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A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és 
kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetésére és nép-
szerűsítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem (BME), a Pro Progressio Alapítvány és az 
Élet és Tudomány (ÉT) közös ismeretterjesztő cikkpá-
lyázatot hirdet a BME oktatóinak, tudományos kutató-
inak és hallgatóinak.

A pályázatot két kategóriában: BME kutató és BME 
hallgató kategóriában hirdetjük meg.

 A pályázaton indulhat: minden olyan tudományos 
kutató vagy egyetemi oktató, aki a BME-vel alkalma-
zottként jogviszonyban áll; valamint minden, a BME 
teljes idejű alapképzésében, mesterképzésében, egysé-
ges osztatlan, doktori képzésében aktív, nappali tago-
zatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató. A 
pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez vagy 
TDK dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő írá-
sokat várunk, amelyekben a pályázók közérthető mó-
don mutatják be saját kutatásukat, annak célját, mód-
szerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudomá-
nyos vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét. 

A díjazott írásokat az Élet és Tudomány megjelente-
ti, a díjazottak kutatási tevékenységük további ered-
ményes folytatása érdekében díjazásban (ösztöndíj-
ban) részesülnek.

A díjak/ösztöndíjak összege kategóriánként:
      Kutatók: Hallgatók:
     1. helyzett: 125 000 Ft 1. ösztöndíj: 100 000 Ft
     2. helyzett: 100 000 Ft 2. ösztöndíj: 75 000 Ft
     3. helyzett: 75 000 Ft  3.ösztöndíj: 50 000 Ft
Az írásokat a pályázat meghirdetői által felkért, a BME-n 

oktató tekintélyes kutatókból, valamint az ÉT tudományos 
szakújságíróiból álló zsűri bírálja el. A zsűri fenntartja magá-
nak a jogot a díjak megosztására a rendelkezésre álló kerete-
ken belül. Mind a díjazásban részesült, mind a nem díjazott, 
de közlésre érdemes írásokat az Élet és Tudomány szerkesz-
tett formában, ellenszolgáltatás nélkül fogja megjelentetni.

A pályázat benyújtása e-mailen lehetséges,  egyidejűleg az 
alábbi két címre: eltud@eletestudomany.hu és  ppai@mail.
bme.hu. Kérjük, tárgyként a pályázó tüntesse fel: BME – ÉT 
cikkpályázat! Az e-mailhez csatolva küldje be a kitöltött és az 
illetékes tanszékvezető által aláírt Pályázati lapot. (Megtalálha-
tó a proprogressio.hu oldalon.) A cikkek terjedelme 10 000 – 
11 000 karakter (szóközök nélkül) doc formátumban, 3-4 
illusztrációval (az utóbbiakat külön fájlban, képformátum-
ban), képaláírásokkal ellátva. Kérjük, hogy a kéziratok is-
meretterjesztő megközelítéssel készüljenek, ne a tudomá-
nyos szakcikkek formai és tartalmi előírásait kövessék, pl. 
ne tartalmazzanak jegyzeteket, irodalomjegyzéket stb. 

A pályázatok beküldésének határideje 2019. március 18. hétfő.
A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat 

eredményéről. A díjátadásra ünnepélyes keretek között 
2019 tavaszán a BME-n kerül sor.

A SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!

Címlapon: A rovarok rekonstrukciója illusztráció a 
Borostyánban ragadt folyamatábra című cikkünkhöz
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A legelterjedtebb nézet szerint a 
szklerózis multiplexet az immun-
rendszer működésének zavara okoz-
za, a központi idegrendszerben lévő 
mielinhüvelyek pedig csak passzív 
áldozatok. Egy új eredmény szerint 
viszont a velőshüvelyeket létrehozó 
oligodendrogliáknak is szerepük van 
a gyulladás kialakulásában. Egy svéd 
kutatócsoport a szklerózis multiplex 
modelljeként használt kísérletes agy-
velőgyulladásban szenvedő egerek 
oligodendrogliáinak RNS tartalmát 
vizsgálta (ebből következtetni lehet a 
sejtek fehérjetartalmára, de jóval egy-
szerűbb, mint közvetlenül a fehérjéket 
vizsgálni - a sejt működését pedig a 
benne lévő fehérjék határozzák meg). 
A kutatók azt találták, hogy a kísérleti 
állatok oligodenrogliái között vannak 
olyanok, amelyek az immunrendszer 
működését befolyásoló fehérjéket 
termelnek. Az eredményt szklerózis 
multiplexes betegektől származó min-
ták vizsgálatával is megerősítették, 
ami nem csak a betegség okával kap-
csolatos vitákat élénkítheti fel, hanem 
új célpontja lehet a kezelési módszerek 
fejlesztésének is.

Egy másik kutatás szerint a súlyos 
kognitív zavarokkal járó szkleró-
zis multiplexnél a fali és a halán-
téklebeny területéről elvezethető 
magnetoenkefalográfiás (MEG) je-
lek frekvenciája lecsökken és ez a 
talamusz atrófiájával is kapcsolatban 
van. A holland kutatók által használt 
eljárás, a magnetoenkefalográfia lé-
nyege, hogy az agy működése közben 
keletkező ionáramok által generált 
mágneses tereket rögzítik, amiből az 
agyműködés sajátosságaira lehet kö-
vetkeztetni. A súlyos kognitív zava-
rokkal (például figyelmi és emlékezeti 

Szklerózis multiplex:  
új eredmények

A szklerózis multiplex egy köz-
ponti idegrendszeri betegség, 
amely az idegsejtek nyúlványait 
burkoló velőshüvelyek szétesésével 
jár. A velőshüvelyek károsodása 
miatt az idegsejtek közötti kom-
munikáció veszíthet a pontossá-
gából és hatékonyságából, ami 

pedig különböző tünetekkel járhat, 
attól függően, hogy milyen funkció-
kat látnak el az érintett kapcsolatok. 
A tünetek tehát változatosak lehetnek, 
a kettős látástól, a koordinációs zava-
rokon át, az érzelmi problémákig már 
sokféle jelenséget leírtak. A betegség 
lefolyása szerint két fő típusba sorol-
ható: a progresszív lefolyás során a tü-
netek fokozatosan jelennek meg és sú-
lyosbodnak, míg a relapszáló-remittáló 
formánál rohamokban jelentkeznek 
az új tünetek, amik aztán valamelyest 
javulhatnak. Úgy tűnik, hogy az im-
munrendszer központi szerepet játszik 
a szklerózis multiplex kialakulásában és 
elfajulásában is. A mielinhüvelyek szét-
esése együttjár a gyulladás kialakulásá-
val és egyes eredmények szerint ezek 
a folyamatok okozzák a relapszáló-
remittáló formánál jellemző roha-
mokat. A gyulladás együttjár az agyi 
immunsejtek aktivációjával is, ami 
valószínűleg közvetett módon az ideg-
sejtek pusztulásához vezet, ez pedig a 
maradandó tünetek hátterében állhat.

zavarok) küzdő betegeknél a fali és a 
halántéklebeny területén valamivel 
alacsonyabb frekvenciájú jeleket rögzí-
tettek, mint az egészséges és a megőr-
zött kognitív funkciókkal bíró szkle-
rózis multiplexes betegeknél. A struk-
turális agyi képalkotó eljárások révén 
az is kiderült, hogy a talamusz mérete 
ezzel egybevágó mintázatot mutatott: 
súlyos kognitív zavarok esetén kisebb 
méretű volt ez az idegrendszeri struk-
túra. A kutatók abban bíznak, hogy az 
összefüggések felhasználhatók lesznek 
a diagnosztikában, illetve talán a kog-
nitív zavarok előrejelzésében is.

A harmadik kutatásban a betegek 
szaglását vizsgálták egy olyan eszköz-
zel, ami a különböző szagmolekulá-
kat tetszőleges koncentrációban képes 
kibocsájtani. Az eszközzel fel tudták 
mérni, hogy mekkora koncentráció 
szükséges a szaganyag érzékeléséhez, 
illetve azt is, hogy képesek-e a bete-
gek a szagok felismerésére és elkülöní-
tésére. Az érzékelési korlát megnöve-
kedése a kezdeti stádiumú betegeknél 
volt jellemző, akiknél az elmúlt egy 
évben viszonylag több roham jelent-
kezett, így ez a paraméter a betegség 
gyulladásos folyamataihoz köthető. 
A szagok felismerése és elkülönítése 
az előrehaladott szklerózis multiplexes 
betegeknek ment rosszabbul, akiknél 
egyébként az idegsejtek pusztulása is 
előrehaladottabb volt.

Összességében tehát kiderült, hogy 
a szklerózis multiplex kialakulásá-
ban az agyi gliasejtek egy típusának 
is fontos szerepe lehet, illetve hogy a 
diagnosztikában és talán a betegség 
lefolyásának előrejelzésében is hasz-
nos lehet a magnetoenkefalográfia 
vagy akár a szaglás vizsgálata.

ReichaRdt RicháRd
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A szklerózis multiplex a velőshüvelyek 
szétesésével jár (alul), a fedetlen idegrosto-
kon megbízhatatlan a jelek terjedése, ami az 
idegrendszer működésének zavarához vezet 

(FORRÁS: MAYOCLINIC.ORG).
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legfontosabb résztvevőnek, a globá-
lis krillfogás felét az ő hajói emelik 
ki az óceánból. A krill iránti újkori 
keresletet meglepő módon a táplá-
lékkiegészítő-piac tüzeli. A norvég 
halászati cégek főként omega-3 zsír-
savat előállító vállalatoknak adják el 
a fogást, amelyet (alappal-alaptala-
nul) a legkülönfélébb egészségügyi 
nyavaják ellen tartják hatásosnak.

Kérdéses azonban, hogy e kvóták 
milyen hatékonynak bizonyultak, 
és mennyi krill maradt valójában az 
Antarktisz körüli vizekben. Meglepő 
módon majdnem húsz éve mérték fel 
utoljára nagy léptékben a tengerbioló-
gusok a Déli-óceán krillállományának 
helyzetét. Most a halászatban is legjob-
ban érintett ország, Norvégia tenger-
kutató intézete vezeti a kutatóprog-
ramot, amely már el is kezdődött. 
Néhány hete kifutott a chilei Punta 
Arenas kikötőjéből a norvég trónörö-
kösről elnevezett Kronprins Haarkon 
jégtörő kutatóhajó. 

A Kronprins Haarkon és öt másik 
hajó két hónap alatt fogja feltérképezni 
a Scotia-tenger krillállományát. Kuta-
tási területük nagysága Mexikó terü-
letével ér föl. Emellett olyan módsze-
reket is tesztelnek, amelyek segítsé-
gével a mainál olcsóbban és hatéko-
nyabban lehet majd monitorozni a 
krillpopuláció állapotát. Így terve-
zik biztosítani, hogy a halászat a jö-
vőben se veszélyeztesse az állomány 
megújuló képességét (érezhető, hogy 
a kutatás motivációja kettős: a tudo-
mányos ismeretek bővítése mellett a 
norvégoknak legalább olyan fontos 
a busásan jövedelmező krillhalászat 
fenntarthatósága).

A déli-sarki vizek élővilágának meg-
óvására létrehozott szervezet legutóbb 
2000-ben mérte fel az antarktiszi krill 
helyzetét. Az akkori eredmények 

Marad-e krill                  
a halászok után?

Évtizedek óta először indul 
nagy nemzetközi kutatóex-
pedíció az Antarktisz melletti 
Scotia-tengerre, hogy felmér-
je a krillpopuláció állapotát. 

A krill néhány centiméteres rákocs-
kák közössége (ezért kifejezetten tilos 
többes számba tenni), amelyek szerte 
a világ óceánjaiban megtalálhatók. 
Teljesen egyértelmű, hogy a vízi élet-
közösségek stabilitása, fennmaradása 
szempontjából nincs a krillnél fon-
tosabb ökológiai szint. Ők képezik a 
táplálkozási hálózatok alapját azáltal, 
hogy a tenger elsődleges termelőinek 
számító fitoplanktont fogyasztják, és 
a benne felhalmozott energiát olyan 
(állati) formává alakítják, amely a 
tápláléklánc magasabb szintjein lévő 
megannyi vízi állat számára felvehe-
tő. Egy szó, mint száz, ha a krill eltű-
nik, kipusztul felettük minden más is.

Központi jelentősége miatt a krill 
állapota már évtizedek óta aggasztja 
az ökológusokat. Különösen a halá-
szat hatásai nyugtalanítók, hiszen a 
krillt a XIX. század óta halásszák ipari 
méretekben. A közösséget alkotó kis 
rákok nemcsak az emberek tányérján 
végzik tömegesen, de az állatok ta-
karmányozására is felhasználják őket. 
A krillhalászat 1983-ban érte el csúcs-
pontját, amikor egyedül az Antarktisz 
körüli déli tengerekben (amelyeket an-
golul “Déli-óceánnak” neveznek) 528 
ezer tonnát fogtak ki belőlük. A halá-
szat több mint 90 százalékáért az egy-
kori Szovjetunió volt a felelős, a máso-
dik helyen pedig Japán említhető.

A halászat olyan mértéket öltött, 
amely már egyértelműen fenntarthatat-
lanná tette e gyakorlatot. A krillhalászó 
nemzetek így arra kényszerültek, 
hogy önkorlátozó kvótákat vezes-
senek be. A globális kvóta jelenleg 
620 ezer tonnán áll, tudósít a Science, 
de az utóbbi években messze nem 
fogták ki az országok azt a mennyi-
séget, amihez az egyezmény alapján 
joguk lenne. No, nem feltétlenül 
belátásból vagy ökológiai felelősség-
érzetből, sokkal inkább a költségek 
emelkedése miatt.  

A krillhalászat egyszer már össze-
omlott 1991-ben, amikor felbomlott 
az addigi messze legerősebb szerep-
lő, a Szovjetunió, de aztán a kifogott 
mennyiség lassan újra emelkedni 
kezdett. Jelenleg Norvégia számít a 

(a Scotia-tengerben élő krill tömegét 
akkor 60 millió tonnára becsülték) 
megnyugtatták a halászat irányítóit 
arról, hogy az apró rákocskák még 
bírják a halászat jelentette megter-
helést. Ugyanakkor a kisebb léptékű, 
lokális vizsgálatok eredményei sok-
kal aggasztóbb helyzetet valószínűsí-
tettek. Ezekből ugyanis az derült ki, 
hogy helyi szinten a krillpopuláció 
szédületes mértékű ingadozást mu-
tathat, így egyetlen nagy felmérésből 
nem lehet reális képet alkotni a kö-
zösség állapotáról. 

