meg-
annyi érdekességet rejt a látogatók 
számára, melyek az Európa-szerte 
unikális jelentőségű királyi könyvtá-
rat, kódexeit, az ezeket készítő mű-
vészeket, valamint az akkori kultu-
rális kapcsolatokat járja körül. A 
corvinákat összművészeti alkotás-
nak tekintve nyújt részletes ismere-
tet. Az esztétikus és letisztult módon 
tervezett kiállítótérben információ-
ban gazdag feliratok és interaktív 
kijelzők segítik a tájékozódást, me-
lyek tartalmi szempontból többletet 
kínálnak és az interpretáció részét 
képezik. Ezt a célt szolgálja a kiállí-
táshoz készített részletes vezető is, a 
szakmai közönség számára pedig 
hamarosan katalógus jelenik meg. 

A kiállítással párhuzamosan meg-
újult az Országos Széchényi Könyv-
tár nyilvános, digitalizált corvina-
adatbázisa is. A második teremben 
lévő digitális tábla segítségével élve-
zetes módon mutatják be a kutatók 
módszereit, így a kiállítás minden 
korosztály érdeklődését felkeltheti.

KozáK-Kígyóssy
 szabolcs lászló

(KOZÁK-KÍGYÓSSY SZABOLCS LÁSZLÓ FOTÓI)
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A terápiás sikertelenség oka 
kétségkívül a kór biokémiai 
összetettsége, bonyolult pa-

tológiai háttere. Az Alzheimer-be-
tegség elvétve tisztán genetikai ere-
detű, az esetek többségében az 
egyént az élete folyamán érő hatások 
együttesének következménye. Jelen-
legi tudásunk szerint gyógyítani 
nem tudjuk, ám ez nem jelenti azt, 
hogy ne tudnánk jobb életminőséget 
és hosszabb élettartamot biztosító ke-
zelést nyújtani. A sikeres kezeléshez 
elengedhetetlenül szükséges a gyógy-
szeres terápiás ajánlások pontos isme-
rete, a kockázati tényezők szűrése és 
lehetőség szerinti csökkentése. 

Kockázati tényezők
Az Alzheimer-kór kialakulásához 
vezető kockázati tényezőket feloszt-
hatjuk befolyásolható és nem befolyá-
solható faktorokra. A legismertebb 
nem módosítható tényező maga az 
öregedés. A 65 éves kort elérő lakos-
ságban a kór előfordulása 12–15 szá-
zalék, míg 85 éves kor fölött 30–40 
százalék, ami azt jelenti, hogy a gya-
korisága 5 életévenként megduplázó-
dik. Bizonyos kutatók szerint az öre-
gedés elkerülhetetlen hajlamosító té-
nyező, mivel az anyagcsere-folya-
matok megváltozása miatt az 
amiloidlerakódás mindenképpen be-
következik. Mások szerint azonban a 
magyarázat az életkor előrehaladtával 
fokozottan felhalmozódó anyagcsereter-
mékekben (metabolitokban) rejlik, 
amelyek a mitokondriális működése-

ket megváltoztatva, a sejtekben zajló 
életfolyamatok toxikus eredetű káro-
sodásához vezethetnek. Szintén is-
mert, hogy nők körében a betegség 
előfordulása gyakoribb, mint férfiak 
között. Ennek hátterében feltételez-
hetően az áll, hogy a menopauzát kö-
vetően nagyban csökken a nemi hor-
monok szintje, melyek meghatározók 
az idegsejtek túlélése szempontjából.

Kétségtelen, hogy a nem befolyá-
solható kockázati tényezőkből kelet-
kező károsodás nagyban csökkent-
hető a befolyásolható rizikófaktorok 
változtatásával. A módosítható té-
nyezők rendkívül sokrétűek.

Az anyagcserezavarok, valamint a 
szív- és érrendszeri (kardiovaszkuláris) 
betegségek közül kiemelt hajlamosító 
tényező a II. típusú cukorbetegség, mi-
vel a fennálló magas inzulinszint és in-
zulinrezisztencia miatt az amiloid fe-
hérjét lebontó enzim tevékenysége 
gátlódik, ami plakkok képződéséhez 

vezet. Ez a cukorbetegség a legtöbb 
esetben elhízottság miatt alakul ki, ami 
önmagában is fontos rizikótényező, és a 
fejlett világ lakosságának harmadát-fe-
lét érinti. A kóros kövérség miatt a 
gyulladásos reakciókat közvetítő vér-
ben keringő fehérjék, a citokinek össze-
tétele megváltozik, ami elősegíti a 
gyulladás kialakulását. Ennek folya-
mán két citokin, az interleukin-1 és 6 
szintje jelentősen megemelkedik, ami 
kedvez az idegszövetben zajló gyulla-
dásos folyamatoknak, valamint követ-
keztében inzulinrezisztencia alakul ki.

Az érelmeszesedés, az emelkedett ko-
leszterinszint (6,2 mmol/l, különösen, 
ha magas szisztolés vérnyomással tár-
sul) tovább növeli a betegség kialaku-
lásának esélyét. A leginkább elfoga-
dott magyarázat a vér-agy gát károso-
dása az erek falának szerkezeti sérülése 
következtében. Maga a vér-agy gát az 
agyi ereket körülvevő gliasejtek nyúl-
ványaiból áll, elhatárolja a véráramtól 

KORUNK ORVOSI KIHÍVÁSAI:  NEUROKOGNITÍV BETEGSÉGEK

HARC AZ EMLÉKEKÉRT – 
A TERÁPIA LEHETŐSÉGEI
Rendkívüli gyakorisága miatt az Alzheimer-kór kiemelt idegrendszeri betegségnek számít. Bár jellegze-
tes agyszöveti elváltozásai, a kóros amiloid és tau fehérjék a betegség leírása óta ismertek, a kialakulá-
sukhoz és felhalmozódásukhoz vezető tényezők jelenleg is intenzív kutatás tárgyát képezik. Sajnálatos 
módon a kór kezelésére irányuló gyógyszerkísérletek mindeddig elenyésző sikerrel zárultak. 2002 és 
2012 között a terápiás gyógyszerkísérletek mindössze 0,4 százaléka volt eredményes, a kipróbált készít-
mények 7,3 százaléka került a klinikai kipróbálás I. szakaszából piaci forgalomba. Ráadásul az Alzheimer-

betegséget célzó gyógyszerfejlesztés a leginkább idő- és költségigényes gyógyszeripari ágazat.

3.
rész

A vér-agy gát szövettani 
szerkezete, amely bizto-

sítja a vér és az idegszövet 
molekuláinak irányított 

kicserélődését
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ugyanis ezek elősegítik az amiloid 
felszaporodását, a kockázatát mint-
egy kétszeresére növelve.

Szintén fokozott óvatosságot igé-
nyel a réz és vas bevitele, bár hatá-
sukról a kutatások megoszlanak. 
Noha hiányállapotukban – úgy tű-
nik – az amiloid lerakódása foko-
zódhat, azonban túlzottan magas 
szintjük toxikus lehet. Sok étrend-
kiegészítő készítmény tartalmazza 
az említett fémeket az ajánlott napi 
(rézből 0,9 milligramm, vasból 50 
éven felülieknek 8 milligramm, 19–
50 év közötti nőknek 18 milli-
gramm) értéket túllépve, így ezek 
használata kerülendő. A határértéket 
meghaladó koleszterinszint és vérnyo-
más esetén az életmódbeli változtatá-
sok mellett fontos a gyógyszeres terá-
pia is, amelyre számos lehetőség van.

A nyelvtanulás haszna
Lényegesen befolyásolható kockáza-
ti tényező a fizikai és mentális aktivi-
tás. Fizikai terhelés hatására fokozó-
dik az agyi véráramlás, javul az al-
vásminőség, mindamellett mérsék-
lődik az elhízás esélye, továbbá 
csökken az oxidatív stressz károsító 
hatása. Heti három alkalom aerob 
edzés (40 perc erőltetett tempójú 
gyaloglásnak felel meg) csökkenti az 
agyszövet sorvadását és a memória-
romlás veszélyét.

További sokszor említett kockázati 
tényező az alacsony iskolázottság. Az 
iskolázottság védő hatása az Alzhei-
mer-kór kialakulására a legújabb 

az idegsejteket, hogy védje azokat az 
érpályában keringő toxikus anyagcse-
retermékektől. Károsodása miatt egy-
részt megnő az idegrendszerben az 
oxidatív stressz, s olyan anyagok ke-
rülnek az agyszövetbe, amelyek gyul-
ladásos folyamatokat indítanak el, 
másrészt a felhalmozódó anyagcsere-
termékek és toxinok kiürülése is meg-
akad. Az amiloid eltávolításának szin-
tén fontos része a vér-agy gát, amely-
nek közvetítésével a felhalmozódó 
amiloid a perifériás keringésbe kerül. 
A vér-agy gát károsodása következté-
ben az erek falában amiloid rakódik. 
A magas koleszterinszint, amellett, 
hogy fontos szív- és érrendszeri koc-
kázati tényező, más úton is kedvez az 
Alzheimer-betegség kialakulásának: a 
lerakódó amiloid erősen kötődik a sejt-
felszínen megtalálható koleszterinhez, 
és a kötődés következtében az 
amiloidmolekulák egymáshoz kap-
csolódásának hajlama akár 20-szoro-
sára emelkedhet, ami fokozott plakk-
képződéshez vezet.

A legtöbb metabolikus és kardio-
vaszkuláris tényező ártalma jelentő-
sen csökkenthető megfelelő étkezés-
sel, valamint rendszeres testmozgás-
sal. A zöldség- és teljes kiőrlésű gabo-
na alapú mediterrán diéta, kiegészítve 
bogyósgyümölcs- és mérsékelt alko-
holfogyasztással, valamint ötven év 
felett B12- és B6-vitamin és folsav sze-
désével, kimutathatóan csökkenti a 
szellemi hanyatlás esélyét. Javasolt to-
vábbá a transz- (részben hidrogéne-
zett) és telített zsírsavakat kerülni, 

vizsgálatok szerint erősen kétséges. 
Úgy tűnik, hogy a betegség kisebb 
mértékű megléte a magas intellektu-
sú egyének körében leginkább a kog-
nitív rezerv kapacitás elméletével 
magyarázható, miszerint a betegség 
előfordulása körükben ugyanolyan 
gyakori, azonban a romló kognitív 
funkciókat szellemi „többletük”, tar-
talékaik révén sokáig ellensúlyozni 
tudják. Ennek fényében nem megle-
pő, hogy az idősebb korban megtar-
tott, hetente három-négyszeri félórás 
tanulási időtöltés segít a mentális 
működés megőrzésében. Új kutatá-
sok szerint kiemelten hasznos lehet 
mind a gyerekkori, mind az időskori 
idegennyelv tanulása is.

Egyéb, az Alzheimer-kór kialakulá-
sát az eddigiektől független módon 
növelő tényező a traumás fejsérülés. A 
betegségre jellemző patológiás eltéré-
seket írtak le rendszeres fejsérüléssel 
járó sportokat (például ökölvívást, 
amerikai futballt) űző emberek agyá-
nak vizsgálata során. A jelenség ma-
gyarázata az, hogy traumás agysérülés 
során az agyszövet súlyos oxigénhiá-
nyos (diffúz hipoxiás) károsodást 
szenved el, amelyet követően a 
már ismertetett módon kóros 
fehérjefelhalmozódási folyamatok 
indulnak be. Az idegsejtek és gliasejtek 
közötti információ átadását egy rend-
kívül fontos ingerületátvivő anyag, a 
glutamát biztosítja, melynek receptora, 
az NMDA (N-metil-D-aszpartát) fi-
ziológiás szerepet tölt be az idegsejtek 
túlélését biztosító jelátviteli utak elin-
dításában. Traumás agysérülés során 
– az idegsejtelhalás miatt – jelentős 
mennyiségű glutamát szabadul fel, 
amely az útvonalak túlaktiválása ré-

Az életkor és a nem hatása az Alzheimer-kór 
előfordulására

Metabolikus tényezők és az Alzheimer-betegség kapcsoltsági viszonya
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vén ellentétes hatást vált ki, s ez az 
idegsejtek programozott sejthalállal 
történő elhalásához vezet. 

Mivel a hangulati zavarok, az alvás-
zavarok, az epilepszia és a gyulladásos 
folyamatok jelenleg a leginkább kuta-
tott befolyásoló tényezők, ezért az 
Alzheimer-kórral való kapcsolatuk-
nak a cikksorozatban további íráso-
kat szentelünk.

Gyógyszeres terápia
Az Alzheimer-kórt különböző súlyos-
ságú állapotokra, szakaszokra oszthat-
juk fel – a gyógyszeres terápia ennek 
megfelelően alakítható ki. A besoro-
lás történhet klinikai tünetek és 
neuropszichológiai tesztelés alapján, 
ideális esetben a kettő kombinációjá-
val. Enyhe stádiumban a betegeknek 
már vannak kognitív tünetei, de ön-
ellátásra még teljes mértékben képe-
sek. Ekkor a cikksorozat első részé-
ben bemutatott Mini-Mentál Teszt 
(MMS) szerinti értékük általában 19–
24 között van. Közepesen súlyos álla-
potban a betegek önellátása romlik, 
segítségre szorulnak, de az egysze-
rűbb feladatok megoldására még ké-
pesek (az MMS-érték általában 19–10 
között mérhető). Súlyos mértékű be-
tegséget jelez a 10 alatti MMS-érték, 
ekkor a betegek elvesztik önellátó és 
szociális képességeiket.

A kezdeti és középső szakaszban 
donepezil, galantamin és rivastigmin ha-
tóanyag-tartalmú gyógyszereket al-
kalmaznak. Ez arra a megfigyelésre 
épül, hogy az acetilkolint, ezt a szintén 
nagyon fontos ingerületátvivő anya-
got termelő sejtcsoportok már a beteg-
ség korai fázisában elkezdenek pusz-
tulni, minek következtében csökken a 
memóriafolyamatokban nélkülözhe-
tetlen acetilkolin mennyisége, ami a 
szellemi képességek, kognitív funk-
ciók romlásához vezet. Az előbbi 
hatóanyag-molekulák a magasabb 
acetilkolinszintet biztosítják azáltal, 
hogy gátolják az acetilkolint bontó, 
acetilkolin-észteráz nevű enzim mű-
ködését, ezáltal javítják a memória-
funkciókat. 