A felmérés során a korábbi monito-
rozások útvonalát járják be, hogy ösz-
szehasonlítható adatokhoz jussanak. 
Vonóhálókkal mintát vesznek majd 
a krillből, illetve szonár segítségével 
becslik meg a tömegességét. Emellett 
az általános élő és élettelen környezeti 
tényezőket (a víz összetételét, hőmér-
sékletét, a plankton tömegességét) is 
vizsgálni fogják, hogy megtudják, me-
lyikkel függ össze a krill tömegessége. 

A hajók küldetésével egy időben a 
kutatócsoport szárazföldi különít-
ményei a krillel táplálkozó állatok 
populációdinamikai státuszát fogják 
felmérni. A Scotia-tenger partjain 
vizsgálják majd a fókák, a pingvinek 
és bálnák helyzetét. Ezen adatokból 
reményeik szerint jobban megérthe-
tik a krillpopuláció és a ragadozóik 
viselkedésének összefüggéseit. 

A kutatók attól tartanak, hogy a 
klímaváltozás végső soron sokkal sú-
lyosabb károkat okoz a krillnek, mint 
a halászat. A visszahúzódó tengeri jég 
már nem képes védelmet nyújtani a fi-
atal rákok fejlődéséhez, a melegedő és 
savasodó tengervíz pedig drasztikusan 
rontja túlélési esélyeiket. Ezen pedig 
még a legjobb szándékú halászati ön-
korlátozás sem segíthet.

Kovács MáRK
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A krillt alkotó egyik rákocska, amely akár hat centiméteresre és 2 grammosra is megnőhet 
(FORRÁS: ANDREAS WOLDEN / INSTITUTE OF MARINE RESEARCH)
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Megtalálták a 
monogámia génjeit

Na jó, ez talán kissé szenzáció-
hajhász cím, inkább mondjuk azt, 
hogy a legkülönfélébb monogám 
állatok agyában is ugyanazok a 
gének aktívak. Az mindenesetre 

egyértelműnek látszik, hogy e páro-
sodási rendszer előnyös sok állat szá-
mára. A stabil párkapcsolat sok terhet 
levesz a szülők válláról, nem kell újra 
és újra megküzdeniük a szexuális 
partner kegyeiért, könnyebben tud-
ják védelmezni kicsinyeiket. Termé-
szetesen vannak hátrányai is: adott 
esetben a hímek számos potenciáli-
san megtermékenyíthető nősténytől 
esnek el. De az a tény, hogy a mo-
nogámia egymástól függetlenül, 
számos, egymástól evolúciósan távol 
eső állatcsoportban is kialakult, arra 
utal, hogy bizonyos esetekben az 
előnyök meghaladják a hátrányokat.

Az Austini Texasi Egyetem ideg-
tudósai és evolúcióbiológusai Rebeca 
Young vezetésével számos béka, hal 
és rágcsáló agyában megmutatkozó 
génaktivitást vizsgáltak meg. Arra 
jutottak, hogy ezen állatok törzs-
fejlődési távolsága dacára agyukban 
hasonló génaktivitás-mintázatok fe-
dezhetők fel. Feltételezésük szerint a 
monogámia azért alakult ki náluk, 
mert a meghatározott, egymással 
homológ géncsoportok ki-, illetve 
bekapcsolódtak. 

Olyan géncsoportokat kerestek, 
amelyek aktivitása a monogámiá-
ra való áttérés idején változhatott 
meg. Esélyes jelöltjeik között voltak 
például azok a gének, amelyek az 
ellentétes nemű fajtárs állandó kö-
zelségének elviselését tehették lehe-
tővé. Úgy sejtették, hogy e gének a 
nem monogám fajokban is léteznek, 
viszont más mintázat szerint aktivá-
lódnak, így fehérjetermékeik eltérő 
koncentrációban lesznek jelen a sej-
tekben. Tanulmányuk a Proceedings 
of the National Academy of Sciences 
(PNAS) című folyóiratban jelent meg.

„Bátrak akartunk lenni, sőt egy kicsit 
őrültek is” – nyilatkozta a Science-nek 
Hans Hofman, a tanulmány egyik 
szerzője. Ez alatt azt értette, hogy 
nem elégedtek meg azzal, hogy 
egyetlen állatcsoportban hasonlít-
sanak össze két közeli rokon fajt, 
amelyek közül az egyik monogám, a 
másik nem. Ehelyett a teljes gerinces 
törzsre kívántak következtetéseket 

levonni, ezért a legkülönfélébb osz-
tályokból választottak egy-egy mo-
nogám-poligám fajpárt.

Már a vizsgált fajok megszerzése sem 
volt kalandok nélküli. Nemzetközi 
kutatócsoportjuk például Romániá-
ban próbált befogni két helyi énekes-
madárfajt, de a hatóságok nem voltak 
túl lelkesek. Hofman maga merült alá 
búvárfelszerelésben a Tanganyika-tó 
mélyére, hogy onnan bölcsőszájú ha-
lakat fogjon. Az elkapott halak agyát 
azon nyomban, még az imbolygó csó-
nak fedélzetén ki kellett emelnie.

Az így begyűjtött, tíz fajból (öt faj-
párból) származó agyakban működő 
géneket szekvenciájuk hasonlósága 
alapján csoportokba rendezték, majd 
megmérték, hogy róluk az agy ideg-
sejtjei milyen aktívan készítenek hír-
vivő RNS-másolatot (amely a fehér-
jeszintézis elengedhetetlen velejárója).

Évekig tartó munka után végül ki-
rajzolódott azon gének mintázata, 
amelyek a monogám fajokban na-
gyobb eséllyel aktívak, mint a nem 
monogám rokonaikban. Ez az akti-
vitásmintázat nagy valószínűséggel 
valóban a monogámiával áll összefüg-
gésben, minthogy a kutatók kizárták 
az egyéb faktorokat, például a hason-
ló környezeti tényezőket. A monogá-
miában aktív gének között sok van, 
amelynek tudottan az idegi fejlődés-
ben, a sejtek közötti jeltovábbításban, 
a tanulásban, a memóriában van sze-
repük. Youngék azt feltételezik, hogy 
e gének segíthetik az állat alkalmaz-
kodó képességét és emlékezetét, így 
könnyebben felismerhetik párjukat, 
és közelségét kellemesnek érzik.

Az eredményekről megkérdezett 
kutatók egyetértettek abban, hogy 
az adatok rendkívül érdekesek, 
és nem meglepő az sem, hogy a 
komplex kognitív folyamatokban 
szerepet játszó génekben találtak kü-

lönbséget a monogám fajok esetében. 
Ugyanakkor hiányolják az egyes vi-
selkedéstípusokért felelős agyterüle-
tek specifikus génaktivitás-mintázatai-
ról szóló adatokat. Így szerintük ezek az 
eredmények csak egy hosszú kutatásso-
rozat kiindulópontjai lehetnek. 

Az általános, gerincesosztályokon 
átívelő konklúziókon túl a kuta-
tásban találtak egy rendkívül iz-
galmas kakukktojást is, mégpedig 
egy nyílméregbékát (Ranitomeya 
imitator). Míg más monogám fajok-
ban egyes gének aktivitása csökkent, e 
nyílméregbékákban e gének expressziója 
éppenséggel megnőtt. A kutatók arra 
hívják fel a figyelmet, hogy e faj 
evolúciós története korábbi állomá-
sán az apák gondozták a kicsinyeket, 
mielőtt kialakult volna a kétszülős 
utódgondozás. Így e békák teljesen 
eltérő kiindulópontról fejlődve érkez-
tek meg a mai monogám állapotba, 
mint a kutatásba bevont egyéb fa-
jok. Ez okozhatja azt, hogy esetükben 
jelentősen eltérő gének aktívak.

A kutatás következő fázisában bi-
zonyítani kell az ok-okozati kapcso-
latot a feltárt gének működése és a 
monogám párosodási rendszer kö-
zött. Az is valószínűnek tűnik, hogy 
e gének aktivitását ugyanazok a 
szabályozórégiók vezérlik, amelyek 
talán ugyancsak hasonlók a legkü-
lönfélébb monogám állatokban is. 
De ezek egyelőre csak feltételezések.

És természetesen adja magát a kér-
dés – ezt Hans Hofman is elismeri 
–, hogy esetleg az emberben is felfe-
dezhető-e ennek a génaktivitás-min-
tázatnak a megfelelője (bár természe-
ténél fogva, az ember inkább enyhén 
poligám faj). Arról nincs informáci-
ónk, hogy e felfedezés mikor válik 
alkalmazhatóvá a csalfa házastársak 
kezelésében.

K. M.

Ranitomeya imitator béka, hátán az ebihalával 
(FORRÁS: JOHN CLARKE/UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY)
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Wekerle Sándor, aki 1917-
ben harmadszorra is vál-
lalta a miniszterelnöksé-

get, 1918. október 30-án lemondott. 
Habsburg József főherceg, IV. Károly 
teljhatalmú magyarországi helytartója 
azonban a Nemzeti Tanács várakozá-
sa ellenére nem Károlyit, hanem a tör-
ténelmi határok biztosítására alkal-
masabbnak vélt Hadik Jánost bízta 
meg kormányalakítással. Budapesten 
kitört az őszirózsás forradalom, mely-
nek eseményeit október 30-31-én már 
az utca irányította. A felfegyverke-
zett tömeg megszállta a főváros stra-
tégiai fontosságú középületeit, Hadik 
pedig a magyar történelem legrövi-
debb hivatali idejét töltő kormányfő-
jeként lemondott. Az uralkodó az 
események hatására végül kinevezte 
miniszterelnökké Károlyi Mihályt. 
A forradalom utolsó napján, 1918. ok-
tóber 31-én – három korábbi merényletet 
már túlélt – egykori miniszterelnököt 

BALASSAGYARMAT, 1919

A VÁROS, MELY SZÁZ 
ÉVE KEZÉBE VETTE 

SORSÁT

és házelnököt, gróf Tisza Istvánt, 
Károlyi legfőbb politikai ellenfelét 
egy katonai csoport, máig tisztázatlan 
körülmények között meggyilkolta a 
Hermina úti villájában.

Az őszirózsás forradalommal meg-
született új rendszerben a kulcsproblé-
mák azonban megoldatlanok marad-
tak. Nem valósult meg a kielégítő 
földreform és a szabad választások sem 
kerültek kiírásra. A legsúlyosabb prob-
léma azonban a naiv békülékenységi 
politika volt, melynek tragikus követ-
kezményei hamar megmutatkoztak. 

Magyarországnak fizetnie kell
A központi hatalmak világháborús 
veresége 1918 nyarán már elkerülhe-
tetlennek tűnt, és az Osztrák-Magyar 
Monarchia belső helyzete is tragikusra 
fordult. A Monarchia nemzetiségei a 
birodalom – korábban még számukra 
elfogadható – „megreformálása” he-
lyett az elszakadás mellett döntöttek. 

Az 1918 őszére gyakorlatilag szét-
esett Monarchia október 29-én az 
olasz hadszíntéren fegyverszüneti 
tárgyalásba kezdett az olasz hadveze-
téssel. A felek 1918. november 3-án 
Padovában írták alá azt az egyez-
ményt, mely lezárta az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia világháborús szere-
pét. Károlyi Mihály október 31-én 
megalakult kormánya azonban, hogy 
hangsúlyozza Magyarország önálló-
ságát és elszakadását Ausztriától, ön-
álló fegyverszüneti tárgyalásokat 
kezdeményezett az antanttal, ér-
vénytelennek tekintve azt a megálla-
podást, mely a történelmi Magyaror-
szág határait ismerte el demarkációs 
vonalnak. A november 13-án Belgrád-
ban aláírt egyezmény az ideiglenesnek 
vélt Pécs-Baja-Maros-Beszterce 
vonalat jelölte ki Magyarország 
számára, mely lehetővé tette Dél-
Magyarország szerb és Délkelet-
Erdély román megszállását. 

Franchet d’Esperey francia tábor-
nok november 7-én fogadta a Bel-
grádba érkező magyar kormány-
delagációt, s feltünően érzékeltette, 
hogy nem egyenrangú felek tárgya-
lásáról van szó. „Önök együtt mentek a 
németekkel, Önök velük együtt fognak 
bűnhődni. Magyarországnak fizetnie 
kell…” (Franchet d’Esperey a magyar 
küldöttségnek Belgrádban – Károlyi 
Mihály visszaemlékezése)

A konvenció északon ugyan nem 
követelt magyar csapatkivonást, az 
írott szó azonban már semmit sem 
jelentett. Az 1918. október 28-án 
kikiáltott csehszlovák állam vezetői 

1918 őszére mind a háborús, mind pedig a magyar belpolitikai helyzet kaotikussá vált. Az ellenzéket 
magába tömörítő és Károlyi Mihály elnökletével megalakult Magyar Nemzeti Tanács egyre aktívab-
ban követelte a háború azonnali befejezését, a kormány lemondását, a képviselőház feloszlatását, az 
általános, egyenlő és titkos választójog bevezetését, a földosztást és a szociálpolitikai reformokat.

Az Ipoly menti harcokban résztvevő magyar katonák
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Magyarország területi integritását.”- ír-
ta 1918. november 9-ei számában az 
Új Nemzedék. A hadsereg leszerelésé-
ben a szerbek, a csehek és a románok 
csillapíthatatlan területi igényeik kielé-
gítésének lehetőségét látták. 

A Monarchia felbomlásának és vele 
együtt Magyarország területveszte-
ségének másik fontos tényezője az 
1917-ben bekövetkezett francia kor-
mányváltás volt. Az ekkor a minisz-
terelnöki székbe kerülő Georges Cle-
menceau és külügyminisztere, Step-
hen Pichon, a Monarchia felosztásának 
elkötelezett hívei voltak. A francia 
külpolitika ugyanis az új államok lét-
rehozásában a “germanizmus” elleni 
védőőv kialakítását látta.

 
Károlyi az antantban, Balassa-
gyarmat a felkelésben bízott

Az antant méltányosságában bízó kor-
mányzat csak 1919 januárjában ismerte 
fel a nemzetiségekkel szemben alkal-
mazott békülékeny politika tragikus 
következményét. Ekkorra azonban a 
cseh légió már az antant által még 1918. 
december 23-án, a Duna és az Ipoly 
folyásánál kijelölt új demarkációs vona-
lat is átlépte, és elérte a történelmi Nóg-
rád vármegye északi részét. Január 
3-án Losonc, 10-én Ipolyság került 
megszállás alá, majd öt napra rá Gustav 
Lauka vezetésével a csehek ellenállás 
nélkül bevonultak Balassagyarmatra. 
A városban még a csehek bevonulása 
előtt viták folytak a fegyveres ellen-
állásról, ám Rákóczi István kormány-
biztos ennek megakadályozására tö-
rekedett. Tisztviselők – Pongrácz 
György vármegyei főjegyző és Hu-
szár Aladár másodjegyző – és a fron-
tot megjárt katonák – Vizy Zsig-
mond és Bercelly György századosok 
– az Erdélyt védő Székely Hadosztály 
mintájára egy ütőképes palóc dandár 
felállításában és az ellenállás megszer-
vezésében látták a kiutat. Mások vi-
szont Wilson amerikai elnökre hivat-
kozva és Kassa példáját követve, egy 
“Palóc Köztársaság” kikiáltását készí-
tették elő. A tervek azonban nem va-
lósultak meg. Balassagyarmat képvi-
selő-testületének küldöttsége már ja-
nuár 14-én kivonult a vasútállomásra, 
hogy biztosítsa a békés megszállást.  

Bár a Linder Bélát váltó új had-
ügyminiszter, Bartha Albert és Mi-
lan Hodža csehszlovák követ 1918. 
december 6-án megállapodtak egy 

szlovák-magyar etnikai határvonal-
ban, amely lényegében megegyezett az 
1938. évi első bécsi döntés határvonalá-
val, ezt Edvard Beneš, a csehszlovák 
kormány külügyminisztere elutasította. 
Csehszlovákia számára ugyanis kiemel-
kedő szempontot jelentett a fontosabb 
vasútvonalak megszerzése, így a Balas-
sagyarmatot érintő Ipoly menti vonal fe-
letti rendelkezés is. Szemeik előtt már ott 
lebegett Aszód, Gyöngyös és Miskolc, 
valamint a térség szénmedencéjének 
meghódítása. Beneš már az 1919 január-
jában összehívott párizsi békekonferen-
cián azon munkálkodott, hogy az új ál-
lam határát minél délebbre húzzák meg, 
és bár az antant az Ipolynál kijelölt vona-
lat tartotta véglegesnek, Beneš ezzel mit 
sem törődve szorgalmazta, hogy a cseh-
szlovák haderő lépje át a demarkációs 
vonalat és szállja meg a Csehszlovákia 
számára kiszemelt magyar területeket.

„Én egyáltalán nem igazságokra tö-
rekszem, én politikát csinálok. S ezért 
olykor tudatosan követek el jogtalansá-
gokat, az állam érdekében és személyes 
érdekemben.” (Edvard Beneš a párizsi 
béketárgyalásokon)

Bár Balassagyarmat lakosságának 
túlnyomó része magyar volt, a bevo-
nuló katonaság a laktanya, a posta a 
és vasútállomás elfoglalása után ki-
mondta a város “önkéntes” csatlako-
zását Csehszlovákiához. A közintéz-
ményekről szimbolikus módon eltá-
volították a magyar feliratokat és az 
Ipolyon túli területek élére – 
Bazovszky Lajos (Ľudovít Bazovský) 
személyében – zsupánt állítottak.  

A csehszlovák hűség kikényszerítése, a 
közalkalmazottak elbocsátása és a ma-
gyar lakosság háttérbe szorítása miatt a 
társadalmi feszültség január 27-én a te-
tőfokára hágott: a vármegyeházán 

– a belgrádi egyezmény ellenére – 
mégis területi igényekkel léptek fel. 
A kormányzat tartva attól, hogy a 
fegyveres ellenállás csak rontaná Ma-
gyarország megítélését a béketárgya-
láson, tétlenül szemlélte a szomszédos 
államok területfoglalásait. Így történt, 
hogy november elején a cseh légió 
akadálytalanul kezdte meg a Felvidék 
megszállását. A csehek magyar részről 
szinte semmilyen komolyabb ellenál-
lásba nem ütköztek, pedig a magyar 
társadalom és a sajtó zöme lázasan sür-
gette az országhatárok biztosítását.

Az ország területveszteségét a 
Károlyi-kormány elhibázott politikája 
is elősegítette, mely a mindenáron 
képviselt békepártiság szellemében 
meg sem kísérelte a fegyveres védeke-
zést. Az egymást követő rendeletek 
megszüntették a vezérkart, a hadmér-
nök törzskart, a tüzér törzskart. Nyug-
állományba helyezték az összes tábor-
nokot és ezredest, s megindult, majd 
folyamatossá vált a „tisztikar apasztá-
sa” is. Ekkorra már országszerte is-
mertté váltak Linder Béla, Károlyi 
hadügyminiszterének szavai: „Ezer 
évek tradícióit, ezer évek szolgaságát, ezer 
évek zsarnokságát kellett rombadönteni. 
Ehhez ötéves háború kellett, ehhez ezer és 
ezer halál kellett, hogy egy új győzelmes élet 
támadjon fel belőle. Ez az új győzelmes élet 
a pacifizmus jegyében születik meg. ... Nem 
kell hadsereg többé! Soha többé katonát nem 
akarok látni! … Esküdjenek meg arra, 
hogy gyermekeiket olyan szellemben fog-
ják nevelni, hogy ezentúl minden háború-
nak a lehetősége ki legyen zárva.” A ma-
gyar közvélemény többsége határo-
zottan elítélte a kormány erélytelen 
magatartását és naiv pacifizmusát. 
„Esengve kérjük a kormányt, védje meg 
az ország ezeréves határait, mentse meg 

Franchet d’Esperey, a győztes jogán 
Magyarországot Belgrádban megalázó 

 francia tiszt

Beneš a párizsi béketárgyalásokon mindent 
elkövetett, hogy minél nagyobb területet 

hasítson ki Magyarország területéből
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és birtokba vették a vasútállomást. 
A csehek parancsnoka, Lauka fő-
hadnagy ekkor vesztette életét.

Vizy Zsigmond, aki az első világhá-
ború során olyan ütközetekben tüntette 
ki magát vitézségével, mint a gorlicei 
áttörés, vagy az Isonzó völgyében ví-
vott harcok, erősen nemzeti kötődésű 
tiszt volt. Katonáinak parancsba adta, 
hogy a forradalom vörös színei helyett 
csakis nemzeti színek alatt vonulhatnak 
harcba. A katonák körében ugyanis 
akadtak olyanok, akikből rokonszenvet 
váltott ki az új politikai irányzat. 

A laktanya elleni támadással pár-
huzamosan a vasútállomás birtoklá-
sáért is heves, és sikeres harc bonta-
kozott ki, amely azonban halálos ál-
dozatokat is követelt.

A kezdeti sikerek ellenére a csehek 
komoly veszteségeket okoztak, így a 
magyarnándori honvédek kénytele-
nek voltak visszavonulni, ám ennek 
hírére a lakosok, hogy elhitessék a cse-
hekkel a katonaság jelenlétét, a kör-
nyező épületekből folyamatosan tűz 
alatt tartották a kaszárnyát. Budapes-
ten eközben a vezérkari tiszteknek si-
került rábírniuk Böhm Vilmos had-
ügyminisztert, hogy Balassagyarmat-
ra küldje az igló géppuskás tanfolyam 
egyik egységét. A Kattauer Rudolf 
főhadnagy vezetésével megérkező 
géppuskások végül eldöntötték a har-
cot. A csehek megadták magukat.

Balassagyarmat felszabadulásának 
hírére a Drégelypalánkon állomáso-
zó Pálmay Ernő százados vezetése 
alatt álló egység is támadásba len-
dült. Az Ipoly északi partját és Sal-
gótarjánt biztosító 40. hadosztály 
szintén tüzet nyitott a demarkációs 

titkos döntés született az ellenállás 
megszervezéséről és a cseh katona-
ság kiűzéséről. 

Egy jelkép erejű kézfogás
A balassagyarmati köztisztviselők által 
szervezett történelmi gyűlésen a városi 
társadalom valamennyi rétege képvi-
seltette magát. Az ellenállásra buzdító 
és lelkesítő beszédek után egy jelkép 
erejű kézfogásra került sor. Pongrácz 
György vármegyei főjegyző és a szoci-
áldemokrata Schuch István mozdony-
vezető kézfogása két társadalmi réteg, 
két eltérő politikai felfogás szövetségét 
jelentette a közös cél érdekében. 

Másnap vasutas küldöttség érke-
zett Magyarnándorba, az ott állo-
másozó katonaság vezetőihez, Bajatz 
Rudolf és Vizy Zsigmond százado-
sokhoz, segítségüket kérve a meg-
szállók kiűzéséhez.

Előkerültek az elrejtett        
fegyverek  

1919. január 29-én előkerültek az ad-
dig rejtegetett fegyverek és Balassa-
gyarmat lakossága szembeszállt az 
idegen hatalommal. 

Bár jóllehet, január 16-án Luigi Giu-
seppe Piccione, a csehszlovák hadse-
reg szlovákiai főparancsnoka magyar 
és szlovák nyelven felhívást intézett a 
város lakosságához, melyben a fegy-
verek azonnali beszolgáltatását köve-
telte, ezt a többség szabotálta. 

A helyi vasutasok Bajatz Rudolf és 
Vizy Zsigmond csapataival, a 16. és 
a 38. honvéd gyalogzászlóaljjal kie-
gészülve hajnalban támadásba len-
dültek és megrohanták a helyi ka-
szárnyát, elfoglalták az Ipoly hídját 

vonalat átlépő csehszlovák légiósok-
ra. A következő napon felszabadult 
az Ipoly teljes bal partja.

A fegyveres ellenállást megtiltó 
kormányakarattal szembeszálló ba-
lassagyarmatiak hősies helytállása 
meghátrálásra kényszerítette a cse-
heket, akik többé nem keltek át az 
Ipolyon és végleg lemondtak a bor-
sodi szénmedence meghódításáról. 

A város felszabadításáért vívott harc 
tíz magyar életét követelte. Nagy Jó-
zsef szakaszvezető és Dancsok József 
tizedes az állomáson vívott harcban 
szerzett halálos találatot. Virág János 
őrvezető és Czakó Balázs közkatona a 
laktanyánál estek el. A vasutasok kö-
zül Rózsa András kalauz és Petrovics 
József mozdonyfűtő vesztette életét. 
A polgári lakosságnak négy halálos ál-
dozata volt. Havaj József és Hrubecz 
Márton kőművesek, valamint Vancsó 
József bádogos a felkelésben való rész-
vétel során szereztek halálos sebesü-
lést, Weisz Sándor kereskedősegédet 
pedig akkor találta el egy golyó, ami-
kor a laktanya előtt haladt át. Cseh-
szlovák részről 11-12 halálos áldozatról 
vannak adatok anyakönyvek és egy-
kori visszaemlékezések alapján.

Balassagyarmat a trianoni békedik-
tátum aláírása után is Magyarország 
része maradt. A hálás utókor nem fe-
ledte az elődök példamutató bátorsá-
gát. Minden évben megemlékeznek 
január 29-ről, amikor a vesztes vi-
lágháború árnyékában a Nógrád me-
gyei város lakói tanújelét adták a hő-
siességnek és a bátorságnak. A cseh-
szlovák megszállók kiűzésének nap-
ját 1998-ban nyilvánította városi 
ünneppé a képviselőtestület, végül 
2005-ben az Országgyűlés törvény-
ben is megemlékezett a lakosság 
helytállásáról, és a történelmi Nóg-
rád vármegye egykori központja 
méltán kapta meg a „Legbátrabb Vá-
ros” (Civitas Fortissima) címet.

Csarnai Márk

A balassagyarmati vasútállomás
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A központi idegrendszer bi-
ológiai sajátossága, hogy bi-
zonyos ingerekre epilepsziás 

rohammal válaszol. Életük során az 
egészséges emberek 4–5 százalékában 
fordul elő epilepsziás roham, ezek 
azonban később nem ismétlődnek 
meg. A Nemzetközi Epilepsziaellenes 
Liga definíciója szerint a betegség di-
agnózisa akkor állítható fel, ha legke-
vesebb két spontán epilepsziás roham 
lép fel legalább 24 órás különbséggel 
vagy egy rohamot követően a kivizs-
gálás során olyan nyomra bukka-
nunk, ami a roham újbóli előfordulá-
sát valószínűsíti, például agyi elválto-
zás a koponyáról készült képalkotó 
felvételen vagy epilepsziás működés-
zavar jele az elektroenkefalográfiai 

(EEG) felvételen. Bár a modern epi-
lepsziakutatás gyökerei a XIX. szá-
zad második felére nyúlnak vissza, a 
legjelentősebb eredményeket az utób-
bi, 1929-ben felfedezett idegélettani 
vizsgálati módszer bevezetése hozta 
meg e betegség gyógyításában.

Megjelenési formák
Az epilepszia több annál, mint roha-
mok összessége. A központi idegrend-
szer izgalmi állapotának egyensúlyban 
tartásáért a serkentő, valamint a gátló 
ingerületátvivő anyagokat termelő 
idegsejtek harmonikus együttműkö-
dése szükséges. Ha az arány eltolódik 
a serkentő javára, a szabályozás zavart 
szenved. Epilepsziás működészavar ha-
tására az érintett agyszövetben alaki és 

molekuláris elváltozások jönnek létre. 
Az idegsejtmembránok feszültségfüg-
gő ioncsatornáinak működésbeli vagy 
szerkezeti károsodása, áteresztő képes-
ségének megváltozása, az ingerületát-
vivő anyagok receptorainak módosu-
lása mind-mind hozzájárul a kórkép 
kialakulásához.

Az agyszövet károsodása folyamán 
az idegsejtek között az impulzusok 
közvetítése megváltozik: a sejtek 
könnyebben ingerelhetővé válnak, 
fokozódik az elektromos aktivitás, s 
erre válaszul egyes gátló idegsejtek 

KORUNK ORVOSI KIHÍVÁSAI:  NEUROKOGNITÍV BETEGSÉGEK

AZ EPILEPSZIA ÉS A 
SZELLEMI HANYATLÁS 

KAPCSOLATA

Az epilepszia a leggyakoribb neurológiai betegségek egyike, az emberek körülbelül 1 százalékát érinti. 
A neurokognitív betegségek kutatásában azért került a középpontba, mert az epilepsziás betegek ese-
tében jellemző a kognitív panaszok – a figyelem, a gondolkodás, az emlékezet és az érzékelés-észlelés 
romlásának – előfordulása, továbbá az új vizsgálatok szerint a demencia különböző formáiban az epilep-
sziás rohamok kifejezetten gyakran fordulnak elő. Úgy tűnik, hogy a két betegség között oda-vissza 
irányuló kapcsoltsági viszony van, amelynek feltárása segítheti mindkettő kórlefolyásának megértését.