A betegség közép- és súlyos szaka-
szában a memantin hatóanyag-tartal-
mú gyógyszerek jöhetnek szóba, me-
lyek a glutamát receptorával, az 
NMDA-val ellentétes hatást fejtenek 
ki. Mivel az idegsejtek pusztulása so-
rán nagy mennyiségű glutamát kerül 

a sejtek közötti térbe, így ez kivált-
hatja a már említett glutamát-függő 
programozott sejthalált. Az NMDA 
blokkolása ennek kivédését segíti. 

Látható, hogy ezek a gyógyszerek 
magát a betegség okát: a kóros fehérje 
felhalmozódását nem befolyásolják, 
ilyen módon tüneti kezelésre alkalma-
sak csupán. Ennek ellenére a szellemi 
hanyatlás mérséklésében és az életmi-
nőség javításában fontosak. Az igazi 
megoldást az amiloid és tau fehérjék el-
távolítása jelentené. Az elmúlt évtized-

ben számos ígéretes próbálkozás volt, 
amely a két fehérje ellen létrehozott an-
titesttel történő kezelést vizsgálta. Saj-
nos a végső szakaszban az ilyen gyógy-
szerkísérletek sikertelennek bizonyul-
tak. Legvalószínűbb oka ennek az, 
hogy ezek a fehérjék nemcsak patológi-
ás körülmények között vannak jelen az 
agyszövetben, hanem rendkívül fonto-
sak a normál élettani folyamatokban is 
(lásd a sorozat Az Alzheimer-kór bioké-
miája című 2. részét – A szerk.), így eli-
minálásuk súlyos mellékhatásokkal jár. 

Traumás fejsérülést követően idegrendszeri károsodásra utaló jelek az agyról készült 
MR-felvételeken

Az acetilkolin-észterázt (ACh-é) blokkolók hatásmechanizmusa
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Az újabb terápiás próbálkozások már a 
fehérjék térszerkezeti megváltozásának 
akadályozására irányulnak. 

Új irányvonalak
Az Alzheimer-kór súlyosságát mér-
séklő terápiás lehetőségek egyike a 
β-amiloid plakk kialakulásának meg-
előzése. Jelenleg három molekulának 
is vizsgálják az amiloid fehérje fel-
szaporodását gátló hatását, ezek: a 
tramiprostate, a colostrinin és a 
sciloinozitol. A tramiprostate az 
amiloid és a makromolekula szer-
kezetű  glükózaminoglikánok kö-
zötti kötődést gátolja, így az amiloid 
fehérjét monomer formában tartja. A 
colostrininnek az amiloid felhalmozó-
dását gátló képességét egyelőre állatkí-
sérletek bizonyítják, de az eddigi ered-
mények ígéretesek. A sciloinozitol ha-
tékonyságát szintén csak egereken 
végzett kísérletek támasztják alá. Ez 
utóbbi képes az amiloid lebontását se-
gíteni, így megakadályozza az idegsej-
tekre kifejtett káros hatását.

A másik lehetőség a tau fehérje 
szerkezetének megváltozását aka-
dályozó gyógyszerek kifejlesztése. 
A fenotiazinnak és a metiltioninin-
kloridnak (metilénkék) a tau felhal-
mozódását gátló hatását sejtkultú-
rán végzett kísérletek igazolták, de 
mindkettőt alkalmazták már az Alz-
heimer-kór kezelésében is, bár jelentős 
eredményeket csak a metilénkékkel 

értek el. Ekkor a hat hónapig tartó ke-
zeléssorozat alkalmával az Alzheimer-
kóros betegek szellemi képességei fo-
lyamatosan javultak. A tau fehérje 
foszforilációját gátló szerek közül a 
kináz inhibitoroknak tulajdonítanak 
nagy jövőt. Ezek egyike, a glikogén-
szintáz-kináz-3 potenciális jelöltnek 
tűnik, legtöbbet tanulmányozott gátló 
eleme a lítium. Ezenkívül más szerek 
is szóba jöhetnek, egyebek mellett a 
pirazolopiridin, valamint a valproinsav 
hatóanyag-tartalmú szerek.

A legtöbb gyógyszeripari cég által 
kutatott terápiás stratégia az immun-
terápia. Két típusa ismert: az aktív 
(oltás), illetve a passzív (monoklonális 
antitestek alkalmazása) immunterá-
pia. Az aktív immunizálás során in-
kább a β-amiloid felhalmozódását 
akadályozó folyamatokat vizsgálják, 
míg a passzív immunizálás során a 
tau fehérje szerkezetének megválto-
zását igyekeznek meggátolni. Az 
eddigi kutatási eredmények tekinte-
tében egyelőre a passzív immunizá-
lás tűnik hatékonyabb eljárásnak, de 
egyik terápiás lehetőség sem hanya-
golható el a jövőben.

A FINGER-study tanulságai
A Finn Geriátriai Intervenciós Vizsgálat 
(FINGER-study) 2012 és 2014 között 
zajlott, célja a demencia megelőzésé-
ben használható korai terápiás lehető-
ségek elemzése volt. A négy pillérre 

épülő vizsgálat 60–77 éves résztvevők 
(összesen 1260 személy), bevonásával 
zajlott, s fő elemei a következők vol-
tak: diétaváltás, a fizikai aktivitás fo-
kozása, szellemi és szociális tréning, to-
vábbá a kardiovaszkuláris és metaboli-
kus kockázati tényezők kontrollja. Az 
étkezés alapját a hivatalos finn táplál-
kozástudományi ajánlások képezték, a 
fizikai tevékenység fokozását célzó 
mozgásterápiát gyógytornászok irá-
nyították, s kiterjedt az izomerő és az 
állóképesség fejlesztésére, továbbá az 
egyensúly javítására. A WHO ajánlása 
szerinti heti 150 perc fizikai aktivitást 
szorgalmazták. A kognitív tréning 10 
alkalommal végzett, pszichológusok 
által vezetett 60–90 perces gyakorlat-
sorból állt. Ezt követően egyénre szab-
va, a gyengébben teljesítő szellemi ké-
pességekre összpontosítva alakítottak 
ki számítógépes tesztcsomagot, ame-
lyet a résztvevők hetente háromszor 
10–15 percig használtak. A rizikóté-
nyezők ellenőrzése az aktuális egész-
ségügyi ajánlások fényében zajlott. A 
vizsgálat végeztével jelentős különbsé-
get találtak a kontroll- és a vizsgálatba 
bevont személyek csoportja között, az 
utóbbiak esetében a demencia kialaku-
lása mérhetően ritkább volt. 

A korszerű vizsgálatok arra hívják fel 
a figyelmet, hogy a betegség és a be-
tegség-rizikó azonosítása a lehető leg-
korábbi szakasztól kívánatos, mivel a 
korán és célzottan elkezdett megelőző 
stratégia jócskán csökkentheti a súlyos 
állapot kialakulásának esélyét. Termé-
szetesen a tünetképzés fázisában is fon-
tos, hogy a gyógyszeres terápiát az élet-
módot befolyásoló lépések egészítsék ki. 
Feltételezhetően a jövőben új gyógy-
szeres és megelőzési lehetőségekre de-
rül fény. Ennek alapfeltétele, hogy az 
Alzheimer-kór patológiai és a társbe-
tegségek kockázati tényezőit alaposan 
megismerjük. Jelenleg ezek közül az 
epilepszia izgalmas, új irányvonalat 
képvisel. Cikksorozatunk ez utóbbi is-
mertetésével folytatódik 2 hét múlva. 

Sepp Yvette
RoSenfeld viktóRa

HoRvátH andRáS attila
kamondi anita

Közleményünk meg-
írását a Nemzeti 

Agykutatási Program II 
támogatta (2017-1.2.1-

NKP-2017-00002)

Az Alzheimer-betegség megelőzésének stratégiája
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

feltételezett állomásait célozta meg, hatalmas vállalkozásnak bizonyult. 
Ez végül olyan vitákhoz, szakmai konfliktusokhoz vezetett, melyek kö-
vetkezményeként 1898-tól  a tudósok nyomására a gróf beleegyezett, 
hogy a török-tatár párhuzamok keresése helyett  finnugor emlékeket tár-
janak fel, így a kutatók más-más területen folytatták munkájukat az ex-
pedíció során. A Kaukázusban, Nyugat-Szibériában, valamint a volgai 
finnugorok és tatárok között megforduló expedíció mellett Zichy Mon-
góliába és Kínába is eljutott, Jankó János osztjákföldre ment, Pápay 
Károly pedig a csuvasok közt a török-tatár népek nyelvét tanulmányozta. 

Bár Zichy elképzelései, következtetései nem bizonyultak minden te-
kintetben helytállónak, a hazahozott gazdag leletanyag hatalmas tudo-
mányos értékkel bír. Ezeknek a gyűjtőutaknak köszönhetően 1897 és 
1920 között páratlan, terepről származó néprajzi anyag (használati tár-
gyak, öltözékek stb.), mintegy 3000 műtárgy és 100 fénykép került a 
Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának gyűjteményébe. Ezt az anyagot 
egészíti ki a Zichy magángyűjteményéből származó néhány festmény, 
melyek Budapest székesfőváros tulajdonából 1922-ben szintén a Nép-
rajzi Osztály gyűjteményébe kerültek. 

Az első kutatóútnak a müncheni származású festőművész, Carl Wutke 
is tagja volt, aki számos festményen örökítette meg az expedíció tagjait, 
a felkeresett vidékeket, tájakat. E festmények között található a kínai 
nagy falig eljutott Zichy-expedícióról készült kép is, valamint egy Hunság 
című, Dagesztánban festett tájkép, amely egy terület megnevezését jelzi 
magyar fordításban. A kaukázusi, ázsiai tájképek és életképek mellett 
megtalálható a gróf Zichy Jenőt ábrázoló álló alakos hatalmas olajfest-
mény, amely 1903-ban készült. Ez utóbbi 2017-ben Tbilisziben (Grúzia) 
szerepelt a Hungary in Georgia című kiállításon a Külügyminisztérium 
szervezésében, ennek köszönhetően teljes restaurálása is megtörtént.

Tasnádi ZsuZsanna

A z őshazakutatás virágkora a nemzeti ébredés idősza-
ka volt a XIX. századi Magyarországon. A keleten 
maradt magyar rokonság iránti érdeklődést a reform-

kor és a romantika megnövekedett társadalmi igénye is táplálta. 
A korban széleskörűen elterjedt volt a Kaukázus mint lehetsé-
ges őshaza elképzelése, és számtalan tanulmány, újságcikk, 
fénykép, festmény, szépirodalmi alkotás születetett e témával 
kapcsolatban. A kaukázusi őshaza eszméje – ellentétben az 
uralkodó török-tatár, finnugor vagy sumér eredetelméletekkel – 
nem egy népcsoporthoz vagy nyelvhez, hanem egy területhez 
kötötte a magyarság eredetét.

Gróf Zichy Jenő (1837–1906) a XIX. század jelentős iparpoli-
tikusa, az Országos Iparegyesület elnöke, az alsófokú iparokta-
tás országos megszervezője volt, aki politikai pályafutása mel-
lett  a magyar őshaza felkutatásával is foglalkozott. Saját költsé-
gén több tudományos expedíciót szervezett és vezetett a Kauká-

zusban, hogy a magyarok 
eredetének nyomaira buk-
kanjon. Az e területen ki-
fejtett tevékenysége, romantikus 
elképzelése a magyar őshazáról a 
kulturális nemzetépítés folyamatá-
nak részeként értelmezhető. A 
gróf az expedíciókkal a magyar ős-
történet vitatott kérdéseit akarta 
tisztázni. Ennek érdekében 1895-
ben a Kaukázusba, 1896-ban pe-
dig Turkesztánba vezetett expedí-
ciót. A Milleniumi Kiállítás alkalmá-
val kaukázusi és közép-ázsiai 
gyűjteményét be is mutatta Ősma-
gyar emlékek címmel, melynek 
helyszíne a Milleniumi falu kalota-
szegi református temploma volt. 
Már az első két útra is neves szak-
embereket vitt magával, de a har-
madik utat még gondosabban ké-
szítette elő: az expedíció előtt 
nemcsak a korabeli etnológiai iro-
dalomban tájékozódott, hanem az 
európai múzeumok gyűjteményei-
ben is kutatott.

A korszak legjelesebb hazai tu-
dósait vonta be: Jankó János et-
nográfus, Pápay Károly nyelvész, 
Pósta Béla régész is részt vett a 
kutatóúton. A harmadik expedíció, 
amely a magyarok vándorlásának 

GRÓF ZICHY JENŐ ÉS A 
KAUKÁZUSI ŐSHAZA 

Carl Wutke: Gróf Zichy Jenő 
expedíciós öltözékben,  

a festmény restaurálás utáni 
részlete

 (DICSŐ ÁGNES FELVÉTELE)

Carl Wutke: Tájkép expedíciós csoporttal
 (SARNYAI KRISZTINA FELVÉTELE)
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Februárban már érezhetően hosszabbodnak a nap-
palok, a hónap közepén majd egy órával nyugszik 
később a Nap, mint január közepén. Február 
derekán este hét óra tájékán beköszönt a tel-
jes sötétség. Nézzük, milyennek látjuk az 

eget a hónap közepén éjjel 21 órakor!