HÁBORGÓ MÉLYSÉG

Babilonban már négyezer évvel ezelőtt leírtak epizodikus rohamokkal, merevgörccsel, rán-
gatózással kísért rosszulléteket, amelyeknek évszázadokon keresztül természetfeletti je-
lentőséget tulajdonítottak. Az ókori görög és római felfogás szerint az istenek okozhatták 
a rohamokat, ezért „morbus sacer”-ként, szent betegségként emlegették. Két híres ókori 
személy, Julius Caesar és Nagy Sándor is epilepsziában szenvedett. Az ókorban alakult ki 
a betegség manapság használt neve is a görög epilambanein szóból, amely megtámadást, 
megrohamozást jelent. Hippokratész ugyan – korát megelőzve – már Kr. e. 440-ben az agy 
betegségének tulajdonította az epilepsziát, a középkorban a boszorkányság rettegett, 
üldözendő megnyilvánulásának (frász, nyavalyatörés) tartották.

4.
rész

 Az epilepsziás rohamokat sokáig az ördög 
általi megszállás jelének tartották és a 

boszorkánysággal azonosították. XV. századi 
falfestmény, Firenze, Scala.
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eltérések, ez azonban nem szükség-
szerű. Az elektromos zavar kialaku-
lásának helye meghatározza a ro-
hamtüneteket. Ha a roham az agy-
nak a mozgató kérgi területéről in-
dul, akkor ritmikus izomrángások, 
fejmozgás, fejfordítás vagy egyéb 
kóros mozgás jelenhet meg. Az ér-
zőkéreg területén kórosan aktiváló-
dott neuronok miatt fellépő roham 
bizsergést, zsibbadást, égő érzést 
okozhat. A látó-, halló- és szaglókér-
gi rohamok látászavarokkal, hallási 
hallucinációkkal, furcsa szagok ér-
zékelésével járhatnak. Amennyiben 
a kóros működés csak az agy egy bi-
zonyos területét érinti, akkor fokális 
indulású rohamról beszélünk, míg ge-
neralizált roham esetén a teljes agyké-
reg kórosan aktiválódik. A roham 
alatt a beteg ébersége megtartott ma-
radhat, vagy átmenetileg zavart lehet. 

Zsugorodó hippokampusz 
A két betegség összekapcsolása megle-
hetősen új kutatási terület, csak az el-
múlt évtizedben került a tudományos 
érdeklődés középpontjába, annak el-
lenére, hogy korábbi vizsgálatok 
már találtak átfedéseket. Paul Blocq 
és George Marinesco elsőként írta 
le 1892-ben az amiloid plakkok jelen-
létét emberekben, a minta epilepsziás 
betegek agyszövetéből származott. 

nyúlványai sarjadzanak. Ha kellő 
számú, egymáshoz közeli idegsejt-
ben keletkezik ilyen kóros túlműkö-
dés, azaz epilepsziás aktivitás, meg-
nő az epilepsziás működészavarra 
való hajlam (epileptogenitás) és újabb 
epilepsziás rohamok alakulnak ki. 
Ráadásul az agytevékenység a roha-
mok között is eltér a normálistól: rö-
vid ideig tartó kóros idegi aktivitás 
alakulhat ki, amelyet összefoglalóan 
– a rohamok közötti epilepsziás tüs-
kejelek, kisülések alapján – interiktális 
epileptiform jelenségeknek nevezünk. 
Mindezek hatással vannak az agyi 
hálózati működésekre. 

E neurológiai betegségre hajlamosító 
tényező lehet az idegrendszer károso-
dását okozó bármilyen kórállapot, pél-
dául agytumor, vérellátási zavar, 
anyagcserezavar és örökletes elváltozá-
sok. Életmódbeli tényezők is kivált-
hatnak epilepsziás rohamokat, mint a 
túlzott alkoholfogyasztás, szerhaszná-
lat vagy a krónikus kialvatlanság. 

A betegség megjelenésének gyako-
riságára két csúcs jellemző, egy 
gyermekkorban, egy pedig időskor-
ban. Az epilepsziás rohamok klini-
kai tünetei változatosak: járhatnak 
végtagrángással, de a mozgásos tü-
netek nélküli, átmeneti tudatzavar is 
lehet az epilepszia jele. Az EEG-n 
megjelenhetnek az epilepsziára utaló 

Később az amiloid mellett másik fe-
hérjét is kimutattak ezekben a min-
tákban, a taut (lásd a sorozatnak az 
Alzheimer-kór biokémiája című írását 
az ÉT/2019/3. számában! ‒ A szerk.). 
Egy 2016-ban megjelent patológiai 
közlemény szerint − amely a gyógy-
szeres kezelésre nem reagáló, ezért 
műtéti beavatkozásnak alávetett 
33 epilepsziás beteg szövettani mintá-
ját elemezte – az eltávolított halán-
téklebenyek 94 százalékában azonosí-
tottak foszforilált taukötegeket. 

Képalkotó eljárásokkal szintén 
kimutattak azonosságokat: PET-
vizsgálattal a halántéklebeny mér-
sékelt anyagcseréje, MR-vizsgálattal 
pedig a hippokampusz méretének 
csökkenése ábrázolódott mindkét be-
tegségben. A hasonlóságok megléte 
nem meglepő, ha figyelembe vesszük, 
hogy az Alzheimer-kórban elsődlege-
sen érintett agyterület a halántékle-
benyben található hippokampusz, 
amely agyunk leginkább epilepsziás 
működészavar kialakulására hajlamos 
része – és egyben az epilepszia leggya-
koribb típusa, a halántéklebeny-epilep-
szia kiindulási helye.

Az Alzheimer-kórban kialakuló epi-
lepsziás működészavar jelentőségére 
azonban az állatmodellekből származó 
megfigyelések elemzése hívta fel a fi-
gyelmet. Állatkísérletekben kimu-
tatták, hogy a kóros amiloid fehérje 
felszaporodása elősegíti az epilepszi-
ás aktivitást és fordítva, az epilepszi-
ás rohamok fokozzák az amiloid fel-
halmozódását az agyban. Fontos 
megfigyelés, hogy az Alzheimer-
kór állatmodelljeiben mind az epi-
lepsziás rohamok, mind a rohamok 
közti, interiktális kisülések rendkívül 
gyakoriak. A két betegség kapcsola-
tára irányuló betegvizsgálatok jel-
lemzően a rohamok előfordulásának 
gyakoriságát tanulmányozták. A ge-
netikai eredetű neurokognitív beteg-
ségekben az epilepsziás rohamok ki-
fejezetten gyakoriak (30–58 száza-
lék). A szórványosan jelentkező for-
mában is voltak ilyen jellegű 
vizsgálatok – ezek eredménye meg-
lepően változatos, 0,5 és 64 százalék 
között találtak epilepsziát, ami az 
egészséges populációval összehason-
lítva gyakoribb előfordulást mutat.

Saját, az Országos Klinikai Idegtu-
dományi Intézetben – e cikk társszer-
zőivel, Fabó Dániellel és Szűcs Annával 

 Interiktális kisüléseket (bal oldal) és epilepsziás rohamot (jobb oldal) 
ábrázoló EEG-felvétel

PET-felvétel a halántéklebeny csökkent energiafelhasználásáról, amelyhez gyakran hasonló a 
halántéklebeny-epilepsziában és Alzheimer-kórban szenvedők lelete
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közösen – folyó vizsgálatainkban 
24 órán át rögzítettük az EEG-akti-
vitást, amelynek során a betegek ne-
gyedében epilepsziás rohamokat, fe-
lében epilepsziás kisüléseket azonosí-
tottunk. Szakirodalmi és saját adata-
ink alapján valószínűsíthető, hogy a 
rohamok főként mozgási tünetekkel 
nem járó, a halántéklebenyben zajló 
rohamok, amelyek azonosítása rend-
kívül nehéz, mivel sokszor mindösz-
sze rövid elrévedés jelentkezik. Való-
színűnek tűnik, hogy az epilepszia 
előfordulásának gyakoriságát az 
Alzheimer-kórban szenvedők eseté-
ben alulbecsültük, mivel a rohamok 
sokszor észrevétlenek maradnak, így 
nem gondolva rá, nem alkalmazunk 
EEG-vizsgálatot. 

Sajnos, a rohamok még EEG hasz-
nálata esetén is rejtve maradhatnak, 
mivel a kóros aktivitás az agy mélyé-
ben zajlik, amit a fejbőrre helyezett 
EEG-elektródák nem érzékelnek. 
Ezt a felvetést saját vizsgálattal is 
igazoltuk oly módon, hogy kopo-
nyán belüli elektró-dabeültetést al-
kalmaztunk. 

Kétszer gyorsabb romlás
Az eddigiek ismeretében az egyik 
legizgalmasabb kérdés, hogy az epi-
lepsziás működészavarnak milyen ha-
tása van a kognitív képességek ha-
nyatlására és a betegség súlyosbodásá-
ra. Nos, klinikai vizsgálatok alapján 
Alzheimer-kórban az epileptiform te-
vékenység megléte a betegség kétszer 
gyorsabb állapotromlásával párosul. 
Ez a megfigyelés akkor is érvényes 

volt, ha a modellben a csoportok 
kora, neme és iskolázottsága kö-
zötti különbségeket is számításba 
vették. Saját eredményeink szin-
tén megerősítették a megfigyelt 
összefüggést.

Az epilepsziával élők életminő-
ségében meghatározók a roha-
mok, így a kezelés fő célkitű-
zése a rohammentesség elérése. 
Az életminőséget nagyban befo-
lyásoló tényező azonban az is, 
hogy mind a felnőtt, mind a 
gyermek epilepsziás lakosság kö-
rében gyakrabban következik be 
szellemi hanyatlás, mint a nem 
epilepsziás társaik között. Ennek 
több oka lehet. Előfordulhat, 
hogy nem megfelelő kezelés alatt 
állnak a betegek, ezért továbbra is 
gyakran élnek át rohamokat. Ez kü-
lönösen fontos lehet olyan rohamtí-
pusok esetében, amelyek az emléke-
zet szempontjából az agy alapvető 
szerkezeti elemeit érintik például ha-
lántéklebeny-epilepsziában, amely egy-
úttal a leggyakoribb felnőttkori for-
ma. Nehezen kezelhető betegség ese-
tén gyakori probléma, hogy az epi-
lepszia ellen adott gyógyszerek 
kombinációja mellékhatásaként a 
kognitív képességek romlása tapasz-
talható. Másodlagos epilepszia esetén 
előfordulhat, hogy az alapbetegség 
előrehaladott állapota okozza a rom-
lást, de pszicho-szociális tényezőkkel 
(például betegség kapcsán munka-
hely elvesztése) is számolnunk kell.

A rohamok jelentkezésének kiszá-
míthatatlansága miatt a betegek sok-
szor kontroll-vesztettséget élnek át, 
amely súlyos hangulatzavarhoz, szo-
rongáshoz vezethet. A betegséget 
övező társadalmi beál lítódás, 

stigmatizáció, a foglalkoztatottság 
lehetőségeinek beszűkülése szo-

ciális elszigetelődést okozhat. 
Az új kutatási eredmények 
szerint azonban a rohamok 
nélkül jelentkező epilepszi-
ás jelek, tehát az interiktális 
jelenség figyelembevétele 
kifejezetten fontos, mert az 
epilepsziához gyakran tár-
suló szellemi károsodással 
leginkább ez hozható ösz-

szefüggésbe. Ez a megfi-
gyelés főként azon kutatások 

alapján került a középpontba, 
amelyek a rohamok közötti 

epilepsziás kisüléseknek az átlagnál 
jóval gyakoribb előfordulását igazol-
ták olyan betegcsoportokban, ame-
lyekben a kór leggyakoribb velejárói 
a szellemi zavartság. Skizofréniában 
és súlyos depresszió esetén 30–33 szá-
zalékban, figyelemhiányos hiperakti-
vitás-zavar tünetegyüttes esetén 
(ADHD) 18–20 százalékban, míg au-
tizmus esetében 55–60 százalékban 
azonosítottak ilyen epilepsziás jeleket, 
amelyek pontos klinikai jelentősége 
még kérdéses. Fontos megfigyelés to-
vábbá, hogy az epilepsziás rohamok 
és a rohamok nélküli epilepsziás akti-
vitás a neurokognitív betegségek ese-
tén is gyakoribb lehet.

Az új ellenség: 
epileptiform kisülések

Egyre inkább elfogadottá válik az a 
felvetés, mely szerint az epilepsziás 
működészavar, főként az epileptiform 
kisülések és a szellemi képességek ká-
rosodásának mértéke összefügg. Az el-
múlt évtizedekben a hangsúly a roha-
mok megfelelő kontrollálásán volt. 
Számos új, főként gyermekkori epi-
lepsziavizsgálat igazolja, hogy a kog-
nitív képességek zavara szempontjá-
ból a rohamok közötti kóros aktivitás 
kezelése még fontosabb. A probléma-
felvetés nem új keletű, Aarts és mun-
katársai már 1984-ben leírták, hogy 
interiktális aktivitás alatt a szellemi 
képességek átmeneti működészavara 

A kóros fehérjefelhalmozódás, az epilepsziás 
aktivitás és a kognitív károsodás kapcsoltsági 

viszonyának modellje Alzheimer-kórban

EEG-felvétel készítése a koponya felszínére 
szerelt elektródákkal
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észlelhető. Oka feltehetően a kogni-
tív funkciók működésében részt vevő 
hálózati kapcsolatok átmeneti meg-
szakadása, megváltozása.

Az újabb vizsgálatok azonban rávilá-
gítottak, hogy ennél összetettebb a 
probléma, mivel gyermekek esetében a 
szellemi képességek károsodása egy idő 
után állandósul és tartósan fennma-
radhat. Az interiktális epilepsziajelek 
gyakoribbak alvásban, mint ébrenlét-
ben. Ismert, hogy bizonyos gyerek-
kori epilepsziaformákban az inter-
iktális mintázat különleges eloszlást 
mutat: míg nappal kifejezetten kevés 
jelentkezik belőlük, a lassú hullámú 
alvás több mint 85 százalékában 

észlelhető. Az ilyen tünetegyüttesben 
szenvedő betegek súlyos szellemi 
hanyatlást mutatnak; a tünetegyüttes 
egyik, sajátos, fokális formája akár a 
nyelvi funkciók teljes elvesztésével is 
járhat (Landau–Kleffner-szindróma). 
A szellemi képességek hanyatlása és 
az interiktális tevékenység összefüg-
gését jól mutatja, hogy amennyiben 
szteroid gyógyszerekkel sikerül a las-
sú hullámú alvásban tapasztalt epi-
lepsziás kisülések, tüskék mértékét 
85 százalék alá szorítani, a gyerme-
kek teljesítménye javul. 

Ördögi kör
Az epilepsziás aktivitás és az Alzhei-
mer-kórban tapasztalt fokozott leépü-
lés összefüggésének magyarázata bo-
nyolult. Alzheimer-kór esetében a kó-
ros fehérjék felhalmozódásának hátte-
rében genetikai és környezeti hatások 
együttesen állnak. A lerakódó amiloid 
fehérje a sejtek túlzott ingerlékenysé-
géhez vezet, minek következtében 
még több amiloid kerül a sejtek közti 
térbe. Ennek oka, hogy az amiloid a 
sejtek közötti kommunikációban 
rendkívül fontos, így kórosan foko-
zott sejtaktivitás esetén nagy mennyi-
ségben jut a sejtek közötti térbe. 
A mind több felhalmozódás idegsejt-
pusztulást okoz, ami további epilep-
sziás működészavart kelthet, egy ör-
dögi kört kialakítva. 

Ám más úton is jelentkezhetnek 
az epilepszia negatív hatásai. Fel-
tételezhető, hogy a kóros amiloid a 

tünetek kezdete előtt már évtize-
dekkel jelen van, így nem meglepő, 
hogy epilepsziás működészavar már 
az enyhe kognitív zavar fázisában is 
észlelhető. Állatmodellek és humán 
epilepsziavizsgálatok alapján gyanít-
ható, hogy a krónikusan fennálló, 
túlaktivált idegi működés egyféle 
kiegyenlítő átrendeződést vált ki a 
hippokampuszban. Olyan hálózat 
alakul ki, amely gátolja az epilepszi-
ás aktivitás terjedését a magasabb 
rendű agykérgi területek irányába. 
Ennek következménye azonban, 
hogy a hippokampusz és az agykérgi 
területek közti kapcsolatok átala-
kulnak. Ez a teória összhangban van 
azzal az elképzeléssel, hogy Alzhei-
mer-kór esetében a szellemi zavart-
ság tüneteinek kialakulásáért legin-
kább az egymással kommunikáló 
területek kapcsoltságának megvál-
tozása felelős. Az epilepsziás tevé-
kenység megzavarja tehát az agyi 
funkcionális kapcsolatrendszerek 
működését is, amelyek közül ki-
emelkedő a lassú hullámú alvás az 
emléknyomok rögzülésében betöl-
tött fontos szerepe miatt. 

Látható, hogy az epilepszia és az 
Alzheimer-kór összekapcsolása ígére-
tes, új irányvonala az Alzheimer-kuta-
tásnak, s egyúttal arra is felhívja a fi-
gyelmünket, hogy krónikus betegsé-
gek esetén a társbetegségek mint fon-
tos tényezők megismerése kiemelt 
szerepet kap. Az, hogy az epilepsziás 
működészavar az Alzheimer-betegség 
kórlefolyásának alapvető eleme vagy a 
kórhoz társuló epilepszia valójában an-
nak egy agresszívabb altípusa, jelenleg 
intenzív vita tárgya. Az azonban bizo-
nyosnak látszik, hogy a korai fázisban 
alkalmazott, az epilepsziás működés-
zavart célzó terápia javíthatja a betegek 
szellemi működését. Cikksorozatunk 
egy másik fontos társbetegség ténye-
zőjével folytatódik két hét múlva, az 
alvás, alvászavarok és az Alzheimer-kór 
kapcsolatának ismertetésével. 

Kis-Orha ViKtória
Király anna

hOrVáth andrás attila
KamOndi anita

Az alvás akár 85 százalékát is kitöltő interiktális kisülések súlyos szellemi hanyatlással járó 
gyermekkori epilepsziában (Landau–Kleffner-szindrómás beteg EEG-felvétele)

Epilepsziás beteg kezelése a középkorban

A 2017-1.2.1-NKP-2017-
00002 számú kutatást és a 
cikk megírását a Nemzeti 
Agykutatási Program II 

támogatta 
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A z Óbudai Egyetem történel-
mének neves dátumait átte-
kintve az intézmény 2019-ben 

ünnepli első jogelődje, a Budapesti 
Állami Közép Ipartanoda alapításá-
nak 140. évfordulóját, az integrált 
Budapesti Műszaki Főiskola létesí-
tésének 20. esztendejét, valamint 
az Óbudai Egyetem alapításának 
10. évfordulóját.

A hazai iparoktatás kezdete
A XIX. század második felétől szá-
mos javaslat fogalmazódott meg a ha-
zai iparos képzés intézményrendszere 
kiépítésére, melynek eredményekép-
pen Eötvös József vallás- és közokta-
tásügyi miniszter kezdeményezésére a 
kormány a fővárosban központi min-
taiskola szervezését határozta el, létre-
hozva a nagyipar előmunkásai és mű-
vezetői képzés lehetőségét.

Eötvös örökébe lépő Trefort Ágos-
ton folytatta az állami közép ipartano-
da szervezésének munkáját, s Gönczy 
Pál miniszteri tanácsos és Stoczek 
József műegyetemi tanár és rektor ál-
tal kidolgozott szervezeti szabályzatot 
és tantervet 1877. szeptember 10-én jó-
váhagyta. A Budapesti Állami Közép 
Ipartanoda 1879. december 7-én a 
Bodzafa utca 28. számú bérelt egy eme-
letes bérházban nyitotta meg kapuit. 

A Budapesti Állami Közép Iparta-
noda létesítésével egyidejűleg in-
dult meg a Technológiai Iparmúzeum 
szervezése, melynek feladata volt 
„a hazai kézművesipart, elsősorban 
pedig a fa- és fémipart közhasznú 
szakismereteknek lehetőleg szemlé-
leti úton való terjesztésével támogat-
ni”. A két iparoktatási intézmény 
gyors fejlődése új, modern elhelyezést 
igényelt, mely épület felépítésére a 

József körút – Népszínház utca – 
Csokonai utca által határolt terüle-
ten Hauszmann Alajos műegyetemi 
tanár tervei alapján nyílt lehetőség.

A közös épületegyüttest 1889. 
szeptember 15-én avatták fel. Az új 
otthonban, közös igazgatással a két 
intézet sikeresen oldotta meg felada-
tait: a múzeum gyarapodó gyűjtemé-
nye szerves részévé vált az oktatás-
nak, az ipariskola tanárai bekapcso-
lódtak az iparmúzeum tevékenységé-
be. Az intézmény hírnévre szert tett 
tanárai - mint Petrik Lajos, Jalsoviczky 
Géza, Edvi Illés Aladár, Faragó 
Ödön, Lencz Ödön, Klemp Gusztáv 
és még sokan mások – jelentősen 
hozzájárultak az ipar fejlődéséhez.

Az ipartanoda a tantervmódosítást 
követően 1891-től Állami Ipariskola-
ként, 1898-tól Magyar Királyi Állami Fel-
ső Ipariskolaként folytatta az ipari szak-
emberek képzését. A tanulólétszám 
növekedése miatt szükségessé vált 

I PA R TA N O D Á T Ó L  A  F E L S Ő O K TAT Á S I G

AZ ÓBUDAI EGYETEM 
JUBILEUMI ÉVE

Báró Ötvös József és Trefort Ágoston

A Magyar Királyi Technológiai Iparmúzeum és a Magyar Királyi Felső Ipariskola épülete

Az Óbudai Egyetem jogelőd intézményeinek története szervesen összefonódik: az Állami Közép 
Ipartanoda és a Mechanikai és Órásipari Szakiskola létesítése egyazon időszakra, a közoktatás 
fejlesztésének XIX. század végi időszakára esett. Hasonlóan párhuzamosság jellemzi a középfokú, 
majd a felsőfokú képzés kialakulását, az önálló intézményi keretekben szerveződött főiskolákat 
integrálta egy felsőfokú intézménnyé a Budapesti Műszaki Főiskola, majd lépett az intézmény az 

egyetemek közé, létrehozva a XXI. század Óbudai Egyetemét.
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kielégítése érdekében 1901-ben Pártos 
Gyula építőművész tervei alapján fel-
épült szecessziós elemekkel díszített 
Tavaszmező utca 15. alatti épületbe 
költözött. Szegedi Árpád igazgatósá-
ga alatt működő iskola kiváló taná-
rok alkalmazásával biztosította az 

1898-ban az építészeti szakosztály, 
1912-ben a vegyészeti szakosztály önál-
ló intézményenkénti elhelyezése.

1898-ban alakult meg a Magyar Ki-
rályi Állami Mechanikai és Órásipari 
Szakiskola a Kisfaludy u. 26. szám 
alatt. A gyors fejlődés igényeinek 

eredményes működést, az intézmény 
falai között már az 1899/1900-as tanév-
ben elektrotechnikát oktattak.

Az I. világháború éveiben a Techno-
lógiai Iparmúzeumban hadikórházat, a 
felső ipariskolában művégtag gyárat 
rendeztek be. A Mechanikai és Órás-
ipari Szakiskolában létrehozták a Ma-
gyar Királyi Állami Orvosi Műszer-
ipari Szakiskolát, mely intézmény 
1917-ben költözött új otthonába. 
Az 1920/1921-es tanévben megválto-
zott az iskola neve, Magyar Királyi 
Állami Mechanikai és Elektromosipari 
Szakiskola lett. Így vált az első intéz-
ménnyé Magyarországon, melynek ne-
vében is megjelent az „elektromos” szó.

Az ipari középiskolák 
létrehozása

A 30-as évek derekán indult el az új tí-
pusú ipari középiskolák létrehozása. 
Az elképzelés szerint a tanulók négy 
évig tartó elméleti és gyakorlati tanul-
mányok után érettségi vizsgát tesznek, 
és a végzettségüknek megfelelő, szak-
ma szerinti felsőoktatási intézmény-
ben folytathatják a tanulmányaikat. 
A Magyar Királyi Állami Mechanikai 
és Elektromosipari Szakiskolát 
1941/1942-es tanévben a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter villamosipari 
középiskolává szervezte. Ezzel egyide-
jűleg az iskola felvette Kandó Kálmán 
nevét, s Magyar Királyi Állami Kandó 
Kálmán Villamosipari Középiskola lett. 
A Magyar Királyi Állami Felső Iparis-
kolából helyszűke miatt 1942-ben ki-
vált a Faipari Szakosztály. 

A gyorsan változó minisztériumi 
koncepció eredményeképpen a két 
iskola neve szinte évente változott. 
Népszínház utcai intézmény az isko-
la alapításának 75. évfordulóján, 
1954-ben vette fel Bánki Donát ne-
vét, s Bánki Donát Gépipari Techni-
kumként működött tovább. 1957-re a 
Tavaszmező utcai iskola Kandó Kál-
mán Híradás- és Műszeripari Techni-
kummá szerveződött.

A világháborút követően az Ipar-
múzeumot összevonták több kísérleti 
és anyagvizsgálati intézettel, majd a 
Magyar királyi Technológia és 
Anyagvizsgáló Intézet megszünteté-
sét követően a Könnyű- és Nehézipa-
ri Minőségellenőrző Intézetet helyez-
ték el az épületrészben, melynek jog-
utódjaként működött a Kereskedelmi Mi-
nőségellenőrző Intézet. A Technológiai 

A Magyar Királyi Állami Mechanikai és Órásipari Szakiskola épülete 1925-ben

Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola végbizonyítványa, 1902
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Könyvtár előbb egyesült a Műszaki 
Dokumentációs Központtal, majd 
1958-ban új helyére, a Múzeum utcába 
költözött, mint Országos Műszaki In-
formációs Központ és Könyvtár.

Bánki Donát Gépipari Technikumot 
1962-ben felsőfokú technikummá 
szervezték, a képzés gyártástechnoló-
gia és üzemszervezési szakon indult 
meg, először esti, majd nappali és levele-
ző tagozaton. A Bánki Donát Felsőfokú 
Gépipari Technikum és a Középfokú 
Technikum éveken keresztül egymás 
mellett végezte a tevékenységét. Hason-
lóan megindult a Kandó Technikum-
ban is a felsőfokú technikum létesítése. 
Az új intézmény a középfokú techni-
kumokkal egy épületben közös igaz-
gatással és eszközállománnyal, de füg-
getlen tantestülettel működött. Így lé-
tesült a Tavaszmező utca 15-17. szám 
alatt a Kandó Kálmán Híradás- és 
Műszeripari Technikum mellett a Fel-
sőfokú Híradás- és Műszeripari Techni-
kum, a Nagyszombat utcában a Bláthy 
Ottó Erősáramú Technikum mellett a 
Felsőfokú Villamosgépipari Technikum.

A felsőoktatás 50 éve
1969-ben jelent meg a Magyar Nép-
köztársaság Elnöki Tanácsának tör-
vényerejű rendelete a Kandó Kálmán 
Villamosipari Műszaki Főiskola, és a 
Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola 
létesítéséről. A hazai és a nemzetközi 
felsőoktatásban rangot kivívott Nép-
színház utcai intézmény oktatási profil-
ját szélesítve, a piaci igényeknek megfe-
lelő képzést nyújtott, melynek eredmé-
nyeképpen az intézmény nevéből a 
„gépipari” jelzőt 1991-től elhagyta, és 
Bánki Donát Műszaki Főiskola néven 
folytatta tevékenységét. Fő profilja a 
főiskolai gépészmérnökképzés, az erős 
informatikai alapokra épülő műszaki 
menedzser és műszaki informatikus 
oktatás, valamint az összes szakhoz 
kapcsolódó mérnöktanári képzés volt. 
A főiskola a Budapesti Politechnikum 
tagjaként részt vett két multidiszcipli-
náris mérnökképzésben is. Az egyik 
a biztonságtechnika szak, a másik 
pedig az angol hagyományokon ala-
puló, angol nyelven folyó integrált 
gépész-villamosmérnök oktatás volt.

A Kandó Kálmán Villamosipari 
Műszaki Főiskola Gyengeáramú Kara 
a Felsőfokú Híradás- és Műszeripari 
Technikumból alakult ki a Tavaszme-
ző utcában, mely egyben a főiskola 

központi telephelye lett. Az Erősára-
mú Kar a Felsőfokú Villamosgépipari 
Technikumból jött létre, a Nagyszom-
bat utcában. A Gyengeáramú Karon 
híradásipari, műszer- és automatika, al-
katrészgyártó, számítástechnikai eszkö-
zök szakon, az Erősáramú Karon villa-
mos gépek és készülékek, automatika, 
villamosenergia-ipari szakon oktattak.

1991-ben a főiskola neve Kandó Kál-
mán Műszaki Főiskola elnevezésre vál-
tozott, kifejezve ezzel a szélesebb kép-
zési profilt. A képzés a villamosmérnök 
szak mellett műszaki informatika, mű-
szaki menedzser szakon, valamit a villa-
mos és informatikus mérnöktanár sza-
kon folyt. A főiskola szintén részt vett a 
Budapesti Politechnikum keretében 

közösen indított biztonságtechnika kép-
zésben, valamint az angol nyelven folyó 
integrált gépész-villamosmérnök szakon 
folyó oktatásba. A műszaki informati-
ka szakon a nappali tagozaton tanul-
mányaikat befejezett hallgatók részére 
- az alkalmazó cégek bevonásával - 
bevezetésre került a kooperatív képzés.