Nyugaton, tulajdonképpen a horizontba süllyedve látjuk 
a Pegazus csillagkép nagy négyszögét, melynek bal felső csil-

lagából indul ki az Androméda csillagkép három csillagból álló íve. 
A középső csillaga felett kereshetjük az Androméda-galaxis halvány 
foltját. Alacsony állása miatt megfigyelése ilyenkor már igen nehéz.  
A Pegazus és az Androméda alatt helyezkedik el a halvány csillagok 
alkotta,  nagy  területű Halak  csillagkép. Az Andromédától  jobb  kéz  felé 
találjuk az apró Háromszög és Kos csillagképeket. A hónap első  felében 
a Mars is itt tartózkodik, később átkerül a Halak csillagképbe.  A Halak alatt 
helyezkedik el a Cet. Délen, alacsonyan kanyarog az Eridánusz, legfényesebb 
csillaga sajnos hazánkból sohasem látható. Magasan jár még a téli égbolt egyik leg-
szebb csillagképe, az Orion, melynek fényes csillagok alkotta jellegzetes alakját köny-
nyű észrevenni a déli látóhatár felett. Közepén helyezkedik el a három egyvonalban 
álló csillag alkotta „öve”, picivel ez alatt pedig a nagy Orion-köd. Tiszta, sötét égen 
szabad  szemmel  is megfigyelhető. Az Orion övét  jobbra meghosszabbítva  a Bika 
csillagképet  találjuk.  Ennek  legfényesebb  csillaga  a  narancsos  színű  Aldebaran. 
Az Aldebarantól északnyugatra apró csillagcsoportot látunk, amelynek csillagai 
egy parányi szekérformát alkotnak. Ez a Fiastyúk (Pleiadok) nyílt csillaghalmaza. 
Az Orion övének vonalát a másik irányban követve (bal kéz felé) a Szíriuszhoz, a földi 
égbolt legfényesebb csillagához jutunk. Ez a Nagy Kutya csillagkép fő csillaga. Délen 
látszik a Procyon, a Kis Kutya csillagkép  legfényesebb csillaga. Szabad szemmel 
egyetlen csillagnak látszik, valójában a Szíriuszhoz hasonlóan kettőscsillag. A  téli 
égboltunk három  legfényesebb csillagának, a Téli Háromszögnek az egyik  tagja 

Az égbolt képe  
2019. február 15-én 

21:00-kor

TUDTA-E?

Méretükhöz  képest  a  galaxisok  sokkal  sűrűbben  helyezkednek  el  egymáshoz 
képest, mint a csillagok, ezért nem ritkák közöttük a viharos erejű találkozások. Az 
ütközések során a kölcsönható galaxisok gázfelhői egymásba préselődnek, ami 
kiváltja a csillagok keletkezését. A felhők annyira felforrósodhatnak, hogy a „nyo-
más hatására bekövetkező megkopasztás” folyamataként kipárolognak a galaxis-
ból. Maguk a csillagok ezzel szemben ilyenkor csak nagyon ritkán ütköznek össze 
egymással, mivel a közöttük lévő távolságokhoz képest olyan kicsik, hogy általá-
ban fizikai kontaktus nélkül haladnak el egymás mellett. A gravitációs hatás azon-
ban a galaxisról akár egészében leszakíthatja a karjaikat az ütközés következtében. 
Galaxis-kölcsönhatások  számítógépes modellezéséből  és  a  Világegyetem  korai 
állapotának megfigyeléséből a közelmúltban kiderült, hogy a galaxisok ütközése 
még a korábban feltételezettnél is gyakoribb. Ezek a kölcsönhatások okozhatják, 
hogy évmilliárdok alatt típust is váltanak. A folyamatos ütközések következtében a 
spirális galaxisok gázanyaga egyre fogy és elliptikus galaxissá változnak. 

a Szíriusz és a Betelgeuse mellett. Felette az Ikrek két fényes csillaga: a Castor és 
a Pollux. Az  Ikrek mellett a halvány csillagok alkotta Rák csillagképet  figyelhetjük 
meg. Magasan, a zenit közelében kereshetjük a Szekeres ötszög alakú csillagképét, 
legfényesebb  csillaga  a Capella. A Szekeres  és  a Kassziopeia  között  a  Perzeuszt 

Csáp-galaxisok
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találjuk. A Nagy Göncölt vagy Göncölszekeret (amely a Nagy Medve – Ursa Major – 
csillagkép legfényesebb 7 csillagából áll) most az északkeleti horizont felett láthat-
juk, rúdja a horizont felé konyul.
A  bolygók  közül  a  Merkúr  a  hónap  első  harmadában  a  Nap  közelsége  miatt 
nem  figyelhető  meg.  10-e  után  már  kereshető  a  délnyugati  látóhatár  közelében. 
Láthatósága villámgyorsan javul, 27-én kerül legnagyobb keleti kitérésbe, ekkor 
több mint másfél órával nyugszik a Napot követően. A Vénusz a hajnali délkeleti ég 

ragyogó fényű égiteste. Az ekliptika horizonthoz viszonyított lapos hajlásszöge 
miatt alacsonyan látszik. A hónap elején három, a végén két és háromnegyed 
órával kel a Nap előtt. Fényessége -4,3 magnitúdóról -4,1 magnitúdóra csök-
ken. A Mars előretartó mozgást végez a Halak, majd 13-ától a Kos csillagkép-
ben. Az éjszaka első felében látható a délnyugati égen, éjfél előtt nyugszik. 
Fényessége  0,9  magnitúdóról  1,2  magnitúdóra  csökken.  A  Jupiter  elő-
retartó mozgást végez a Kígyótartó csillagképben. Kora hajnalban kell, 
a  hajnali  órákban  figyelhető meg  a  délkeleti  égen mint  fényes  égitest. 
Fényessége  -2,0  magnitúdó.  A  Szaturnusz  szintén  előretartó  mozgást 
végez a Nyilas csillagképben. Hajnalban kel, napkelte előtt  látható ala-
csonyan a délkeleti égen, fényessége 0,6 magnitúdó. Az Uránusz sötéte-
dés után kereshető a Halak, majd 6-tól a Kos csillagképben, késő éjszaka 
nyugszik. A Neptunusz előretartó mozgást végez a Vízöntő csillagképben, 
a hónap elején még kereshető az esti szürkületben. 

*
Érdekes módon e havi űrkutatás-történeti visszatekintőnkben egy 45 évvel 

ezelőtti manőverre emlékezünk, mely végül alapjaiban határozta meg a későb-
bi űrszondás küldetéseket is. Ezt a történelmi pályaváltoztató technikát, melyet 

hintamanővernek is nevezünk, a Mariner-10 űrszonda vitte elsőként véghez 1974 
februárjában a Vénusz melletti szoros elhaladásakor. A Mariner-10 a NASA űrszon-
dája  volt, melyet  a  Vénusz  és  a Merkúr megfigyelésére  terveztek. Mivel  a Merkúr 
legbelső  bolygóként  jóval  gyorsabban  kering,  mint  a  Föld,  ezért  az  oda  jutatott 
űrszondának a sebességét jelentősen növelni kellett valahogy. A megfelelően erős 
hordozórakéta hiányában a mérnökök egy briliáns cselt találtak ki a probléma meg-
oldására. Mivel a Mariner-10 feladata a Merkúr megközelítése volt, hogy ennek eleget 
tehessen, először elnyúlt Nap körüli pályára állt, ahol keringési ideje éppen két mer-
kúri év volt. Ahhoz, hogy a Merkúr felé vehesse az irányt, pályáját úgy tervezték, hogy 
elhaladjon a Vénusz mellett, melynek gravitációs lendítő hatása az űrszonda pályáját 
úgy változtatta meg, hogy azon már lehetségessé vált a találkozás. A Mariner-10 ezen 
az új Nap körüli pályán összesen háromszor haladt el a Merkúr mellett, miközben 
felszínének 45 százalékát  térképezte  fel.  Így vált a Mariner-10 az első űrszondává, 
amely két bolygót is közelről vizsgálhatott az elsőként végrehajtott gravitációs hin-
tamanővernek köszönhetően.         

L. H.

A Mariner-10 felvétele  
a Vénusz felhőzetéről

Ütköző spirálgalaxisok

A Mariner-10 
hintamanővere a Vénusz 
mellett 1974 februárjában

A NASA nyolcszögletű 
hasáb alakú Mariner-10 

űrszondája
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Meglepő módon ilyenkor, a téli időszakban is találkozhatunk aktív ízeltlábúakkal. A hó felszínén 
álkérészek, hótücskök, ugróvillások és pókok mászkálnak, a hidegben pedig téli szúnyogok 

repülnek. A hó alatt rejtőző rothadó avarban sem áll meg az élet: az ugróvillások (Collembola) közé 
tartozó, bájos megjelenésű, sokszor 1 milliméternél is kisebb méretű gömbugrókák (Sminthuridae) 
a bomló levelek között tevékenykednek. E szélsőséges körülményekhez alkalmazkodott fajok jel-
lemzője a hidegtűrés, testükben ugyanis különféle szerkezetű fagyásvédő proteineket és cukrokat 
képesek előállítani. A jégkötő fehérjék molekulái az esetlegesen képződő jégkristályok felületéhez 
kapcsolódva meggátolják azok további növekedését, illetve átkristályosodását, megóvva ezzel ön-
feledt gazdájukat akár még mínusz 6 fokban is. A fagyos szilánkok között vagy az olvadó hólében 
keresgélő, sokszor szinte a láthatatlan nagyságrendbe eső bámulatos fajok formavilágát csak 
rendkívül erős nagyítással – például a fényképezőgépre helyezett közgyűrűsorral és fordított állá-
sú objektívvel – örökíthetjük meg.  

Potyó Imre
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ÉLET A HAVON
BESZÉLŐ KÉPEK

A havas fák között kevés élőlény mozdul, később a magasból hangos csíz-
csapat érkezik. Finom, folyamatos ének kíséretében bandáznak odafent az 
égerfák terméseit fogyasztva. Ilyenkor tél derekán különösen jólesik a 
madárdal. Pihenjünk meg a patakparton és figyelmesen kémleljük tovább 
környezetünket: a fagypont körüli hőmérsékleten először néhány bizonyta-
lanul repülő szúnyogot veszünk észre (nem a szemünk káprázik), majd a hó 
felszínére pillantva parányi, alig látható rovarszerű lények elevenednek 

meg, olykor szinte teljesen feketére festve a jeges felületet.
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1. A legősibb szárazföldi állatok közé tartozó ugróvillásokat korábban a rovarok közé sorolták, ugyanakkor a legújabb kutatások szerint mégsem 
tőlük származnak a mai rovarrendek, így különálló csoportként kezelik őket. A világon napjainkig 7500 fajukat írták le, melyek közül hazánkban 

több mint 400 fordul elő, habár tényleges számuk ennél jóval több is lehet. A hosszúcsápú ugróvillások közé tartozó, mintegy 2 milliméteres 
Entomobrya nicoleti (Dányi László főmueológus-kutató határozása) gyakran megfigyelhető télen is, amint a hó felszínén keresi korhadó növényi 

anyagokból álló táplálékát. 

2. A gömbugrókákhoz tartozó Sminthurinus aureus a legkedvesebb küllemű ugróvillások egyike. Méretük maximum 1 milliméter, potrohuk 
gömbölyded, összetett szemük néhány pontszemből (ommatídiumból) áll. Az ugróvillások névadó szerve az ugróvilla (furka), amely a potroh 

hasi oldalán ered, és alaphelyzetben a testhez simulva, vagyis beakasztva nyugszik az úgynevezett akasztóban. 
A furkát – például ragadozók elleni menekülésnél – egy pillanat alatt képesek hátracsapni, ily módon akár 10 

centiméteres magasságba is szökkenhetnek. Ez az állat méretének többszázszorosa is lehet, ami olyan, mintha mi a 
rakpartól helyből felugranánk a Gellért-hegy tetejére. 

3. Gömböc a hóalagútban. Az ugróvillások kedvező körülmények között igen nagy egyedszámban fordulhatnak 
elő a talaj felső rétegében, annak felszínén, a korhadékban vagy az avarban (egy magyarországi üde erdőben 
1 négyzetméteren akár 100 000 ugróvillás is lakik). Segítik a holt szerves anyagok lebontását és fontos szerepet 
játszanak a talaj struktúrájának kialakulásában, illetve a humuszképződésben is, így egyes talajok humuszrétege 

szinte csak a négyzetméterenkénti több millió ugróvillás-ürülékből alakul ki.

4. A hosszú és vékonylábú, különféle téli szúnyogfajok (Trichocera sp.) ősztől tavaszig gyakran láthatóak 
nászrepülés közben vagy a hó felszínén pihenve

5. A tél végéhez közeledve már megjelenhetnek egyes álkérészfajok (Zwicknia sp.)

3

4

5
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A természetes (valódi) selyem-
szálak különböző élőlények 
(rovarok, kagylók) mirigy-

váladékából származnak. A legelter-
jedtebb hernyóselyem az egyik te-
nyésztett lepkefaj (Bombyx mori) her-
nyójának a bebábozódásakor kibo-
csátott kettős fibroinszála, amit 
szericin ragaszt össze, így jön létre a 
selyemgubó. Egyes vidékeken (töb-
bek között a kínai Tussah nevű te-
rületen) vadon élő lepkefajok báb-
tokjainak gubószálait is felhasznál-
ják, ilyen például a hernyóselyemnél 
valamivel durvább, sötétebb tussah 
selyem. Egyes keresztespókfélék 
spidroin nevű fehérjéből felépülő 
mirigyváladéka az aranyszínű pók-
selyem. A Földközi-tengerben ho-
nos nagy sonkakagyló (Pinna nobilis) 
által kibocsátott szálköteg a kagyló-
selyem – a kagyló ezekkel rögzíti 
magát a víz alatti sziklákhoz.

A hernyók kincse
A selyemhernyó-tenyésztés során a 
nősténylepke által lerakott petékből 
hernyó, majd báb képződik, végül is-
mét lepke jönne létre. A hernyó testé-
ben két nagyobb fehérjetermelő mi-
rigyből képződik a bábozódáshoz 
szükséges fibroin, e mirigyek 
kivezetőcsatornái a fejnél egyesül-
nek. A fejben két kisebb mirigy ter-
meli a kettős fibroinszálat összeta-
pasztó, ragasztó hatású szericint. A 
hernyó a fején levő nyílásokon át bo-
csátja ki a levegőn szilárduló, szálsze-
rű mirigyváladékokat, amiket előszőr 
gubózásra alkalmas anyaghoz (példá-
ul faágakhoz) rögzít (így képződik a 
selyempehely), majd megkezdi a  gu-

SELYMEK ÉS MESTERSÉGES VÁLTOZATAIK

FINOM SZÁLAK  
A TERMÉSZETBŐL

bó-, azaz bábképződést. Fejével tér-
beli nyolcasokat leírva kívülről befelé 
építi a gubót. 

A feldolgozás érdekében az össze-
gyűjtött gubókban forró levegővel 
vagy gázzal elpusztítják az élőlényt, ne-
hogy „kirágással” (valójában a kifejlő-

dött lepke által kibocsátott váladékkal 
elroncsolva) a szálfolyam sérüljön, mert 
csak a felnyitatlan tokokról lehet lefej-
teni a nagy hosszúságú szálfolyamot.

Csak a gubó külső kéregrésze alkal-
mas legombolyításra, mert a hernyó 
beljebb egyre vékonyodó szálat képez. 

A selymet egy kínai legenda szerint – a császárné forró teájába véletlen került selyemgubóból finom, 
hosszú szál jött elő – a Kr. e. harmadik évezred óta ismerik. Tíz éve végzett radiokarbon vizsgálattal egy 
Indus-völgyi töredékben talált selyemszálakról ugyanezt a fehérjeszerkezetet állapították meg, tehát 
nem egyértelmű a kínai eredet kizárólagossága. Az emberiséget régóta foglalkoztatta a nagy hosszú-

ságú szál, a „műselyem” mesterséges előállítása, ám erre a XIX. század végéig várni kellett.

A tengeri (kagyló)selyem

Természetes selymek keresztmetszete
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méteres hosszúságú héj így, a maxi-
mum 60 milliméteres, nagy szilárd-
ságú, vékony szálakkal tapad példá-
ul a sziklákhoz. 

Ezekből a szálakból a hernyóselyem-
nél könnyebb, melegtartóbb és fino-
mabb kelméket lehetett készíteni (állí-
tólag egy pár ilyen anyagú női kesztyű 
belefért egy fél dióhéjba, egy pár ha-
risnya egy tubákos szelencébe). Mára 
ezt a kagylót a kihalás fenyegeti a túl-
halászás következtében, illetve a ten-
gerifüves területek csökkenése és a 
szennyezés miatt. Ezzel az egykori, 
kis méretű tengeri selyemipar szinte 
teljesen eltűnt, csak művészek hasz-
nálják elvétve a kagylóselymet. 

Pókhálófinomság
A pókok az általuk termelt fehérjeszál-
ból ragadós hálóként működő szerke-
zeteket építenek, amelyek más állatok 
befogására vagy utódaik megvédésére 
fészkekként alkalmasak. Ezzel a se-
lyemszállal az élőlény képes a maga 
felfüggesztésére, így tud a levegőben 
lebegni, akár ellenségei elől kitérve vé-

dekezni vagy táplálékot szerezni. Ér-
dekes, hogy egyetlen pók is képes hét 
különbözőféle selymet képezni. Egyes 
keresztespókfélék – például a mada-
gaszkári óriás keresztespók (Nephila 
madagascariensis) – aranyszínű póksely-
met bocsátanak ki. 

A fonószemölcsök a pókok utótesté-
nek végén elhelyezkedő, több egység-
ből felépülő mozgatható nyúlványok. 
Ezeken különböző szövőcsévék for-
dulnak elő, melyek a szövőmirigyek 
által termelt fehérjeváladékot keverik 
össze a pókselyem fizikai tulajdonsá-
gainak megfelelően. A kerek hálót 
építő pókok (ilyenek például a 
keresztespókok) képesek ragadós se-
lyem előállítására is. Megjegyzendő, 
hogy egyes keresztespókok a kerekhá-
ló helyett ragadós labdacsot lengetnek 
egy szálkötegen, ezt lasszóként hasz-
nálva fogják el a kiszemelt zsákmányt.

Az elsődleges szálak azonnal meg-
szilárdulnak, a másodlagos, rögzítő 
funkciót ellátó selyem hasonlít a 
mikrofibrillumokból és a lipidbur-
kolatokból álló ragasztó szerkezetéhez. 

Így a belső részt igen vékony 
fibroinszál alkotja, amelyhez arányta-
lanul nagy mennyiségű szericin társul. 
Ebből a lefejtésre nem alkalmas réteg-
ből feltépés után hulladékfonással ké-
szül selyemfonal. Ugyanígy dolgoz-
zák fel a legombolyítás előtt eltávolí-
tott, a gubót fedő selyempelyhet is.

A gubók feldolgozása a forróvizes 
kezeléssel kezdődik, ezzel puhítják 
fel a szericinréteget. A főzőkatlan fe-
lett elhelyezett, lengő mozgást végző 
kefe érintkezik az úszó gubókkal, fe-
lületükről leszedi a nem legombolyít-
ható selyempelyhet, továbbá mintegy 
„megkeresi” a szálvéget.

Ezután a fellazított, szálvéggel ren-
delkező gubók a legombolyítótálba 
kerülnek. A szükséges finomságú 
motollált selyem elérése érdekében 
3–8 gubószálat egyesítenek, majd a 
vezetőgörgők megkerülésével csa-
varulatokat alkotva, kialakul az át-
meneti „torta”. Így az egyesített gu-
bószálak (grezs az együttesen lefej-
tett gubószálak elnevezése) közel 
kör keresztmetszetű képződményt 
vesznek fel, víztartalmuk egy része 
kipréselődik. Ezt követően az így ke-
zelt gubószálakat motollára tekercse-
lik fel. Ha a gubókról lefogyó réteg-
ből megjelennek az elvékonyodó szá-
lak, a gépkezelő eltépi a szálfolya-
mot, új gubószálakat vezet be (végét 
a fonófej rovátkolt tárcsájára helyezi, 
amely a vele érintkező szálat a többi 
szálra csavarja). 

A gubók közel egyenletes vastagságú 
szálat tartalmazó kérgéből – fajtától, 
gubónagyságtól és minőségtől függő-
en – 400-800 méter nyersselyem 
gombolyítható le, a hámtalanítással 
(azaz a szericin eltávolításával) szép fé-
nyű, lágy fogású szálasanyag érhető el.

A hernyóselymet felépítő fibroin-
fehérje hajtogatott láncmolekulákból 
épül fel, ezzel magyarázható jó nyújt-
hatósága, illetve rugalmassága. A her-
nyóselyem szakítószilárdsága (egység-
nyi keresztmetszetére eső szakítóerő) 
0,4-0,7 GPa körüli, fajlagos sűrűsége 
mindössze 1,25 g/cm3.

Tengerből még finomabb?
Tengeri selyemnek is nevezik ezt a 
rendkívül finom, ritka és értékes 
anyagot. A mediterrán térségben 
élő  nagy sonkakagyló választja ki a 
selymes filamenteket, amellyel a 
tengerfenékhez rögzíti magát. A 

A pókselyem nyerése és felhasználása

A selyemgubó képződési folyamata
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ki az ipari méretekre alkalmas mes-
terséges szálasanyag előállítását. A 
pamut-linterből (az egrenálás után a 
gyapotmagon maradt kis méretű 
száldarabokból) salétrom- és kénsav 
elegyével észteresítve előállított cellu-
lóz-nitrátot éter-alkohol keverékével 
feloldották, ez képezte a szálgyártás 
anyagát. Az ilyen „műselyem” gyár-
tása a cellulóz-nitrát veszélyessége 
miatt idővel háttérbe szorult, amit a 
regenerált cellulóz, a viszkóz kifej-
lesztése is meggyorsított. 1892-ben 
Charles Frederick Cross és Edward 
John Bevan (Clayton Beadle közre-
működésével) szabadalmaztatta az 
ipari méretű viszkózszál előállítási 
technológiáját, így terjedt el a tömeg-
gyártásra is alkalmas „műselyem”, a 
végtelen regenerált-cellulóz szál. Ezt 
követte a rézoxid-selyem (amely a 
cellulóz rézoxid-ammóniákos felol-
dásával képzett mesterséges szál), il-
letve a cellulóz-acetát szál stb.

Az 1940-es évektől sorra megjelen-
tek a szintetikus szálak. A mikroszálak, 
az „ultrafinom” végtelen szálak ipari 
termelésre alkalmas eljárását az 1960-
as években a japán Miyoshi Okamoto 
(Toray Industries) fejlesztette ki. A 
mikroszálas szintetikus végtelen szá-
lak 1 decitexnél finomabbak (10 000 
méter szál tömege 1 grammnál ki-
sebb), szálátmérőjük kevesebb 10 μm-
nél (azaz jóval vékonyabbak a legfi-
nomabb természetes selyemszálnál). 
Leggyakrabban a poliészter-, polia-
midalapú mikroszálakat használják. 

Utánozni a pókokat
A hernyóselyemnél akár 90-szer 
finomabb pókselyem kiváló fizikai 
tulajdonságai (nagy szakítószilárd-
ság, hajlékonyság, rugalmasság, jó 
hővezető képesség) miatt rendkí-
vül előnyös. Emellett vérzéscsilla-
pító képessége, biokompatibilitása 
is felkeltette a pókselyem reprodu-
kálásával foglalkozó kutatók ér-
deklődését.

Az első, biotechnológiai kísérlet so-
rán a keresztespók mirigyváladéká-
ban található fehérje génjét azonosí-
tották, és ezt kecskék genomjába il-
lesztették. Az így nyert kecsketejben 
részben jelen levő pókselyem-fehérjé-
ből szálképzésre alkalmas anyag kép-
ződött, amelyet a kicsapófürdőben 
levő szálképzőfejen átpréselve állí-
tották elő a további feldolgozásra al-

A spidroinfehérjékből felépülő pókse-
lyemben a kristályos (rendezett) térré-
szek és a félig amorf (részben rendezet-
len) régiók közötti kölcsönhatás rend-
kívüli tulajdonságokat biztosít. A ren-
dezett részek az alacsony feszültségű 
láncok deformációjával átalakulnak, 
ez kedvez a nyújthatóságnak.

A szál nagy szilárdságú, ehhez a ked-
vező szakítóerő mellett a fokozott 
nyújthatóság (33%-os szakadási nyúlás) 
is hozzájárul. A legerősebb pókselymek 
szakítószilárdsága 1,4 GPa körüli, fajla-
gos sűrűségük mindössze 1,3 g/cm3. 
Az ötvözött acélhuzal szakítószilárdsá-
ga mintegy 1,65 GPa, de fajlagos sűrű-
sége 7,84 g/cm3. Ezt figyelembe véve, 
a pókselyem az acélnál is szilárdabb.

A pókselyem -40 és 220 °C között 
hőálló, a környezet hőmérséklet-vál-
tozásai nem befolyásolják tulajdon-
ságait, hővezető képessége a rézénél 
jobb. Enyhén savas kémhatása védel-
met jelent a fehérjepusztító gombák-
kal és baktériumokkal szemben. 

Közel 300 éve próbálják a póksely-
met textilcélokra hasznosítani. A 
XVIII. század elején ebből kurió-
zumként kesztyű és harisnya készült, 
sőt 1900-ban a párizsi világkiállításon 
egy kisebb pókselyem anyagú szövet-
vég szerepelt, amelyhez  25 ezer pók 
szolgáltatta az alapanyagot. Jelenleg  a 
világon egy kéziszövésű, 1,5 kg-os püs-
pöki palást a legnagyobb pókselyemből 
készült textília. Egyébként a műsze-
rekhez szükséges szálkereszteket hosz-
szú ideig pókselyemből gyártották.

Kutatók közreműködésével 
Az emberiséget régóta foglalkoztatta 
a mesterséges, nagy hosszúságú szál 
előállítása. Robert Hooke (1635-
1703) angol polihisztor – a rugalmas-
ságtanban alapvető fontosságú tör-
vény megalkotója – már 1666-ban 
megjövendölte a mesterséges szálelő-
állítás lehetőségét. Joseph Wilson 
Swan (1828-1914) angol fizikus-ké-
mikus az 1880-as évek elején próbált 
izzólámpához szálat létrehozni a fa-
kéregben lévő rostok kémiai módosí-
tásával előállított anyagból. 1885-ben 
a londoni International Inventions 
Exhibition-ben be is mutatott ilyen 
termékeket, mégsem terjedt el. 

1884-ben – több ide vonatkozó rész-
eredmény összegzésével – Louis-Ma-
rie Hillaire Bernigaud de Chardonnet 
(1839–1924) francia mérnök dolgozta 

kalmas szálasanyagot. Az eljárást 
egy idő után nem alkalmazták, de a 
Biostell márkanév tovább élt.

Költséghatékony pókfarmot nem le-
hetett kialakítani, mert a pókok kanni-
balizmusra hajlamosak. Az amerikai 
Kraig Biocraft Laboratories tudósai 
kifejlesztettek egy sajátos módszert 
a pókselyem előállítására. 2011-ben 
Malcolm J. Fraser, Donald L. Jarvis és 
munkatársai tanulmányukban olyan 
selyemhernyókat hoztak létre, ame-
lyek pókselyemfehérjét termelnek. 
A géntechnológia módszerével a 
pókselyemfehérje génjét a selyemher-
nyó mirigyváladékának génjével egye-
sítve nyertek hosszú fúziós gént. A gu-
bózáskor termelt fehérjeszálban jelen 
van a pókselyemfehérje, így a her-
nyóselyemnél szilárdabb és hajléko-
nyabb hibridselyemszálak jönnek lét-
re. A pókselymet reprodukáló vállal-
kozás génmódosított selyemhernyók 
tenyésztésével foglalkozik, így terme-
lődik a rekombinált pókselyem. Főleg 
védőruházatok, akár golyóálló mellé-
nyek alapanyagaként kerül előtérbe,  
hiszen – az aromás poliamidokkal 
szemben – a textiltermékek életcik-
lusuk végén biológiailag lebomlanak.

Másik, többéves kutatás eredménye-
ként baktériumok közreműködésével 
állították elő a pókselyemre jellem-
ző spidroinfehérjét. A rekombináns 
anyagból képzett folytonos szálat 
ipari méretekben sikerült gyártani, így 
a természetes pókselyem tulajdonsága-
it megtestesítő, biológiailag lebombló 
műszaki, sportruházati és orvostech-
nikai termékek előállítására nyílt mód.