A Könnyűipari Műszaki Főiskola ala-
pításáról az Elnöki Tanács 1972-es 
törvényerejű rendeletében döntött. 
Az üzemmérnökök képzése a 
bőrfeldolgozóipari-, a nyomdaipari-, 
a papíripari-, a ruhaipari-, valamint a 
textiltechnológiai szakon kezdődött 
meg, az 1972 novemberében átadott 
Doberdó úti új épületben. 1992-től a 
könnyűipari mérnök és a műszaki 

A Magyar Királyi Állami Mechanikai és Órásipari Szakiskola restaurált homlokzatának részlete

Az Óbudai Egyetem központi épülete a Bécsi úton
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menedzser szakon, valamint a Buda-
pesti Politechnikum főiskolai társulá-
son belül indított közös biztonság-
technikai mérnök szakon folyt a kép-
zés. Az országban egyedülálló módon 
a könnyűipari mérnök és menedzser 
szakon élsportolói tagozaton folytat-
hattak tanulmányokat az olimpián 
világ- és Európa bajnokságokon he-
lyezést elért versenyzők.

A Budapesti Műszaki Főiskola
A Magyar Országgyűlés a felsőokta-
tási intézményhálózat átalakításáról 
hozott 1999. évi LII. törvényének 
megfelelően - a Bánki Donát Mű-
szaki Főiskola, a Kandó Kálmán 
Műszaki Főiskola és a Könnyűipari 
Műszaki Főiskola integrációjával – 

2000. január 1-jével alakult meg a 
Budapesti Műszaki Főiskola. A főis-
kola öt karán, a nappali tagozaton 
nyolc szakon, így a gépészmérnöki, 
a biztonságtechnikai, a villamos-
mérnöki, a gazdasági informatika, 
a műszaki menedzser, a műszaki in-
formatika, a könnyűipari mérnöki, 
valamint a mérnöktanári szakon 
folyt a képzés.

A főiskola küldetéseként a gazdaság 
szolgálatát fogalmazta meg a tudás és 
az ismeretek fejlesztésével, magas szin-
tű átadásával, valamint innovációval. 
Az intézmény arra törekedett, hogy 
képzése magas szintű, a gazdasági és 
társadalmi élet változásaihoz igazo-
dó, korszerű, a minőség folyamatos 
javítását alapkövetelménynek tekintve 

a felsőoktatási piacon jól értékesíthető 
legyen, és az ismeretek végzés után 
azonnal hasznosíthatóvá váljanak, a 
piac többi szereplőjével összevetve 
pedig mást, többet, jobbat kínáljon.

Tíz év alatt a Budapesti Műszaki 
Főiskola a régió meghatározó felső-
oktatási intézményévé vált az elődök 
haladó hagyományainak megőrzé-
sével, hazai és nemzetközi elismert-
ségének megteremtésével. 

A XXI. század egyeteme
Az egyetemi átalakulással összefüg-
gésben jelentős feladatok vártak az 
intézményre 2010 januárjától. Az 
egyetem az elért eredményekre ala-
pozva a felsőoktatási intézmények 
hazai és nemzetközi megmérettetése 
során számos elismerést vívott ki, 
melyek továbbfejlesztése a stratégia 
alapvető elemét jelentette.

Jelentős szervezeti változás követke-
zett be 2014-ben: a Nyugat-magyar-
országi Egyetem Geoinformatikai 
Kara az Óbudai Egyetem keretében 
újonnan létrehozott Alba Regia Mű-
szaki Kar részeként, Székesfehérvá-
ron kezdte meg működését. Az Egye-
tem hatodik kara az elődök több év-
tizedes oktatási tapasztalatára építve, 
ipari beágyazottsággal képez villa-
mosmérnököket, mérnökinformati-
kusokat, mechatronikai mérnököket 
és műszaki menedzsereket a Mérnöki 
Intézetében, míg a Geoinformatikai 
Intézetében folyó képzés a földmérés, 
térképészet, geoinformatika, precízi-
ós agrárgazdálkodás területén bizto-
sítja a mérnökutánpótlást. 

Az Egyetemen működő, karoktól 
független tudás-, és kutató közpon-
tok tevékenységének összehangolá-
sára létrejött az Egyetemi Kutató és 
Innovációs Központ. Az Óbudai Egye-
tem a társadalom iránt érzett felelős-
ségétől, valamint a műszaki haladás 
iránti elkötelezettségétől vezérelve – 
stratégiájával összhangban – tovább-
ra is egy hálózatos működésű, újsze-
rű oktatási módszereket alkalmazó, 
gyakorlat-orientált, a gazdaság igé-
nyeit kielégítő, magas szintű műsza-
ki, természettudományi, gazdaság-
tudományi és pedagógus alapkép-
zést, mester- és doktori képzést, va-
lamint tudományos kutatást folytató 
intézményként kíván működni. 

Gáti József
Némethy KrisztiNa 

Gyakorlat a Villamos Kar Automatizálás laboratóriumában

Pillanatkép az Egyetem szervezte ,,Reccs" Tésztahíd Építő Világbajnokságról
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A tudósok a politikusok és művészek mögött 
számszerűleg hátrányban vannak, ha a bank-
jegyre kerülés esélyét vizsgáljuk. A „verseny” 

kiélezettségét jelzi, hogy a brit Bank of England éppen 
tavaly cserélte le Charles Darwint a regényíró Jane 
Austenre a 10 fontos bankjegyen.

Az eddigi forgalmi bankjegyek között kutatva két tu-
dóst is találhatunk, akiket az a „megtiszteltetés” ért, 
hogy két különböző ország bankjegyeire is felkerült az 
arcképük. A ritka jelenség egyrészt a kiemelkedő telje-
sítményük miatt, másrészt azért lett lehetséges, mert két 
külön országban is tevékenykedtek, és életművüket 
mindkét államban nagyra becsülik.

Egyikük Marie Curie (1867–1934), akit talán senkinek 
sem kell bemutatni. Maria Skłodowska néven született 
Lengyelországban, Párizsban végezte el az egyetemet, 
majd hozzáment Pierre Curie-hez. Ő a mai napig az 
egyetlen tudós, aki fizikai és kémiai Nobel-díjat is kapott. 
Először az 1989-es lengyel 20000 złoty névértékű bankón, 

majd – férjével együtt – az 1995 és 2002 között forgalom-
ban lévő 500 francia frankos bankjegyen bukkant fel az 
arcképe. Marie Curie második, 1911-es kémiai Nobel-
díjának századik évfordulójára a Lengyel Nemzeti Bank 
egy emlékbankót is kiadott, melyen a Sorbonne egyetem, 
Madame Curie kutatásainak helyszíne is látható.

Másikuk egy talán kevéssé ismert tudós, José Celestino 
Mutis (1732–1808), aki spanyol pap, botanikus, nyelvész és 
matematikus volt. Mutis elsősorban a dél-amerikai expe-
díciója kapcsán vált halhatatlanná, mialatt hatalmas her-
báriumot hozott létre, elsősorban kolumbiai növényekből. 
A Mutis által gyűjtött példányok a kor talán legnagyobb ter-
mészettudományos gyűjteményét alkották, és rengeteg új 
faj felfedezését tették lehetővé. Mutis intenzív levelezésben 
állt a kor legnagyobb tudósaival, például a taxonómia atyjá-
val, a svéd Carl Linnével. A kor szellemének megfelelően a 
botanikai kutatás elsősorban a gyógyászat miatt volt fontos. 
Mutis igyekezett a helyi gyógynövények használatát is elta-
nulni a dél-amerikai őslakosoktól. Emellett sikeresen megis-
mertette a helyieket a védőoltások használatával. Mutis arc-
képe az 1992-es spanyol pesetán, és az 1983 és 1992 között 
forgalomban lévő kolumbiai 200 peson is látható.

Bankjegygyűjtő szempontból sajnálatos dolog, hogy a 
legtöbb európai ország már eurót használ, így a Mutisnak 
és a Curie házaspárnak esélye sem volt fennmaradni a 
használatban lévő bankjegyeken. Lengyelország 1994-
ben a forgalmi bankóin lévő művészeket és tudósokat ne-
ves uralkodókra cserélte, és Mutis sem kapott helyet az 
újabb kolumbiai sorozaton. Csak bízhatunk benne, hogy 
ez a látszólagos irányvonal nem a tudomány társadalmi 
elfogadottságának csökkenését jelenti.

Páll-GerGely Barna

T U D Ó S O K  K É T  O R S Z Á G  B A N K J E G Y É N

KÉT NEMZET 
BÜSZKESÉGEI

A tudományos teljesítmény egyik legnagyobb elis-
merése, ha a kutató egy ország fizetőeszközére 

– bankjegyre vagy pénzérmére – kerül.



BESZÉLŐ KÉPEK

Magától értetődőnek tűnik, hogy egy vízesés esetében lefelé halad a víz. Akad azonban példa arra is, 
amikor a szokásostól eltérően felfelé irányuló vízmozgás is tetten érhető. Ilyen a Murchinson-vízesés, 
mely a Nílus felső folyásán, a Viktória-Níluson található Uganda északnyugati részén, a róla elneve-

zett nemzeti parkban. A különös jelenségnek geomorfológiai okai vannak. 

AHOL FELFELÉ IS 
ÁRAMLIK A VÍZ

A vízesést a Nílus forrásvidékét kutató angol felfedező, Samuel Baker (akinek a magyar származású Sass Flóra volt a felesége és egy-
ben expedíciós társa) nevezte el 1864-ben a Brit Királyi Földrajzi Társaság elnökéről, Roderick Murchinsonról. Majd az 1970-es 

években, az Idi Amin rezsim idején nevét egy ideig Kabalega-vízesésre változtatták. Bár hivatalosan ezt sose ismerték el, néha ilyen né-
ven is találkozhatunk vele. A vízesés a Nílusnak a Kyoga-tó és Albert-tó közötti szakaszán található, száraz fás-szavannás területen. 

A Nílus medre a vízesés előtt mintegy 50 méter széles, de a sziklák között a folyónak mindössze 7 méter szűk szorosban kell átprésel-
nie magát, miközben 43 métert esik. A látványos áttörést hatalmas robaj kíséri. A többlépcsős vízesés szurdoka tölcsérszerűen szűkül 
össze, s a tölcsér torkában a lezúduló víz jelentős része a benyúló sziklákról „visszapattan”. A nyitóképen is jól látható, felfelé megin-
duló víztömeg erőteljes, több tíz méter magasba emelkedő, párával telített légáramlást eredményez. A sziklatető növényeit ez a pára ál-
landóan nedvesen tartja. Száraz évszakban a szoros peremének üde zöldje élesen elüt környezetének sárgára száradt növényzetétől. 

A víz áttörésének hatalmas erejét nehéz szavakba önteni. A félkörívben a mélybe szakadó, majd robbanásszerűen felemelkedő és ismét visz-
szasüllyedő óriási víztömeg félelmetes látvány, melyet fülsüketítő robajlás kísér. A szoros tetején állva mindez szinte a talpunk alatt történik. Nem 
véletlenül szokták a világ legerőteljesebb vízesésének nevezni, ami ugyan nem feltétlenül igaz, de jól megragadja a szemlélőt megrohanó érzést.

Riezing noRbeRt
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1. A Nílus hatalamas robajjal küzdi át magát a néhány 
méter széles szoroson.

2. A vízesés melletti sziklafal barlangjából naplemente 
után több tízezer gyümölcsevő denevér indul táplálkoz-
ni. Az állatok szinte óramű pontossággal, összehangol-
tan, nagy tömegben, egyszerre kezdenek kiáramlani, így 
nagyobb esélyük van a ragadozókkal szemben: kirepülé-
sükre különféle sasok, sólymok és a rájuk specializáló-

dott denevérkuhik gyűlnek össze a barlang körül. 

3. A szoros bejárata. A sziklákon még látni az 1960-ban 
épített gyalogos híd pilléreit. Bár néhány évvel később 
egy áradás elvitte, úgy tartják, ez volt a Níluson valaha 
épült legrövidebb és legolcsóbb híd, mely nem mellesleg 

igen látványos panorámát nyújtott.

4. A vízesés után egy ideig még nem csendesedik le a 
folyó. A szerencsétlenül járt állatok tetemeire krokodilok 

hada várakozik. 
(A SZERZŐ FELVÉTELEI)
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Mikor ez a légköri por elérte a fel-
színt, a periglaciális területekre jel-
lemző gyérebb sztyeppe vegetáció 
csapdázni tudta. A porszemcsék kö-
zött lévő kalcit-, dolomitkristályo-
kat a beszivárgó csapadékvíz felol-
dotta, majd az oldatból kiváló mész 
összecementálta a többi szemcsét. 
Ezt hívjuk a lösz diagenezisének, így 
vált a por kőzetté.
– És mik a löszbabák?
– Lényegében mészkonkréciók. 
Akkor képződnek, ha a paleotalajt 
sok csapadékesemény érte. Ez a talaj 
mésztartalmát kilúgozza, és mikor a 
beszivárgó oldat eléri az anyakőze-
tet, ott megváltozik a pórustérfogat, 
a szén-dioxid parciális nyomása, 
ezért rákényszerül, hogy „kipakolja” 
az oldott karbonátot. Legtöbbször 
egy kis kondenzációs mag – csiga-
héj, gyökérdarab – köré, amin akku-
mulálódni tud a mész. Méretesek és 
változatosak lehetnek; én azonban  
inkább az apróbb másodlagos karbo-
nátokra fókuszálok.
–A másodlagos karbonátok gyakor-
latilag mini löszbabák?
– Nem teljesen. Az elsődleges karbo-
nátok tehát a diagenezisben résztvevő 
kalcit- és dolomitásványok. Ha újabb 
csapadékesemények történnek, 

a létrejött felszín alatt ismét beindul-
hat mészvándorlás, mert a beszivár-
gó oldat oldja az elsődleges mésztar-
talmat, s valamilyen formában ki-
csapja másodlagosként. 

Ez több módon történhet: indirekt 
módon, fizikai-kémiai kiválással, fe-
lületi vagy felület alatti bevonatként, 
vagy biológiai úton. Ide tartoznak a 
meszesedett gyökérsejtek, a földigi-
liszta bioszferoidok vagy a tűs-rostos 
kalcitok, amelyek gombafonalak át-
meszeződésével jönnek létre.
– Hogy lehet elképzelni a gyökérme-
szesedést?
– A jégkorszakban vagyunk, tehát hi-
deg és száraz körülmények uralkod-
nak. Például valamilyen fűféle gyökér-
kéje megpróbálja magához venni a 
tápoldatokat, ám ez a száraz körülmé-
nyek közepette küzdelmes. Ahogy 
szívja a tápoldatot, betöményedik kö-
rülötte a környezet. Fölveszi, ami szük-
séges, de a számára redundáns meszet 
kiválasztja kis kalcitkristályként. Ez ki-
tölti a sejtekben rendelkezésre álló teret, 
és visszatükrözi annak alakját, úgyne-
vezett pszeudomorfózaként. 