Kutasi Csaba

A hernyóselyem hozama
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Alekszandr Nyikolajevics 
Seljepin, a KGB főnöke 
1960. június 29-én szemé-

lyesen adta át Hruscsovnak az amerikai 
politikáról készített riasztó értékelést, 
amely a NATO egy azonosíthatatlan 
összekötő tisztjének hamis jelentésén 
alapult. Eszerint az Egyesült Államok a 
jelen pillanatban elegendő erővel ren-
delkezik ahhoz, hogy bombázóival el-
söpörje a szovjet rakétatámaszpontokat 
és más katonai célpontokat. S a Penta-
gon vezetői még a Szovjetunió védelmi 
erejének növekedése előtt azt remélik, 
hogy preventív, megelőző háborút in-
díthatnak a Szovjetunió ellen. Hrus-
csov komolyan vette a jelentést, és két 
héttel később nyílt figyelmeztetést kül-
dött a Pentagonnak: „Ne felejtsék el, 
hogy a legutóbbi kísérletek azt mutatják, 
vannak olyan rakétáink, amelyek akár 
13 000 kilométeres távolságban is célba ér-
hetnek az előre beállított területen.”

A forradalom
A Fidel Castro és Ernesto Che Gueva-
ra vezette kubai gerillák 1959 januárjá-
ban megdöntötték Fulgencio Batista 
diktátor hatalmát. Castro forradalmi 
kormányt alakított, amely kezdetben 
különböző ellenzéki csoportokat 
egyesített, közöttük a rövidesen veze-
tő pozícióba került kommunistákat is. 
Az Egyesült Államok Batistát támo-
gatta. Kezdetben Castro is jó viszonyt 
igyekezett fenntartani az Egyesült Ál-
lamokkal, s kölcsönért fordult hozzá. 
Eisenhower elnök azonban elutasította 
a kérést, s helyette Castro ellenzékét tá-

mogatta különböző terror- és szabo-
tázsakciókkal. A rendszer vezetői ellen 
pedig gyilkossági terveket szövögetett.

A Szovjetunió 1959 májusában fel-
vette a diplomáciai kapcsolatokat Ku-
bával. Castro azt remélte, hogy Kuba a 
Szovjetunió gazdasági támogatásával 
a latin-amerikai országok szemében a 
nemzeti függetlenség példaképe lesz. 
A Szovjetunió számára pedig példaér-
tékű lett volna, ha az amerikai konti-
nens egy országa a Vörös Hadsereg tá-
mogatása nélkül válik kommunistává. 
Az Egyesült Államok azonban elfo-
gadhatatlan kísérletnek tekintette a 
kommunista pártok szalonképessé té-
telét Dél- és Közép-Amerikában.

1960 februárjában Castro meghívá-
sára Havannába látogatott Anasztasz 
Mikojan, a szovjet minisztertanács 
elnökhelyettese. Márciusban pedig 
Eisenhower elnök felhatalmazta a 

CIA-t, hogy készítse elő Castro rend-
szerének megdöntését. 1960 júliusá-
ban azonban Nyikita Szergejevics 
Hruscsov szovjet pártfőtitkár rakéta-
támadással fenyegette meg az Egye-
sült Államokat, ha kísérletet tenne 
Kuba megtámadására. 1960 szeptem-
berében az ENSZ közgyűlésére New 
Yorkba utazott Hruscsov: négy és fél-
órás beszédében ostorozta az amerikai 
imperializmust, s nyilvánosan össze-
ölelkezett Castróval. Ennek nyomán 
az amerikai kormány 1960. október 
19-én rendeletileg megtiltotta a kőolaj 
kubai exportját, s egyidejűleg a Kubá-
ból érkező importot, 1961. január 3-án 
pedig megszakította a diplomáciai 
kapcsolatot az országgal.

Hruscsov válaszul gazdasági és ka-
tonai támogatást ígért Kubának. A 
Szovjetunióval és Kínával megkötött 
kedvező kereskedelmi (cukor, olaj) és 

1.
rész

A  H I D E G H Á B O R Ú  TÖ R T É N E T É B Ő L

KALANDOR POLITIKÁK 
KUBA KÖRÜL

Az 1962. októberi kubai rakétaválság a két szuperhatalom, az Egyesült Államok és a Szovjetunió leg-
súlyosabb konfrontációja volt a hidegháború és fegyverkezési versenyük történetében. 1959-ben az 
Egyesült Államok Thor és Jupiter típusú közép-hatótávolságú nukleáris rakétákat telepített Nagy-
Britanniába, Olaszországba és Törökországba. 1962-ben a Szovjetunió a kubai rakétatelepítéssel 
pedig kiegyenlíthette taktikai hátrányát, s megvédte volna Kubát az esetleges amerikai támadástól. 
A világ napokig az atomháború küszöbére került. Végül a titkos diplomáciai egyeztetés során mindkét 

fél engedett. A válság a hidegháború csúcspontját, de egyúttal fordulópontját is jelentette.
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ták a feladatot, hogy Kubában partra 
szállva addig tartsák hídfőállásukat, 
amíg kirobban a Castro-ellenes nép-
felkelés, s bejelentik az új ideiglenes 
kormány megalakulását. 

A támadás időpontjául áprilist jelöl-
ték meg. Kennedy azt remélte, hogy 
az invázió révén az Egyesült Államok 
magához ragadhatja a kezdeménye-
zést a hidegháborúban. Ehelyett az 
invázió megalázó katasztrófával vég-
ződött. A támadást megelőzően a 
B-26-os bombázókkal a főbb kubai 
repülőterekre mért április 15-i légi-
csapásoknak nem sikerült teljesen 
megsemmisíteni Castro légierejét. Az 
emigránsok hajóit korallzátonyok ron-
gálták meg. Castro pedig gyorsan 
mozgósította 200 ezer fős milíciáját, és 
jelentős erőket küldött a hídfőálláshoz. 
Egyidejűleg elrendelte százezer kubai 
letartóztatását, akikről úgy vélte, hogy 
ellenségesek vezetésével szemben; ezzel 
szétzúzta Kennedy reményeit, hogy a 
támadás Castro-ellenes felkelést rob-
bant ki. Kennedy pedig leállította a 
tervezett második légitámadást, mert 
attól tartott, hogy mindez leleplezi az 
amerikai részvételt a világ előtt. Így le-
hetővé vált, hogy Castro bevesse az el-
ső támadást túlélt repülőgépeit és tü-
zérségét is a partra szállt kubai emig-
ránsok ellen. Április 19-én a CIA tá-
mogatta kubai emigránsok kezdték 
megadni magukat. A disznó-öbölbeli 
partraszállás csődöt mondott. A sajtó 
hamarosan jelentette, és az ENSZ előtt 
is lelepleződött, hogy a támadás mö-
gött az Egyesült Államok állt. A disz-
nó-öbölbeli invázió Kennedy elnöksé-
gének mélypontját jelentette. Szinte 
emblematikusan jelenítette meg azt a 
keményvonalas politikát, amelyet 
gyakran folytatott az 1962. októberi 
kubai rakétaválság előtt.

A szovjet reakció
A CIA 1961 áprilisában végrehajtott 
abszurd és elvetélt kísérlete után Hrus-
csovnak megváltozott a Kennedyről 
alkotott véleménye. Szerinte a fiatal 
elnök képtelen volt kordában tartani 
az amerikai kapitalizmus ipari–ka-
tonai komplexumának „sötét erőit”. 
Júniusi bécsi találkozójukon a szov-
jet pártfőtitkár harciasan követelte, 
hogy az amerikai elnök vessen véget 
Berlin háromhatalmi státusának, és 
az év végére hozzák tető alá a német 
békeszerződést. Úgy látszott, hogy a 

hitelegyezmények hatástalanították 
az amerikai gazdasági nyomást, s 
mindinkább a Szovjetunióhoz közelí-
tették a támogatásra szoruló Castrót. 
1960. október 26–27-én egy texasi lé-
gi bázisról először indultak U-2-es 
felderítő repülőgépek Kuba fölé. 
1961. szeptember 5-én pedig először 
készültek légi felvételek a Kubába te-
lepített szovjet légvédelmi rakétákról 
és MiG-21-es vadászgépekről.

Kudarc a Disznó-öbölben 
Az új elnök, J. F. Kennedy szemében 
Castro Kubája az orosz befolyás ve-
szedelmes és elfogadhatatlan kiter-
jesztését jelentette Amerika saját 
„hátsó udvarában”. Kennedy az 
1960-as elnöki kampány során hatá-
rozott Castro-ellenes álláspontot 
foglalt el, szemére vetve hazai ellen-
felének, Richard Nixonnak, hogy 
olyan kormány tagja volt, amely 
képtelen volt megakadályozni a ku-
bai forradalmár hatalomra kerülését. 
Kennedy megfogadta, hogy elnökké 
választása esetén határozott lépése-
ket tesz Castro megdöntésére, s ami-
kor megnyerte a választást, úgy 
érezte, be kell tartania ígéretét.

A kubai Disznó-öbölben 1961. április 
17-én inváziós kísérlet történt, amely-
hez Kennedy szabad kezet adott. A 
kudarcba fulladt próbálkozás egy cso-
port kubai emigráns partraszállási kí-
sérlete volt Havannától mintegy 150 
kilométerre délkeletre, a Disznó-öböl 
bemélyedésénél, a sziget déli partján. 
Céljuk az volt, hogy lázadást rob-
bantsanak ki, amely megdönti Fidel 
Castrót. A CIA által Guatemalában 
kiképzett, s mintegy 1500 kubai me-
nekültből álló inváziós csapatnak szán-

két szuperhatalom ismét szembeke-
rül egymással. 1961 júniusában 
Seljepin a „főellenséget” illetően új 
és agresszív globális stratégiai tervet 
terjesztett Hruscsov elé. 

A terv célja: „olyan körülményeket kell 
teremteni a világ különböző térségeiben, 
amelyek elterelik az Egyesült Államok és 
szövetségesei figyelmét és erőit, s lekötik 
őket a német béketárgyalások és Nyugat-
Berlin kérdésének rendezése idején”. A 
terv első része javasolta, hogy „világ-
szerte használják fel a nemzeti felszabadí-
tó mozgalmakat arra, hogy előnyre tegye-
nek szert kelet és nyugat küzdelmében, és a 
KGB rendelkezésére álló eszközökkel ak-
tivizálják a nyugatbarát reakciós kormá-
nyok elleni fegyveres felkeléseket”. 
Seljepin a rombolást célzó lista élére a 
„főellenség hátában működő közép-ame-
rikai reakciós rendszereket” helyezte. 
Ezek közül Nicaragua volt az első, 
ahol, mint javasolta, a kubaiakkal és a 
sandinistákkal együttműködve közös 

„forradalmi frontot” lehetne nyitni. 
Azt is javasolta, hogy Nyugat-Európá-
ban destabilizálják a NATO támasz-
pontjait, és indítsanak dezinformációs 
kampányt a nyugat demoralizálására 
oly módon, hogy azt állítják: növek-
szik a szovjet haderő fölénye. Seljepin 
tervét a Központi Bizottság augusztus 
1-jén kisebb kiegészítésekkel ellátva di-
rektívává emelte. Egyes elemei, külö-
nösen a nemzeti felszabadító mozgal-
mak felhasználása a „főellenség” ellen 
még számos alkalommal felbukkantak 
a szovjet stratégiában a következő ne-
gyed évszázadban – írja Christopher 
Andrew és Vaszilij Mitrohin: A 
Mitrohin-archívum. A KGB otthon és kül-
földön című könyvében.

A Kennedy-kormányzat idején a 
KGB washingtoni szerepe kevésbé 
volt fontos, mint a katonai hírszerzé-

A Kubából indítható szovjet közepes ható-
távolságú ballisztikus rakéták (SS-4 és SS-5) 

hatótávolsága

Fidel Castro 1959-ben
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sé (GRU). 1961 májusában Georgij 
Bolsakov GRU-ezredes, aki álcázás-
ként a TASZSZ szovjet hírügynök-
ség washingtoni irodáját vezette, két-
hetente találkozott Robert Kennedy 
igazságügy-miniszterrel. Bolsakovnak 
sikerült meggyőznie Robert Kenne-
dyt, hogy ők ketten rövidre zárhatják 
a hivatalos diplomácia nehézkes pro-
tokollját, és „a politikusok mellébe-
szélése nélkül, nyíltan és őszintén tár-
gyalhatnának”, közvetlen kommu-
nikációs csatornát létesítve Kennedy 
elnök és Hruscsov főtitkár között. 
Az elnök öccse megfeledkezett arról, 
hogy tapasztalt, profi hírszerzővel 
van dolga, aki azt az utasítást kapta, 
hogy „cserkéssze be” őt – azt hitte, 
„őszinte barátság alakult ki” közte és 
Bolsakov között.

Bolsakov sikere ellenére a GRU tel-
jesen félreértette az amerikai politikát. 
1962 márciusában két veszélyesen té-
ves jelentést készített, amely megerősí-
teni látszott a KGB korábbi figyelmez-
tetését, hogy a Pentagon nukleáris első 
csapásra készül. A GRU azt állította, 
hogy az Egyesült Államok az előző év 
júniusában úgy döntött, 1961 szeptem-
berében meglepetésszerű atomtáma-
dást intéz a Szovjetunió ellen, de ettől 
az utolsó pillanatban eltérítették a 
Szovjetunió atomkísérletei, amelyek 
azt mutatták, hogy atomfegyvertá-
ra erősebb, mint azt a Pentagon hit-
te. A szovjet hírszerzésnek a termo-
nukleáris hadviselésre vonatkozó, le-
sújtóan pontatlan, Washingtonból 
származó jelentései időben egybeestek 
több, nevetségesen haszontalan ameri-
kai kísérlettel, hogy megbuktassák vagy 
meggyilkolják Fidel Castrót, Moszkva 
kubai szövetségesét. Ezek csak arra vol-
tak jók, hogy növeljék a szovjet külpoli-
tika paranoiás idegességét.

Fegyverkezési verseny
A második világháború után az Egye-
sült Államok és a Szovjetunió fegy-
verkezési versenyükben állandóan új 
fegyvertechnológiák kifejlesztésével 
igyekeztek fölényüket bizonyítani 
egymással szemben. Eközben még a 
nukleáris elsőcsapást sem zárták ki, 
amely az atomfegyverek masszív be-
vetésével megsemmisíti az ellenfelet s 
lehetetlenné teszi a megtorlást. 

1957 nyarán a Szovjetunió Szergej 
Koroljov vezetésével kipróbálta a vi-
lág első interkontinentális ballisztikus 

rakétáját, majd október 4-én Föld körü-
li pályára állította a 28 ezer kilométer/
óra sebességgel száguldó Szputnyik-1 
műholdat. A november 7-i Vörös-téri 
díszszemlén pedig megjelentek a szov-
jet óriásrakéták. Az esemény sokkolta 
az Egyesült Államokat, mert megszűnt 
kivételes, hadászatilag védett helyzete, s 
területe 25–30 perc alatt elérhetővé 
vált. Az „óceánpajzs” többé már nem 
jelentett biztos földrajzi védelmet. 

Az amerikaiak a német Wernher von 
Braun rakétamérnök vezetésével igye-
keztek pótolni lemaradásukat, s 1958-
ra elkészültek első rakétamodelljeikkel, 

a 2500 kilométer hatótávolságú Thor 
és Jupiter rakétákkal, majd néhány év 
múlva a nagyobb hatósugarú Titán és 
Atlasz rakétákkal. A világ új elnevezé-
sekhez kezdett hozzászokni: a közép-
hatósugarú (1000–5500 kilométer) ra-
kétákat IRBM-nek (Intermediate 
Range Balistic Missiles), az interkonti-
nentális rakétákat (5500–12000 kilo-
méter) pedig ICBM-nek (Inter 
Continental Balistic Missiles) nevezték 
el. Az amerikai B-52-esekből és a 
szovjet Tu-95-ösökből álló bombázó-
flották is hasonló hatósugarúak vol-
tak. A meglehetősen hosszúra nyúlt 
repülési és előjelzési idő azonban lehe-
tetlenné tette a meglepetésszerű táma-
dást. Ezért a rakétákat közelebb kellett 
felállítani kiszemelt céljukhoz.

A szovjet szputnyikra az Egyesült 
Államok kezdetben a Nautilus atom-
tengeralattjáró útjával válaszolt, 
amely 1958 augusztusában elérte az 
Északi-sarkot, felfedezve ezzel a 
Csendes-óceán és az Atlanti-óceán 
közötti, geostratégiailag rendkívül 
fontos átjárót az örök jég alatt. Más-
részt Eisenhower elnök gyorsterápia-
ként, a Szputnyik-sokk válaszlépése-
ként, a hadászati egyensúly helyreál-
lítására Thor és Jupiter rakétákat 
ajánlott fel a NATO-nak, amíg ele-
gendő interkontinentális rakétákkal 

rendelkeznek. 1959 áprilisában a 
Time magazin ezzel a képlettel ma-
gyarázta meg a stratégia lényegét: 
IRBM+NATO=ICBM. Tehát: ha 
valamely Szovjetunióhoz közeli 
NATO-országba közép-hatótávol-
ságú rakétákat telepítenek, azok in-
terkontinentális rakétákkal érnek fel.

Amerikai rakétatelepítések
1959 elejétől az Egyesült Államok a 
Szovjetuniót fenyegető, nukleáris rob-
banófejjel felszerelt rakétákat telepített 
Nagy-Britanniába, Olaszországba és 
Törökországba. A brit Nottingham 
városa mellé hatvan Thor típusú, az 
olasz Gioia del Colle közelébe harminc 
Jupiter típusú s a törökországi Izmir 
közelébe tizenöt közepes hatótávolsá-
gú Jupiter került kilövőállásba. A tö-
rökországi bázisokra 1961 végén ér-
keztek meg a rakéták, amelyek 1962 
elején amerikai parancsnokság alatt 
hadrendbe álltak. Amíg egy török tá-
maszpontról indított amerikai Jupiter 
közép-hatótávolságú rakéta 10 percen 
belül elérhette a Szovjetunió nyugati te-
rületeit, a néhány bevethető szovjet in-
terkontinentális rakétának legalább 25 
percre volt szüksége az Egyesült Álla-
mok területének eléréséhez. A Szovjet-
unió éppen ezen időhátrányát, vala-
mint a stratégiai fegyverzetek terén 
fennálló lemaradását igyekezett ki-
egyenlíteni a Kubába telepített rakéta- 
és egyéb fegyverrendszerekkel.

A disznó-öbölbeli kudarc után a Pen-
tagon 1962 februárjában komplex ter-
vet dolgozott ki, hogy akár amerikai 
katonai erő alkalmazásával is megsza-
baduljon a Moszkva-barát Castro-
rendszertől. 1962 áprilisában készült-
ségbe helyezték a Törökországba telepí-
tett atomtöltetű amerikai rakétákat. 
Mivel védelmi rendszer nélküli raké-
tákról volt szó, amelyek könnyen tá-
madhatók voltak, ezeket csak első-csa-
pásmérő fegyverként lehetett értelmez-
ni. A tengereken cirkáló amerikai ten-
geralattjárókat pedig Polaris-típusú, víz 
alól indítható, atomtöltetű rakétákkal 
szerelték fel. A Szovjetunió nem ren-
delkezett hasonló fegyverrendszerek-
kel. 1962 tavaszán a térségben megren-
dezett amerikai hadgyakorlaton ten-
geralattjáró-elhárítást és egy Karib-
tengeri ország elfoglalását gyakorolták. 
Kennedy ezzel tudatta, hogy az ameri-
kai haderő harcra kész.

Németh IstváN

Nyikita Hruscsov és J. F. Kennedy
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3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

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 – Romhányi Dóra feladványa

A minta alapján milyen 
betűk kerülnek a színes 

körökbe?

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Melyik ábra illik a kérdőjel helyére?

A felső, vagy az alsó 
csoportba illik a jobb 

oldali betű?

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: D

(Az első két oszlopban lévő kártyaszimbólumok összeadódnak.  
A káró treffé, a pikk pedig kőrré változik.)

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: CSER

(A szavak gyümölcsnévvé egészíthetők ki: PAPaja, SZEDer, 
SZŐLő, KÖRte, EPEr, SZILva, CSEResznye.)

3. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa

Megoldás: B

 (Az elemek színe balról jobbra, soronként olvasva a következő-
képpen alakul: zöld+narancssárga=narancssárga, 

lila+lila=narancssárga, narancssárga+narancssárga=lila.)
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Előfizetési ár 2019-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Infokommunikációs szakemberek  
az Európai Unióban

Napjainkban egyre több vállalkozás támaszkodik a min-
dennapi működése során az információs és kommuniká-
ciós technológiákra, melyek fejlesztéséhez és karbantartá-
sához elengedhetetlen az infokommunikációs (IKT) szak-
emberek alkalmazása. Az IKT-szakemberek a gazdaság 
minden ágazatában alkalmazhatók. 

Az elmúlt évben az unió 10 vagy annál több 
főt foglalkoztató vállalkozásainak ötöde 
(Magyarországon 26%-a) alkalmazott in-
formatikai szakembereket, ez az arány 
2012 óta nagyjából változatlan (hazánkban 
valamelyest csökkent). Az EU tagállamai 
közül Írországban (32%) és Belgiumban 
(28%) a legmagasabb az IKT-szakembereket 
foglalkoztató vállalkozások hányada. Fi-
gyelemre méltó a kis- és középvállalkozá-
sok és a nagyvállalatok közötti különbség: 
az előbbiek mindössze 18, míg az utóbbiak 
75%-a alkalmazott IKT-specialistákat.

Az EU valamennyi tagállamában nehéz-
séget okoz a vállalkozások számára az IKT-
állások betöltése. Tagországonként a mini-
mum tíz főt foglalkoztató vállalkozások 
9–13%-a (hazánkban 11%-a) toboroz szak-
embereket. Ezeknek a munkáltatóknak 
több mint a fele (Magyarországon 64%-a) 
jelezte, hogy nehézséget jelent az üres állás-
helyek betöltése. A vállalkozások átlagosnál 
sokkal nagyobb hányadának (75%-ának) 
jelent kihívást a szakemberek felvétele 
Csehországban, Máltán és Luxemburgban.

Tavalyelőtt az EU 28 tagállamában együt-
tesen mintegy 8,4 millió munkavállalót fog-
lalkoztattak az IKT területén, ami az összes 
foglalkoztatott 3,7%-át jelentette. Az átla-
gosnál jóval magasabb az IKT-szakemberek 
aránya Finnországban (6,8%), Svédország-
ban (6,6%) és Észtországban (5,6%), bár 
ezekben az országokban a létszámuk euró-
pai viszonylatban nem kiemelkedően sok. Hazánkban közel 
158 ezer fő, a foglalkoztatottak 3,6%-a dolgozott IKT-
szakemberként. Uniós szinten – a legtöbb más szakmától el-
térően – e szakemberek munkaerőpiaci helyzetét nem érin-
tette a pénzügyi és gazdasági válság: az e területen foglalkoz-
tatottak száma az utóbbi évtizedben 33%-kal gyarapodott, 
miközben a foglalkoztatottak teljes létszáma mindössze 

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. 

2%-kal bővült. Magyarországon a növekedés nem volt ilyen 
töretlen: a 2008. évi 163 ezer főről három év alatt 102 ezerre 
csökkent az IKT-területen foglalkoztatott szakemberek szá-
ma, és a 2012-től kezdődő szinte folyamatos növekedés elle-
nére sem értük el a tíz évvel ezelőtti szintet.

Az EU-ban az informatikai szakemberek többsége 35 éves 
vagy annál idősebb, felsőfokú végzettségű férfi. Bár 2017-
ben a tíz évvel korábbihoz képest 49 ezerrel emelkedett a nők 
száma az IKT-szakemberek körében, a férfiak létszáma 

ugyanezen időszak alatt több mint 2 mil-
lióval bővült. Így napjainkban uniós szin-

ten a férfiak aránya eléri a 83%-ot. E 
tekintetben Magyarország áll a rangsor 
végén: nálunk a legalacsonyabb, 8,9% a 
nők részesedése. Ennek egyik oka az, 
hogy az IKT területén foglalkoztatott 
nők abszolút száma is csökkent, hazánk-
ban 41 ezer fővel. A törés 2010 és 2011 
között volt látványos. Bár a férfiak szá-
ma  nálunk is emelkedett, az adatok ar-
ra utalnak, hogy a magyar szakemberek 
egy része külföldön helyezkedett el. Né-
metország, Franciaország és az Egyesült 
Királyság ugyanezen időszak alatt sor-
rendben 664 ezer, 433 ezer és 212 ezer 
fős szakembertöbblethez jutott. A 2017-
es adatok szerint az IKT területén fog-
lalkoztatottak közel kétharmada, 5 mil-
lió 328 ezer fő már betöltötte a 35. élet-
évét vagy annál idősebb. Magyarorszá-
gon napjainkra az unió átlagával 
megegyező arányok alakultak ki, tíz 
évvel korábban még fele-fele arányban 
volt jelen a két korcsoport a munkaerő-
piacon. Észtországban, Lettországban, 
Litvániában és Máltán 2017-ben is több 
volt a fiatalabb az IKT területén foglal-
koztatottak között, ugyanakkor Olasz-
országban és Finnországban az arányuk 
nem érte el a 30%-ot sem.

Míg tíz évvel korábban az EU-ban 
az IKT területén foglalkoztatottak 

55%-a rendelkezett felsőfokú végzettséggel, napjaikban 
már 62%-uk. A tagállamok közül Írország, Litvánia, Cip-
rus és Spanyolország szakembereinek több mint 80%-a 
diplomás, ugyanakkor Portugáliában és Olaszországban 
kevesebb mint a felük. Magyarországon az arányuk az 
EU átlagával közel megegyező. 

Hidas ZsuZsanna

Az IKT-szakemberek aránya az összes 
foglalkoztatottból, 2017
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Túlsúlyban a teknőslányok

A klímaváltozás újabb és újabb té-
nyezői és hatásai kerülnek a ku-

tatók látóterébe: a grönlandi jég ol-
vadásából felszabaduló metántól a 
levesteknősök nemi arányának elto-
lódásáig. Az emelkedő hőmérséklet 
hatására a közönséges levesteknősök 
(Chelonia mydas) akár 93 százaléka 
nősténynek születhet 2100-ra, derí-
tette ki egy új kutatás.

Az Exeter-i Egyetem (Egyesült 
Királyság) kutatói arra figyeltek 
fel, hogy az emelkedő hőmérséklet 
a levesteknős feminizációját indí-
totta el. A növendék teknősök ne-
mét a hőmérséklet határozza meg. 
Jelenleg a születő levesteknősök 52 
százaléka nőstény. A brit Egyetem 
és a portugál Tengeri és Környe-
zettudományi Központ közös kuta-
tása kimutatta, hogy melegebb hő-
mérsékleten – mint amit például az 
IPCC (Intergovernmental Panel on 

ami például árnyékos területeken vagy a 
költési szezon végén fordulhat elő. Bár 
az emelkedő hőmérséklet több nőstény 
utódot eredményez, és 2120-ig  32–64 
százalékkal több költő nőstényt, de a 
tojások halandósága is magasabb lesz 
a magas hőmérséklet miatt. Ahogy nö-
vekszik a hőmérséklet, a tojáson belül a 

Génmódosított légzés

A növények a napfényt fotoszinté-
zis útján alakítják energiává. A 

legtöbb haszonnövénynél azonban a 
napfényes órákban a fotoszintézis 
mellett egy másik folyamat, a 
fotorespiráció szintén megjelenik, 
ez azonban drasztikusan csökkenti a 
terméshozamot. Genetikai módosí-
tással létrehozhatók olyan növé-
nyek, melyekben a fotorespiráció 
útvonala lerövidül, ezáltal kisebb 
kiesés biztosítható a termésátlagban. 
Első alkalommal teszteltek ilyen nö-
vényeket valós mezőgazdasági kö-
rülmények között.

Az Illinois-i Egyetem (USA) és az 
Amerikai Mezőgazdasági Minisz-
térium agrárkutatói szolgálatának 
együttműködésében megvalósult ku-
tatás olyan növényeket hozott létre, 
melyekben a fotorespiráció útvonala 
lerövidül, így 40 százalékkal nagyobb 
a terméshozamuk, mint kezeletlen 
társaiké. Az eredményekről a Science 
folyóiratban számoltak be.

„200 millió emberrel többet tudnánk 
évente etetni azokkal a kalóriákkal, 
melyek a fotorespiráció miatt elvesznek 
csak az Amerikai Egyesült Államok kö-

„A fotorespiráció fotoszintézis-gát-
ló folyamat, mivel a növénynek olyan 
energiáit és forrásait emészti el, melye-
ket egyébként a fotoszintézisre fordított 
volna, és ezzel nagyobb növekedést és 
termést ért volna el” – mondta a ta-
nulmány vezető szerzője, Paul South, 
molekulárisbiológia-professzor.