A földigiliszták ugyanilyen túlélési 
stratégiát használnak, ugyanis ez a 
nagyon meszes környezet számukra is 
sok, talán toxikus. Az evolúció során 

– Mikor döntött úgy, hogy a termé-
szet könyvéből épp a löszök nyelvén 
szeretne olvasni?
– 2008-ban voltam először egy na-
gyobb feltárásnál, Süttőn, terepgyakor-
laton, s nagyon megragadott. Fantasz-
tikusnak tűnt, hogy ebből az egyszerű 
szürkéssárga kőzetből mennyi informá-
ciót ki lehet nyerni. Kérdezgettem a 
tanárnőt – azóta témavezetőmet, 
Horváth Erzsébetet – a löszbabákról. 
Ő említette, hogy sok kérdés még nyit-
va áll, ez keltette fel a kíváncsiságomat. 
– Miért pont a löszbabák?
– Anyukám váltig állítja, hogy azért 
szeretem a löszbabákat, mert amikor 
kicsi voltam, akkor egyszer mutatott 
nekem egyet, és magyarázott róla, de 
őszintén, én erre nem emlékszem. 
– Kezdjük az alapoktól: hogyan 
képződik a lösz?
– Üledékes kőzet, a légkörben szállított 
finom, kőzetliszt frakciójú porszem-
csék kiülepedésével jött létre.  A pleisz-
tocén során a megváltozott légköri cir-
kuláció rengeteg anyagot tudott szállí-
tani. A porfrakció  előkészítésekor a 
fagyerózió is szerepet játszott, a por 
kifúvása pedig sok esetben a Kárpá-
tokból, Alpokból érkező folyók által 
formált hordalékkúpokból, teraszfel-
színekről történt hazánk területén. 

I N T E R J Ú  B A R TA  G A B R I E L L Á VA L
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ja Hazánk területének mintegy harmadát borítja lösz, s bár rend-
szerint talajok fedik, számos helyen csupasz falakként megfi-
gyelhetjük ezt a szárazon igen állékony kőzetet. Barta Gabriella 
az ELTE Természetföldrajzi Tanszékének posztdoktora egy 
tanulmányában így ír: a lösz kiváló lehetőséget kínál arra, 
hogy megismerjük a pleisztocén éghajlat- és környezetválto-
zásait. A korszerű kormeghatározásokon kívül számos mód-
szerre van szükség ahhoz, hogy megtanuljunk olvasni a löszök 

nyelvén íródott „természet nagy könyvében”.

LÖSZBABÁK NYELVÉN
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fontos, hogy csapatban dolgozunk. 
Amihez én értek, az az egésznek csak 
egy nagyon kis része. Mindenki egy má-
sik kis részlet specialistája, ezeket össze le-
het adni, közösen továbbgondolni. 

Ha összerakjuk a szaktudásunkat, 
akkor multiproxi eredményeink bir-
tokában az adott szelvényről komplex 
ismeretekhez jutunk. Térben távoli 
szelvények összekapcsolására, vagyis 
korrelálására is lehetőségünk nyílhat.

Kutatónak lenni összességében ket-
tős: csapatban dolgozunk, de közben 
magányosan. Vonzó a nagy szabadság, 
de nagyon tudatosan kell bánni az idő-
vel. Ezen kívül nélkülözhetetlen az ih-
let. Egy cikk megírásához akkor is kell 
ihlet, ha szárazabb tényekről írunk.
– Mihez kell pontosan az ihlet?
– A szintézishez, hogy az adataimat a 
meglévő tudásommal és az egyéb is-
mert információkkal összevetve meg-
felelően tudjam összegezni. A nívós 
cikk pedig a kutatói lét folytatásához 
szükséges, azzal tudom alátámasztani, 
hogy releváns a kutatási területem. 
– A jó cikkhez pedig újabb kutatási 
kérdés szükséges. Ehhez is ihlet kell?
– Ehhez inkább kíváncsiság kell, ez 
miért van úgy? Így el lehet indulni, ki-
nyomozni, hogy az adott kérdést ho-
gyan lehetne vizsgálni vagy bizonyítani. 
Persze könnyen lehet vakvágányra té-
vedni, de az is eredmény, hisz legalább 
másnak már nem kell végigjárnia. Kí-
váncsiság nélkül viszont nem lehet.

Tegzes Mária

(a 12-es és 13-as szénizotóp arányát), 
valamint a stabi l oxigénizotópot 
(a 16-os és 18-as arányát) vizsgálom. 
Maga a szénizotóp a vegetáció 
szervesanyag tartalmával áll szoros 
összeköttetésben, míg az oxigén a csa-
padék, illetve a hőmérsékleti viszo-
nyokra utal vissza. Már korábban is 
kimutatták, hogy a löszképződés so-
rán beszivárgó csapadékvíz izotóp-
összetétele megegyeztethető a lehul-
lott csapadék izotóp-összetételével, s 
így visszaszámolható a hőmérséklet is.

 A mért szén- és oxigénizotóp érté-
keket dobozdiagramon ábrázoltam. 
Ezen szépen kirajzolódik, hogy egy-
máshoz képest hol helyezkednek el a 
„dobozok”, a mediánértékek merre 
tolódnak el; ehhez lehet illeszteni az 
interpretációs mátrixot. 
– És mit lehet kiolvasni belőle?
– Azt, hogy egy adott szelvény fejlő-
dését rétegtani egységenként mi jel-
lemzi. Egyelőre még nem tudom te-
rületileg kiterjeszteni. De ha van 
egy adott szelvényem átlagértékkel, 
s látom, hogy ahhoz képest hogyan 
tolódnak el az adataim, akkor meg 
tudom mondani, hogy helyben mi a 
különbség az egyes egységek képző-
dési környezete között. 
– Ez a tématerület meglehetősen 
multidiszciplináris. Ez nem okoz 
nehézséget?
– Az „életfogytig” tartó tanulás nél-
külözhetetlen, a mi szakmánkban fő-
leg. Pont az interdiszciplinaritás miatt 

mészmirigyet fejlesztettek ki; ebben 
kezd kiválni az elfogyasztott mész. 
Először egy tejszerű folyadék jön létre, 
ebből amorf kalcitkristálykák válnak 
ki, majd teljes kikristályosodás után 
gömbölyded kristályaggregátumok 
keletkeznek. Akár nagyon sokat is 
tudnak termelni, és életük folyamán 
kipottyantják ezeket. 

Azt szeretném megtudni, hogy mi-
lyen környezetre utalnak ezek az apró-
ságok. Érdekel, hogy mennyire bízha-
tok  a belőlük levonható következteté-
sekben, vagyis lehet-e őket ténylege-
sen klímaindikátorként alkalmazni.
– Akkor elsősorban terepen dolgozik? 
– Nagyjából fele-fele a terepi kutatás 
és a labormunka, valamint a szakiro-
dalmazás és interpretáció. Az iroda-
lom nélkülözhetetlen; egyik legfon-
tosabb eredményemnek tartom, hogy 
kidolgoztam a másodlagos karboná-
tok nevezéktanának egységesítését. 

A terepi feltárásnál először letakarí-
tunk egy merőleges falat, hogy az ere-
detileg települt rétegsort vizsgálhassuk. 
Le kell írni részletesen, elkülöníteni a 
szinteket, és mintát venni. Körülbelül 
10 centiméteres mintavételi közzel 
szoktam dolgozni; úgy 150 grammnyi 
kis blokkokat veszek ki. Ezeket a labor-
ban leiszapolom egy 500 mikronos szi-
tán, ezen minden fönnmarad, ami en-
gem érdekel. Majd kiszárítom, és jöhet 
a mikroszkóp. Ott jó időt el lehet ücsö-
rögni, míg azonosítom a típusokat és 
leszámolgatom őket. 
– A 10 centiméterenkénti mintavétel 
elég sűrű. Milyen magas a fal?
– A süttői például olyan 17,5 méteres, 
tehát 175 mintám van belőle. Általá-
ban hasonló, 10-20 méter közötti 
feltárásokon dolgozunk. Ezt mind 
elő kell készíteni mérésre.

Szerencsém van, mert stabil izotó-
pos mérésekre is lehetőségem nyílik, 
csak az előkészítést kell megcsinál-
nom. A hannoveri Leibniz Institut 
für Angewandte Geophysik-kel mű-
ködünk együtt, nekik van stabil izo-
tóparány-mérő tömegspektrométerük, 
és hihetetlen mennyiségű adatot hoz-
tak nekem létre. 
– És mire használja a stabil izotóp 
eredményeket?
– Egy osztályozórendszert építettem a 
szakirodalomból kinyerhető interpre-
tációk alapján, ez lett a Stabil Izotóp 
Mátrix (SIM). A stabil szénizotópot 

Földigiliszta bioszferoid. A felvételért köszöneti illeti Detlev Klosa-t.
(FORRÁS: BGR, HANNOVER)
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VIRTUÁLIS VALUTÁK 
G yakran halljuk, hogy nem árt dolgainkat, kör-

nyezetünket, a gyorsuló ütemű fejlődés egy-
egy szeletét karosszékben egy kicsit hátra 

dőlve, távolabbról szemlélni, mert olyan ismeretekre és 
összefüggésekre jövünk rá, amire talán a hétköznapok 
rohanásában nem is gondolunk. Így van ez a pénzügyek 
legújabb eszköztárával is. Mit is takarnak ezek a jelzők: 
kripto, digitális és virtuális? 

A kriptovaluta tulajdonképpen nevébe rejti a titkosságot, 
az elnevezés a kriptográfiából származik, alapja pedig a le-
bonyolított ügyletek, a tranzakciók biztonságosságának 
lehetővé tétele. Ennek a titkosságnak a legfontosabb felté-
tele, hogy a kriptovaluta működtetése, 
forgalma, lebonyolítása a megszokott 
pénzügyi központ, centrum ( jegy-
bank, kereskedelmi bankok, bankfel-
ügyelet, betétbiztosítás stb.) nélkül, te-
hát decentralizált módon történik. 
Ezzel együtt ugyanakkor maguk a 
tranzakciók ellenőrizhetők eredetük és 
tulajdonosuk szempontjából, persze a 
tulajdonosnak csak rejtjelezett neve 
van. A működési feltételek közül szin-
tén fontos, hogy hogyan lehet képezni 
új kriptopénzt, mi ezek eredete és ki a 
tulajdonosa. A kriptovalutákból a vi-
lágban sokféle létezik, tíznél is több, 
mégis talán a bitcoin az, amelyről a leg-
több hírt halljuk és a legnagyobb forgalmat bonyolítja le. 
A kriptopénz folyam egy szinte végeláthatatlan blokklánc 
nevű technológia is egyben, amelyben az egyes tranzakci-
ók egymásra épülnek, ez adja az ellenőrizhetőséget, nyo-
mon követhetőséget. Sokan a kriptovalutákat a jövő forra-
dalmi pénzügyi eszközének tekintik, de sok kétely is meg-
fogalmazódik működésükről, így talán még korai lenne 
időtállónak nevezni ezt a meghatározást.

A digitális valuta tágabb fogalom, jelenünkben bukkant 
fel és erről is hírlik, hogy talán a jövő kizárólagos pénze 
lesz, mert nem lesz szükség a ma használatos papiros vagy 
fémpénzre. Ez csak elektronikus módon, számítógépes 
(vagy és internetes) támogatással működik. Van, létezik, 
működik, de kézbe nem fogható, mennyiségének nyilván-
tartása, forgalma informatikai háttéren alapszik. Nagyon 
leegyszerűsítve: a hagyományos, kézzel fogható pénz táro-
lása páncélszekrényben, pénztárgépben, párnacihában, 
pénztárcában, kabátzsebben stb. történik, a digitálisé pedig 
egy, a programozó által megalkotott számítógépes nyil-
vántartásban. És az is jellemző rá, ha az elektronikus hátte-
rünk (banki informatika, okostelefon, laptop stb.) valami-
ért nem működik műszaki hiba vagy más okok miatt, ak-
kor hiába lenne egyébként elég pénzünk, hogy ve-
gyünk egy szendvicset, vagy lefoglalnánk egy fapados 

repülőjegyet, nem tudjuk véghezvinni a tranzakciót. 
Az ilyen működési korlátok közül talán elég arra gondolni, 
hogy olykor bankunk rendszerfejlesztés címén megüzeni, 
hogy általában éjjel vagy hétvégén milyen alkalmazások 
vagy menüpontok nem vagy csak erős korlátokkal hasz-
nálhatók. Le kell szögezzük, hogy a digitális valuta hasz-
nálata nagyban megkönnyíti hétköznapjainkat, ma már 
szinte el sem tudnánk azt képzelni, ha ez a pénzügyi lebo-
nyolítási eszköz nem állna rendelkezésünkre. Elég talán 
vásárlásainknál a bankkártyára (sőt még újabban az 
okostelefonra telepített alkalmazásra) vagy az otthonról, a 
számítógépről indított közüzemi számlák kiegyenlítésére 

gondolni. Ide kapcsolódik az elektroni-
kus pénztárca is, egy olyan kártya, 
amelyre előre bizonyos összeget feltöl-
töttünk és annak elfogytáig lehet vele 
vásárolni. Példa erre az internetkártya: 
internetes vásárlásnál erről fizetünk 
és csak a rátöltött összeget kockáztat-
juk, ha előre nem tudtunk megbizo-
nyosodni az eladó jóhiszeműségében.

A virtuális valuta vagy pénz valójá-
ban egy olyan digitális érték, amelyet 
központi szabályozás nélkül bocsátot-
tak ki, de a kibocsátó és partnerei elfo-
gadják azt és a közöttük lévő szolgálta-
tások/termékek forgalma ezen vagy 
ennek felhasználásával is bonyolódik 

le. Ez alapján ez is egy decentralizált pénzügyi eszköz, de 
nevezhetnénk ezt egy kétoldalú szerződésnek is. Példa-
ként a benzinkúthálózatok vagy a bevásárlóközpontok 
pontgyújtő kártyáit említhetjük. Adataink megadásával 
vásárlásaink bizonyos számú pontokat generálnak ja-
vunkra, értéket kapunk, de kézbe sosem vehetjük ezt és 
csak az adott szolgáltatónál tudjuk felhasználni. E pontok 
valójában árengedmények, legközelebbi vásárlásunknál a 
valós számlából ezt levonathatjuk, így az eredetihez ké-
pest kevesebbet fizetünk a pénztárnál. Be kell látni, hogy 
ez tulajdonképpen egy jól bevezetett és a vásárlók által ki-
fejezetten kedvelt marketing elem is egyben, amely arra 
ösztönzi a vásárlót, hogy legközelebb is a kártya kibocsá-
tóját részesítse előnyben másokhoz képest.