A fotorespiráció útja normál esetben 
rendkívül összetett, a növényi sejt há-
rom részén vezet keresztül. A kutatók 
alternatív utakat alakítottak ki, hogy új 
útra tereljék a folyamatot, ezzel lerövi-
dítették, és annyi energiát takarítottak 
meg a növénynek, hogy hozama 40 
százalékkal nőtt. Első alkalommal for-
dul elő, hogy genetikai módosítással el-
ért fotorespiráció-javítást teszteltek valós 
mezőgazdasági körülmények között.

Climate Change) jelentés megjósolt 
– a teknősutódok 76–93 százaléka 
nőstény lesz. A számok a nyugat-af-
rikai Bissau-Guinea partjaira vonat-
koznak, mely a kutatás helyszínéül 
szolgált, de a kutatók globálisan is 
hasonló helyzetre számítanak.

A nemi arányok változása kezdetben 
oda vezet, hogy több lesz a költő nős-
tény, így növekszik a populáció, majd 
hanyatlás következik, mivel „a költés 
hőmérséklete végzetes szintet ér el”. A 
kutatócsoport azt is megjósolta, hogy 
az emelkedő tengerszint hatására a 
levesteknős költési területének 33–43 
százaléka víz alá fog kerülni azokon a 
területeken, ahol a kutatást végezték.

„A levesteknős jövője problémás az 
élőhely elvesztése és a növekvő hőmér-
séklet miatt. Kutatásunk megmutatta, 
hogy a Bijagós-szigetcsoporton, Bissau-
Guineában költő populáció 2100-ig 
fog küzdeni a klímaváltozás következ-
ményeivel. Kevés hím utódot is ered-
ményez majd a hűvösebb hőmérséklet, 

zépnyugati részén. Ha ezeknek 
a kalóriáknak egy részét vissza-
nyerjük, már nagy eredményt 
értünk el a XXI. század növek-
vő élelmiszer-követelménye te-
kintetében” – mondta Donald 
Ort, a program vezető kuta-
tója. A jelenlegi tanulmány 
része egy kutatássorozat-
nak, mely a haszonnövények 
fotoszintetizálásának javí-
tására irányul az élelmiszer-
termelés növelése érdekében.

A fotoszintézis során a növény-
nek a napfényen kívül leginkább a 
Rubisco nevű enzimre (ribulóz-1,5 
bifoszfát karboxiláz/oxigenáz) van 
szüksége ahhoz, hogy a szén-dioxi-
dot és a vizet szénhidráttá alakítsa, 
melyek táplálják a növény növeke-
dését és fokozzák a terméshozamát. 
Évmilliókkal ezelőtt, az evolúció so-
rán fejlődött ki a Rubisco  enzim a 
növényekben, amikor a légkör még 
oxigénben nagyon szegény volt. Az 
idők során a földi légkör módosult, 
és a Rubisco működése, hatékonysá-
ga is megváltozott. Utóbbi ellensú-
lyozására jelent meg a növények fo-
toszintézise során az energiapazarló 
fotorespiráció folyamata.

Közönséges levesteknős-ivadék
(FORRÁS: UNIVERSITY OF EXETER)
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teknősök nem lesznek képesek túlélni” 
– mondta Rita Patricio, a tanulmány 
egyik szerzője.

A kutatócsoport, melynek tagja 
volt a bissau-guineai Biológiai Sok-
féleség és Védett Területek Intézmé-
nye is, azt is megjósolta, hogy a ten-
gerparti költőhelyek, melyek a fel-
melegedéssel víz alá kerülnek, nem 
tudnak egyszerűen beljebb húzódni 
a szárazföld felé.

„Néhány területen meg tud történni a 
tengerpart visszahúzódása, ám a teknő-
sök, melyeket vizsgáltunk, egy kis szige-
ten költenek, Poilão-szigetén, így kor-
látozott a költőterület >> áttevődése << 
– mondta Patricio. Más helyeken pedig 
természetes akadályok állhatnak fenn 
vagy emberi építmények akadályozzák a 
tengerpart szárazföld felé tolódását.”

A Bijagós-szigetcsoport a közönsé-
ges levesteknős legfontosabb költési 
helye Afrikában, és a faj fő szaporo-
dási helye a déli Atlanti-óceánon.

Sz. N. I.

fel, azok kitűnő vadászképességei mi-
att, melyek a házisítással nem vesztek 
el. A domesztikáció során az emberek 
megtanulhatták, milyen módon lehet 
felhasználni az állatot a zsákmányejtés-
re. A kutyák a felnevelésük, tartásuk és 
kiképzésük révén komoly értéket kép-
viselhettek, és a nagy befektetett ener-
gia azt mutatja, hogy jelentős hasznot 
hajthattak, illetve hosszabb távon meg-
térült az állatok gondozása.

Korábbi feltevések szerint a kutyá-
kat nagy termetű emlősök – például 
gazellák – elejtésére használták. A 
dán egyetem tanulmánya alapján a 
jelek arra mutatnak, hogy kisebb, de 
gyorsan mozgó prédára – nyulakra 
és rókákra – is vadásztak kutyákkal. 
Ezen állatok emberek általi vadásza-
ta a befektetett energiához képest 
kicsi nyereséget hozott, és csak ak-
kor szorultak rá, ha a többi erőforrás 
már kimerülőben volt. Ha viszont 
a kutyákat – mint új vadászati se-
gédeszközt – hozzáadjuk a képhez, 
akkor sokkal könnyebbé válik a ki-
sebb prédák elejtése, és nem szüksé-
ges hozzá nagyobb mértékű emberi 
energiabefektetés sem.

A településen található állati csontok 
azonosításával, besorolásával és időbeli 
elhelyezésével lehetséges alátámasztani 
az előző elképzelést. A lelőhely rétege-
it megvizsgálva, időben előre haladva, 
egy adott ponttól kezdve hirtelen meg-
nő a nyúlcsontok aránya a többi állati 
maradványhoz képest. Ezzel egy időben 
a rétegekben megjelennek a kutyákra 
utaló maradványok. Ezek olyan meg-
emésztett, gyomorsav által megmart 
csontok, melyeket méretük révén egy 
ember már nem lenne képes lenyelni. 
A kutyákra utaló jeleket így viszonylag 
könnyen össze lehet kapcsolni a prédaál-
latok számának növekedésével és vadá-
szati tevékenységre következtetni.

D. T.

A kutatócsoport három alternatív 
útvonalat tervezett a természetes út 
helyett. Az új útvonalak optimali-
zálásához genetikai szerkezeteket 
terveztek, melyekhez különböző gé-
neket használtak, így tulajdonképpen 
különböző „térképeket” hoztak létre. 
Ezeket 1700 növényen tesztelték, ki-
választva a legnagyobb teljesítményt 
adó megoldást. Ezt követte két év, 
melynek során ismételt tanulmányo-
kat végeztek terepen, és azt találták, 
hogy az ilyen módon genetikailag 
módosított növények gyorsabban fej-
lődnek, magasabbra nőnek és körül-
belül 40 százalékkal több biomasszát 
termelnek, melyek általában 50 szá-
zalékkal nagyobb szárakon nőnek.

A kutatók a hipotézisüket dohá-
nyon tesztelték. A dohány ideális 
tesztnövény, mert könnyebb módo-
sítani és tesztelni, mint az élelmi-
szernövényeket, több levélszintje van 
más haszonnövényekhez képest, és 
könnyen tesztelhető szabad földön. 
Jelenleg ugyanezeket a kísérleteket 
elvégzik szójababbal, tehénborsóval, 
rizzsel, burgonyával, paradicsommal, 
padlizsánnal. A kutatók elmondták: 
az egyre melegedő klímával a nö-
vényekben mindinkább hangsúlyt 
kaphat a fotorespiráció, tehát az ilyen 
irányú fejlesztéseik egyre nagyobb je-
lentőséget nyernek majd.

SzIlágyI-Nagy IlDIkó

A kutya vacsorája

A kutya emberemlékezet óta tár-
sunk, hűséges segítőnk. Egy jor-

dániai régészeti feltárás pedig most 
megmutatta, hogy már hosszú évez-
redekkel ezelőtt is azon volt, hogy 
gazdáinak élelmet szerezzen.

A történelem során az ember rendkí-
vül sokféle állat segítségét vette igény-
be mindennapi teendőinek elvégzésé-
re. Ennek a hosszú listának az élén a 
kutya áll, amely az ember által legko-
rábban háziasított állat, és már nagy-
jából 14 000 éve annak környezetében, 
vele szoros kapcsolatban él. A Journal of 
Anthropological Archaeology-ban megje-
lent, a Koppenhágai Egyetem kutatói 
által készített tanulmány szerint a házi-
asított kutyákat már több mint 11 000 
éve vadászati célokra is használták.

A kutatók mai Jordánia északkeleti 
részén található Shubayqa 6 elnevezé-
sű, 11 500 éves leleteket rejtő kőkori 
település maradványait vizsgálták. A 
lelőhelyen talált maradványok arra 
engednek következtetni, hogy ek-
korra a kutyák már nagy számban 
éltek együtt az emberekkel. Ezeket 

az állatokat nem a településük szé-
lén, periférikus helyzetben tartották, 
hanem szabadon jártak-keltek, be-
kapcsolódtak a mindennapi életbe, 
miközben az emberek étkezése után  
az eldobott csontokat fogyasztották. 

A kutyák háziasítására több elmélet 
is létezik, egyértelműen máig sem si-
került tisztázni minden körülményt. 
Annyi biztos, hogy az emberek és ku-
tyák együttélése kölcsönösen előnyös 
volt: az állatok élelmet tudtak szerezni 
az emberektől, cserébe figyelmeztettek 
a veszélyre, esetleg védelmet is nyújtot-
tak. Mégsem egyértelmű, hogy ez lett 
volna a fő ok a kutyákkal való együtt-
élésre. Sokkal valószínűbb az, hogy 
a kutyákat vadászatokon használták 

11 ezer éves kutyacsontok (FORRÁS: KOPPENHÁGAI EGYETEM)
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Precízebb periódus

A NASA Cassini űrszondájának 
küldetése során sosem látott rész-

letességgel térképezte fel a Szaturnusz 
jellegzetes gyűrűit, az ebből származó 
adatokat pedig most egy új kutatás-
ban a bolygó belső tulajdonsá-
gainak vizsgálatára, illetve az 
égitest pontos forgási sebessé-
gének meghatározására hasz-
nálták fel a szakemberek. Az 
új számítások szerint egy sza-
turnuszi nap 10 óra 33 perc 38 
másodperc. Az eredmények-
ről beszámoló tanulmány az 
Astrophysical Journal tudomá-
nyos folyóiratban jelent meg.

A kutatók a bolygó belső rez-
gései által a gyűrűkben jelent-
kező hullámokat vizsgálták. 
A gyűrűk gyakorlatilag rend-
kívül érzékeny szeizmográf-
ként viselkednek, amelyeket 
az égitestből érkező vibrációk 
„hoznak működésbe”. Ha-
sonlóan a földi rengések kel-
tette hullámokhoz, a Szatur-
nusz a belső szerkezete által 
meghatározott frekvenciákon 
rezgéseket bocsát ki. Ezek fő 
forrásai leginkább az égitestben zajló 
hőáramlások. Ez a belső oszcillálás a 
bolygó gravitációs mezejének válto-
zásaiban tükröződik vissza, az abból 
származó energia ugyanis az égitest 
gyűrűiben halmozódik fel, majd hul-
lámként halad tova.

A Szaturnusz gyűrűiben megfi-
gyelt legtöbb hullámot az azok kör-
nyezetében keringő holdak keltették, 
néhányuk azonban a bolygó belső 
rezgéseinek eredménye, amelyek így 
pontosabb információval szolgálnak 
az égitestben zajló folyamatokról és 

a forgási tulajdonságokról. A ku-
tatócsoport a vizsgálatokhoz olyan 
modellrendszert fejlesztett ki, amely 
a kibocsátott rezgés várható frekven-
cia-tartományát igyekszik előre jelez-
ni, a Cassini által a C gyűrűben való-
san megfigyelt adatokat felhasználva.

A vizsgálatok egyik legfőbb ered-
ménye a bolygó rendkívül nehezen 
mérhető tulajdonságának, a forgási 
sebességnek a pontosítása. Gázóriás-
ként a Szaturnusz ugyanis nem ren-
delkezik szilárd felszínnel, tereptár-
gyakkal, amelyeket nyomon lehetne 

követni forgása során. To-
vábbi nehezítést jelent emel-
lett, hogy a bolygó szokatlan 
mágneses tengellyel is ren-
delkezik, amely majdnem 
tökéletesen egybeesik for-
gástengelyével. A Jupiternél 
például, akárcsak a Föld ese-
tén, e két egyenes nem esik 
egybe, amely így a bolygó 
elfordulása során változtat-
ja helyzetét, megkönnyítve 
ezzel a csillagászok dolgát 
a forgási periódus megha-
tározásában. Az új, 10 óra 
33 perc 38 másodperces se-
besség néhány perccel gyor-
sabb, mint ami korábban a 
Voyager és a Cassini radio-
metriai méréseiből adódott.

Az ötlet, miszerint a Sza-
turnusz gyűrűi alkalmasak 
lehetnek a bolygó szeizmo-
lógiájának tanulmányozá-

sára, még 1982-ben született meg, 
jóval azelőtt, hogy bármiféle ilyen 
irányú vizsgálat elkezdődött volna. 
Most, néhány évtizeddel később a 
Cassini adatai és az új modellek iga-
zolták ezt a feltevést.

SzoucSek áDám

Mókuskamra 

Az ősz beköszöntével izgatottá 
válnak a mókusok, mániákusan 

dugdossák a diót, makkot, mogyo-
rót. A felületes szemlélő számára ez 
céltalan ugrálásnak tűnhet, pedig 
koránt sincs így. S hogyan találják 
meg a mókusok a télire raktározott 
magokat? 

A táplálékraktárat készítő fajoknak 
eleve két típusa van. Az egyik típus a 
,,spájzoló”, ez egyetlen helyre hordja 
össze az ínséges időszakra szükséges 
élelmet. A másik típus a ,,dugdosó”, 
amelyik sok kis raktárat készít. A 
dugdosás előnye nyivánvaló: mi-

nél elszórtabb a raktárkészlet, annál 
kisebb az esély arra, hogy egy éhes 
vetélytárs felfedezze és kisajátítsa 
az egész készletet. Viszont csak ak-
kor működik a dugdosás, ha a rejtő 
egyed emlékszik a rejtekhelyeire.

A kaliforniai állatorvosi egyetem 
tanulmányai szerint a szürkemó-
kus sikeres dugdosó, az egyedek 95 
százalékban megtalálják az elrej-
tett zsákmányt. A mókusok tehát 
jól emlékeznek az egyes helyekre. 
A vizsgálatok szerint a rejtés maga 
sem véletlenszerű, az állatok aprólé-
kosan megtervezik a viselkedésüket. 
Adott szempontok szerint rejtenek, 
például a mag típusa alapján, illetve 
hosszasan manipulálnak a magokkal 
és a tápanyagtartalmat, romlandósá-
got is figyelembe veszik. Ez segít a 
memorizálásban és a felidézéskor is. 
Az állatok akkor is képesek a saját 

ÉT-ETOLÓGIA

rejtekhelyek megtalálására, ha több 
egyed egymáshoz közel rejt éppen. 
A szürkemókusok a tereptárgyak se-
gítségével kiépítik agyukban a saját 
területük részletes térképét, így tud-
ják felidézni az egyes rejtekhelyek 
egymáshoz viszonyított helyzetét. 

A kutatók szerint ezek az állatok 
még sok új felfedezést ,,ígérnek” a 
folytatódó vizsgálatok során.

BIlkó ágNeS

Fodrozódó gyűrűhullámok a Cassini felvételén 
(FORRÁS: NASA/JPL-CALTECH/SPACE SCIENCE INSTITUTE
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KEZDJE 
AZ ÚJÉVET 
A LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁVAL! 

Hazánkban csupán az Északi-középhegység erdeiben fordul elő ez 
a fajdfélék közé tartozó palearktikus madárfaj, a Bonasa bonasia 
(vízszintes 1.). Ott is a több fafajból álló társulásokat kedveli, s fon-
tos számára a cserjeszint megléte is a kedvező fészkelőhely végett, 
valamint azok termése táplálékául szolgál számára az őszi és téli 
hónapokban. Noha a múlt században még a Dunántúl hegységei-
ben is költött, jelenleg a Karancstól a Borsodi-dombságig 50–100 
fészkelő párra tehető a populáció nagysága. Fokozottan védett, 
eszmei értéke 500 ezer forint. Jó fejtést kívánunk!

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

VÍZSZINTES: 1. A madárfaj neve. 6. Hokiütő. 9. Ilyen ízű a tenger vize. 
10. Agy, ész. 12. Susogni kezd! 13. A mesebeli Mihók társa. 15. Fullán-
kos rovar. 17. A szobába kukkant. 18. A görög ábécé 4. betűje. 19. Nem 
is előtt! 20. Unott, egykedvű. 21. Sok gyümölcsöt hozó. 26. Sűrű pára. 
27. Fémpénz. 29. A lelkes köszöntés, egyetértés szava. 31. Piros betűs 
nap. 32. Gyakran panaszkodó (gyerek). 34. Scotland ...; a londoni (illetve 
a brit) rendőrség. 35. Bercsényi szerint fakó az ura! 36. Márványmintázatú. 
38. Görögország NOB-jele. 39. Nagy fürdőedény. 40. Határozott, szigorú.

FÜGGŐLEGES: 1. Kupak nélküli pipa. 2. Sűrű babétel. 3. A vakond jel-
legzetes végtagja. 4. Fejsze vége! 5. Hálával emleget. 7. Tört nevezője. 

8. Harc, küzdelem. 11. Végkimenetel. 14. Cipőtisztító eszköz. 16. Arc 
és kulcs is van ilyen! 20. Lep, takar. 22. Megy is, tesz is követheti! 23. 
Varró, a katonatiszt rangja Örkény István Tóték című darabjában. 24. 
Csapongva ide-oda száll. 25. Akként. 28. Melyik irányba(n)? 29. Kórus 
zengi. 30. Igen, Bécsben! 33. Athén levegője! 37. Sétakezdet!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése:Villányi télibagoly.

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

aZ Új NEMZEDÉkNEk!

A HÓNAP KÉPE

Hofer Ádám (Agárd, hofer.adam@gmail.com) Sirálytolla-
kon című, a 4. számunkban a 118. oldalon megjelent képe 

(részlet).
Kedvelt fotótéma a csepp, amit 
a kohézió ránt össze, mikor a 
víz hidrofób anyag felületé-
re kerül. Van-e víztaszítóbb 
a madártollnál, ám ki kereste 
volna a szárnyak evezőin a 
parányi gyöngyöket? Azt a pil-
lanatot sikerült kimerevíteni, 
amikor épp élükkel fordulnak 
felénk a lapátok és szétválva, 
hogy az előrecsapó szárny 
átengedje köztük a levegőt, ne 
fékezzék a röptét. Egy újabb 
pillanat, már támasz a szárny, 
egységes ernyővé simulnak 
össze a tollak, s a cseppek 
sehol… Az a pillanat is itt van 
a részleten, a hozzájuk tartozó 
pillantások az eredetin. (H. J.)

Államilag elismert nyelvvizsga

JANUÁR
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ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

Kik és hogyan főztek sört 
Magyarországon? Miért 
Kőbánya vált a magyar 
sörgyártás fellegvárává? 
Bor- vagy sörivó a ma-
gyar? Polgári vagy mun-
kásital a sör? Ilyen kérdé-

sekkel foglalkozik a miskolci Herman Ottó Múzeum 
legújabb, Ez sör! című kiállítása, melyen a hazai sörfő-
zés és -fogyasztás történetét mutatják be.

A látogatók megismerhetik honfoglaló őseink italkul-
túráját, a középkori sernevelőket, a német és cseh sörfő-
zőket, az ipari sörgyártás megindulását és legnagyobb 
üzemeink történetét, az állami sörfőzést és a napjaink-
ban működő kisüzemi főzdéket. Emellett kiderül, hogy 
hogyan készül a sör, hogyan lesz az árpából maláta, mi a 
különbség az alsó- és felsőerjesztésű sörök között. Végül 
választ kaphatnak arra is, hogy a polgárság vagy a mun-
kásság kedvelt itala volt-e a sör, hogyan irányították ezt 
a propaganda különböző eszközeivel. A kiállításon Jäger 
Sebestyén, egy XVIII. századi serfőzőmester „várja” a lá-
togatókat, aki Kunszentmártonban főzte sörét. A tárlat 
március 31-ig tart nyitva.

Azt mondják, sose ítél-
jünk meg egy könyvet a 
borítója alapján. De mi a 
helyzet a magazinokkal? 

Az Új Kelet 100 című kiállításon az Új Kelet nevű újság 
címlapgrafikái elevenednek meg, felidézve a tematikus 
lapszámokat az elmúlt évekből. Minden képhez társul egy 
szemelvény, legyen szó a cionizmus (újra)értelmezéséről, a 
feltörekvő ifjúságról, a civil és a parlamentáris forrada-
lomról, vagy épp a híresen fanyar izraeli-magyar humor-
ról. Kiss Lou, Horváth Nehab Katalin és Perger Zsófia alko-
tásai görbe tükröt tartanak, elgondolkodtatnak, de első-
sorban emlékeztetnek: bár #AzÚjKeletNemARégi, van-
nak hagyományok, szokások és értékek, amelyek sosem 
változnak. A kiállítást korábban Tel-Avivban, az Új Kelet 
publikálásának 100. évfordulóját ünneplő fogadáson mu-
tatta be a lap szerkesztősége. Az Izraeli Kulturális Intézet-
ben látható tárlat február 22-ig várja az érdeklődőket. 

Kezdetben Munkácsy látta 
el Párizsban jó tanácsokkal 
a tehetséges festőművészt, 
Tornyai Jánost, de ő mégsem 
választotta a világhírt. Ha-
zatért szülővárosába, Hód-

mezővásárhelyre, ahol megpróbálta felpezsdíteni a kul-
turális életet és mentette egy eltűnő világ emlékeit. A jó 
humorú, öniróniától sem ódzkodó Tornyai kiterjedt 

levelezést is folytatott, üzeneteit 
gyakran „ecsetölő polgár”, Jankó 
de Nagyravitte” néven írta alá. 
Születésének 150. évfordulóján 
népművészeti gyűjteményéből 
rendeztek kiállítást a nevét vi-
selő vásárhelyi múzeum-
ban Tornyai, a gyűjtő címmel. 

A gyűjtemény 1906-ban ke-
rült be a múzeumba és azóta 
hosszú idő eltelt: háborúk zaj-
lottak, elköltözött az intéz-
mény, ráadásul az eredeti leltár 
nem is volt túl pontos. Terendi 
Viktória kurátor elmondása 

alapján nem minden darab azonosítható a gyűjtemény-
ből, de sokat felismertek Tornyai festményeiről vagy 
fotókról. A kiállítás összeállításánál a kurátor azokra a 
tárgyakra hagyatkozott, 
melyek bizonyíthatóan a 
kollekció részei. Az így 
összeállt tárlat március 
31-ig igyekszik bemu-
tatni nemcsak a XIX. 
századi helyi népművé-
szetet, hanem azt is, hogy 
hogyan látta ezt a vilá-
got Tornyai János. 

Márai Sándor egykori kas-
sai lakóházában nyílt kiál-
lítás az író emlékére január 
22-én, a magyar kultúra 
napján.

A tárlat a Csemadok Kassai 
Városi Választmánya és a 
Szlovák Nemzeti Múzeum 
Szlovákiai Magyar Kultúra 
Múzeuma szervezésében, a 
Petőfi Irodalmi Múzeum 

szakmai segítségével jött 
létre és válik állandó ré-
szévé a Márai-háznak, 
amelyet a magyar kor-
mány vásárolt meg.

A Márai-emlékkiállí-
tás bemutatja Kassa 
történetét, az író ott töl-
tött éveit időrendi sor-
rendben. Emellett fény-
képek, idézetek, felvéte-
lek szemléltetik Márai 
Sándor további sikereit és 
az utána következő életszakaszát. A 220 négyzetméte-
res, hétszobás házban a család eredeti bútorai és tárgyai 
várják az érdeklődőket. 

Folyékony kenyér

Az ecsetölő polgár

Márai-kiállítás Kassán

Címlapgrafikák
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A hátlapon
A Salgó kúpja
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Programozás	grafikusan
Azt gondolom, hogy mindenkinek 
meg kell tanulnia számítógépet prog-
ramozni, mert az megtanít gondol-
kozni – mondta egyszer Steve Jobs. 
Nagyon sokunknak a programozás-
ról olyan emberek jutnak eszébe, akik 
a gép előtt ülve hosszú kódsorokat 
gépelnek be, ezután pedig elégedet-
ten vagy éppen csalódottan figyelik a 
monitoron történő eseményeket.

Új Selyemút?
A kiolvadó Északi-sarkvidékről szóló 
híradások mellett egyre gyakrabban 
hallhattunk az Európa és Ázsia közti 
utat lerövidítve, Oroszország északi 
vizein áthaladó kereskedelmi hajókról. 
Miközben egy éve Kína is bejelentet-
te, hogy tulajdonképpen ez a terület 
is jól passzolna az „Egy öv – egy út”  
gyűjtőnevű szállítási és geopolitikai 
projektjébe, Oroszország is erősítette 
katonai jelenlétét sarkvidéki területein. 

A	barna	zsírszövet	és	az	agy
Az éhség és a jóllakottság a szervezet 
tápanyag-ellátottságának függvényé-
ben létrejövő mentális állapot, a men-
tális állapotok kialakulásáért pedig 
az agyat tesszük felelőssé. Úgy tűnik, 
hogy a hipotalamuszban lévő egyes 
idegsejtek érzékenyek a gyomorból, 
illetve a zsírszövetből felszabaduló 
fehérjehormonokra. 

Magyarország és Szlovákia határán, 
Salgótarján közelében található a 
Nógrád-Novohrad Geopark. Amint ne-
ve is sejteti, a park kijelölését a terület 
földtani különlegességei indokolták, 
és azok bemutatásának, megismerte-
tésének szándéka hívta életre. A 
Medvesvidék ritka felépítésű terület 
országunkon belül: a Tapolcai-me-
dence tanúhegyeihez hasonlóan itt is 
a bazalt a meghatározó kőzet. A 
Medves lepényszerűen szétterült ba-
zaltfennsíkjából élesen kiemelkedő 
Salgó (623 méter) várat hordozó kúp-
jának formája és magassága már távol-
ról nézve is sejteti, hogy születése vala-
melyest eltér közvetlen környezetétől.

Mintegy 5–6 millió éve, a pliocén kor 
elején változatos vulkanizmus alakí-
totta a tájat. Ahogy a magma a felszí-
nen lévő kőzetek víztartalmával érint-
kezett, a keletkező gőz hatására hatal-
mas robbanások rázták meg a térséget, 
és az izzó kőzettörmelékből, hamuból 
bazalttufa keletkezett, mely szétterült 
– illetve a Salgó esetében gyűrű alakú 
sáncot épített a kráter körül. A későbbi 
csendesebb működés során felszínre 
ömlő láva ebben terült szét. A gyorsab-
ban pusztuló tufákat azóta lepusztítot-
ta az erózió, míg a keményebb kürtő-
kitöltés, a bazaltláva feltárult – a várfa-
lat megtámasztó, függőleges bazalt-
oszlopok ennek hírmondói.

A kúp meredeksége a hagyomány 
szerint az ostromló töröknek is fejtö-
rést okozott. Eszerint a bég felismer-
te, hogy nehéz ostromágyúit nehe-
zen tudná a hegyre vontatni, ezért 
ágyúknak álcázott tuskókat indított 
a falak felé, mire a fenyegetett vé-
dők feladták a várat. A XIV. század 
felé épített vár nem állt sokáig, a tö-
rökök ellen vonuló magyar sereg 
1593-ban ostrommal foglalta vissza, 
később pedig nem épült újjá.

Kép és szöveg: DömsöDi Áron



Salgó kúpja

Adószámunk:  19002457-2-42
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