A pénzügyekkel kapcsolatos számítástechnikai megol-
dások egyértelműen betörtek hétköznapjainkba és sze-
rencsére ezek használata kedvünkre van és kényelmün-
ket szolgálja. A fejlődés oly gyors és ráadásul több irányú 
is, így a hétköznapok gyakorlata fogja az időt állókat ki-
választani, mindenesetre nem árt néhány érmét és papír-
pénzt már most eltenni gyűjteményünkbe, mert az 
elektronikus pénz előbb-utóbb kiszorítja a jól megszo-
kott és kézbe vehető pénzeket.      

Palla Gábor     

A VILÁG PÉNZÉRMÉI

A dél-afrikai rand
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A gébicsek átlag 50 gramm tömegű, közepes mé-
retű ragadozók, az énekesmadarakhoz tartoz-
nak, és a zsákmányolás kapcsán eddig legin-

kább a kampós csőrüket és az állkapcsuk erejét vizsgál-
ták. A gébicsek a saját testtömegüknél is nagyobb gerin-
ces állatokat zsákmányolhatnak és ezek az eleségek 
veszélyesebbek, mint egy bogár vagy szöcske, így a ma-
darak részéről különösen „biztos fogás” szükséges példá-
ul a kígyók vagy gyíkok elejtéséhez. A madarak hegyes, 
kampós csőre ugyan a zsákmány nyaki gerincét éri, 
emellett azonban megfigyelték, hogy az elejtett gerin-
cest még alaposan meg is rázzák. 

Nemrégiben egy, a Biology Lettersben megjelent cikk 
kutatói az Észak-Amerikában élő indiángébics egyik ve-
szélyeztetett alfaját (Lanius ludovicanus mearnsi) vizsgál-
ták. A madarak a San Diego-i Állatkert San Clemente-
szigeten lévő tudományos madárvédelmi és kutatási men-
helyének lakói. Az állatokat a partoktól körülbelül 110 ki-
lométerre lévő szigeten létesített menhelyen tenyésztik 
azzal a céllal, hogy a vadonban megfogyatkozott létszá-
mot a szabadon engedésükkel feljavítsák. A madarakat 
épp ezért élő eleséggel etetik (szöcskéktől lisztkukacokon át 
házi egérig és gyíkig), így a szabadon engedésük idejére 
megtanulják a fiatal gébicsek is a zsákmányejtés technikáit.

Számos itt tartott gébics vadásztechnikáját rögzítették 
nagy sebességű videokamerákkal, amelyeket a madarak 
megszokott etetőhelyénél helyeztek ki. 28 esetben rög-
zítették a zsákmányejtést, a madarak közt 7 felnőtt 
(1 évesnél idősebb), illetve 6 fiatal (1 évnél ifjabb) egyed 
vadásztechnikáját elemezték a kutatásban (sokkal többet 

láttak, de ennyi volt teljes, ahol a szabadon repkedő mada-
rak a kamerák előtt végig „bemutatták” a módszerüket. 
Megmérték a zsákmány rázásának sebességét, s a legjobb 
nézőpontból sikerült felvétel alapján azt, hogy milyen 
szögben lengenek ki az elcsípett egér testének különböző 
részei a rázás közben.

A kapott adatok alapján kiszámították a kutatók, hogy 
az egér rázás által elszenvedett gyorsulása 6 g. Ez azzal 
vethető össze, amit egy ember feje él át autóbaleset során 
(2-12 g), amikor hátulról beleszaladnak a kocsijába. 

A gébics először a zsákmány feje tövét, tarkóját, nyakát 
csípi meg, néha többször is, majd hevesen rázni kezdi - a 
lefilmezett madarak esetében egy kivétellel mindegyik 
rázta az egerét. A rázás elegendő ahhoz, hogy a zsák-
mány gerince olyan sérülést szenvedjen, ami már ártal-
matlanná teszi azt, s eközben a madár egyre jobban szo-
rítja is az egér nyakát. A videók alapján a rázáskor kifej-
tett erő nagyjából négyszer nagyobb annál, amit patká-
nyokon (az egérnél jóval nagyobb állatok!) végzett 
kísérletek során a gerincet védő kapszuláris ínszalagok 
elpattanásához elegendő lenne, s a gébicsnek adott egér 
esetében pedig 20-szor nagyobb a szükségesnél ez az 
erő. Egy korábbi kutatásban, ahol más gébicsfaj zsák-
mányait elemezték, a megvizsgált 94 súlyos sérülésből 
55 a nyaki gerincen volt, azokon a csigolyákon, ahol az 
autóbalesetet szenvedett emberek is sérülni szoktak az 
előre-hátra csapódó fejmozgás miatt.

A gébicsek esetében tehát nemcsak az erős, kampós csőr 
segíti a náluknál nagyobb és nem ritkán veszélyes gerinces 
állatok elejtését, hanem a rázási technikájuk is, amellyel 
gyakorlatilag pillanatok alatt lebénítják az áldozatukat.

 Landy-Gyebnár Mónika

VA D Á S Z T E C H N I K Á K

HOGYAN EJTI EL 
ZSÁKMÁNYÁT A GÉBICS?
A gébicsek számos faja világszerte „kegyetlen” 
zsákmánytárolásáról híres. Bár gyakran csak 
rovarokra vadásznak, néhány fajuk nem riad visz-
sza az emlősök elejtésétől sem. A zsákmányt fel-
tűzik valamilyen növényi tüskére, ember lakta 
területen akár a szögesdrótok tüskéire, innen 

kapták a mészárosmadár elnevezésüket is.

Elraktározott tücskök

Hím gébics
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2. fejtörő – Fodor Ágnes 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!

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

A számmal jelölt szavak közül melyik illik a kérdőjel helyére?

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Melyik számjegy illik a piramis csúcsára?

Melyik lámpa illik a kérdőjel helyére?

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

Megoldás: 58 ((BAL FELSŐ SZÁM + JOBB FELSŐ SZÁM) * 
BAL ALSÓ SZÁM + JOBB ALSÓ SZÁM)

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: A

(Mindegyik sorban az egyik vonal állandó, a másik pedig 45 fo-
konként jobbra fordul.)

3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa 

Megoldás: 
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Előfizetési ár 2019-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Cukorbetegség

A WHO adatai szerint 2016-ban 1,6 millió ember halt meg 
a világon cukorbetegségben, és 2,2 millióan a magas vércu-
korszint okozta egyéb problémák miatt. A világ vezető ha-
lálokai között a betegség a hetedik helyen szerepelt. 2014-ben 
422 millió beteget tartottak nyilván, közülük 205 millió volt 
nő. 1980 óta a betegek száma közel a négyszeresére emelke-
dett, a 18 év felettiek közötti megjelenése pedig 4,7%-ről 
8,5%-ra nőtt. Az 1-es típusú cukorbetegség – mely többnyi-
re gyermek- és fiatalkorúaknál jelentkezik – olyan autoim-
mun betegség, melynél a szervezet a hasnyálmirigyben ta-
lálható inzulintermelő béta sejteket pusztítja. A betegek 
90%-a azonban 2-es típusú diabéteszben szenved, amely va-
lójában inzulinrezisztencia, mivel a szervezet által termelt in-
zulin nem tudja vércukorszint-csökkentő hatását kifejteni. 
A tünetek általában a hasnyálmirigy kimerülése után jelent-
keznek. Ez az általában 30 éves kor után jelentkező változat 
a genetikai okok mellett szorosan összefügghet a helytelen 
táplálkozással és mozgásszegény életmóddal. A betegség je-
lentősen növeli a szívroham és agyvérzés, valamint a vese-
elégtelenség kialakulásának kockázatát, és a vakság és 
végtagamputációk leggyakoribb oka is egyben.

Az unió országaira standardizált, százezer lakosra jutó 
cukorbetegség miatti halálozásban Magyarország a hete-
dik, míg a teljes halálozásban a harmadik legmagasabb 
értéket mutatta 2015-ben. Fajlagosan a legtöbb haláleset 
Cipruson történt, több mint kétszer több a hazainál, 
ugyanakkor a legkevésbé érintett Finnországban csak 
harmadannyi, mint nálunk.

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. 

Magyarországon 2017-ben 3097-en, százezer lakosra 
számítva 32-en haltak meg diabétesz miatt. A betegség 
miatti halálozás gyakorisága az életkorral nő, a 60 év fe-
lettiek halálozása már átlag feletti.

A háziorvosok nyilvántartásai szerint Magyarországon 
2015-ben több, mint 1 millió embert kezeltek cukorbeteg-
séggel. Az előfordulás a 18 éves és annál fiatalabb korosztály-
ban is meredeken emelkedik. A betegek között valamivel 
több (53%) a nő. A legutóbbi (2014) Európai Egészségfelmé-
rés adatai szerint a magyar lakosság 33,2%-a túlsúlyos és 
20,9%-a elhízott. Már a 15-34 éves korcsoportban is 9,2% az 
elhízottak aránya, ami a kor előrehaladtával tovább emelke-
dik, a 35-64 éveseknél 25,1, a 65 évesek és idősebbek eseté-
ben pedig 26,8%. Mind a túlsúlyosak (39,4), mind az elhí-
zottak (21,5%) aránya magasabb a férfiak körében.

Ugyanakkor a lakosság 87,6%-a nem végez a WHO 
ajánlásának megfelelő szabadidős és izomerősítő sportte-
vékenységet. A 15-34 évesek 75,6, a 35-64 évesek 90,9, 
az elhízottak 94,3%-a nem végez megfelelő testmozgást. 

2017-ben az egy főre jutó cukorfogyasztás Magyarországon 
15,2 kg volt, ami napi 41 gramm bevitelét jelenti. Az ezredfor-
dulón ennél 14%-kal többet, 2010-ben viszont 9,2%-kal keve-
sebbet ettünk a fehér méregből. Az idősebbek többet fo-
gyasztanak az átlagnál – az 55-64 éves korosztály 19,6 kg-ot 
–, hasonlóan az alapfokú végzettségűekhez (18,4 kg).

A lakosságnak 66,9%-a fogyaszt naponta, 28,8%-a hetente 
zöldséget és gyümölcsöt, és 4,3% azoknak aránya, akik a he-
tinél ritkábban vagy soha. Ez az arány a túlsúlyosok (68,4%) 
és az elhízottak (69,7%) között sem sokkal magasabb.

Jávorszkyné nagy anikó

Tízezer megfelelő korú lakosra jutó megbetegedés
 (a háziorvosok nyilvántartása alapján)

A cukorbetegség miatt meghaltak százezer lakosra jutó száma 
Magyarországon
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Borostyánban ragadt 
folyamatábra

Előkerült az első közvetlen bizonyí-
ték arra, hogyan bújtak ki a petéből 

a lárvák az ősidőkben – számol be egy 
tanulmány, mely a Palaeontology című 
folyóirat hasábjain mutatja be az egye-
dülálló borostyánkő leletet, melyben a 
zöldfátyolkák családjába tartozó ősi 
rovar kikelésének folyamatát figyel-
hetjük meg. A 130 millió éves korai 
krétából származó libanoni borostyán-
kőbe – azaz megkövesedett gyantába 
– ragadva találtak a kutatók petéket, 
frissen kikelt lárvákat, peteburkokat, 
melyet éppen elhagytak, és bennük 
azokat az apró szerkezeteket, melyeket 
a rovarok a peték burkának felrepesz-
téséhez használtak, az úgynevezett 
„tojástörő készüléket”. A felfedezés 
egyedülálló, hiszen eddig nem volt 
közvetlen bizonyíték arra, hogy ez a 
speciális készülék mikortól létezik.

„A pete- és tojásrakó fajok, így sok ízelt-
lábú és gerinces is, tojástörő készüléket 
használ, hogy kikelés alatt a pete burkát 
megrepessze. Ismert példa a „tojásfog” 
az újszülött csibék csőrén. A tojástörő 

az Oxfordi Egyetem Természettudo-
mányi Múzeumának munkatársa.

A borostyánban talált újszülötteket új 
fajként írták le, Tragichrysa ovoruptora 
néven, melynek jelentése „tojástörő”, 
„tragikus zöldfátyolka”. 

A lelet esetében a Tragichrysa 
ovoruptora lárváját a gyanta éppen 
akkor ejtette foglyul, amikor kibújt a 

Ezt most a szél hordta 
össze

A NASA Curiosity marsjárójának 
mérnöki adatait okosan felhasz-

nálva egy kutatócsoport megmérte a 
több mint 154 km átmérőjű Gale-
kráter kőzetrétegeinek sűrűségét, ez 
alapján pedig új elmélettel álltak elő 
a képződmény közepén található ki-
emelkedés eredete kapcsán.

A tanulmány szerint – amely a Science 
tudományos folyóiratban jelent meg 
– a rétegek sokkal lazábbak, ürege-
sebbek, mint azt a kutatók korábban 
feltételezték. A felfedezés egyben 
egy új technikai lehetőséget is adott 
a kutatók kezébe, amelyet a Curiosity 
rover a további útja során – amely 
a kráter központi csúcsát, a Mount 
Sharp-ot célozza – felhasználhat.

Az új módszer segítségével a szak-
emberek meghatározták a Gale-kráter 
anyagának átlagsűrűségét. Az ásvá-
nyi összetételt vizsgáló Kémiai és 
Ásványtani műszer adatai alapján a 
szemcsesűrűséget 2810 kg/m3-nek 

A kutatók az ebből származó öt év-
nyi adatot használták fel vizsgálatuk-
hoz. A rover ez idő alatt megtett útvo-
nalának közel 700 pontján határozták 

készülékek változatos alakúak és elhelyez-
kedésűek. A modern kori zöldfátyolkák a 
petét egy „maszkkal” törik fel, melyen egy 
fűrészszerű él található. Használat után 
ezt a maszkot levetik, és elhagyják az üres 
peteburokhoz tapasztva. Pontosan ezt talál-
tuk meg az újszülöttekkel együtt a borostyán-
kőben” – magyarázta a tanulmány vezető 
szerzője, Ricardo Pérez-de la Fuente, 

becsülték, a friss tanulmány-
ban azonban ennél kisebb, 
1680 kg/m3-es sűrűséget 
határoztak meg.

A jóval alacsonyabb érték 
abból következik, hogy a 
kőzetek sokkal porózusab-
bak, azaz kevésbé tömörítet-
tek a vártnál. A tanulmány-
ban használt mérnöki érzé-
kelők gyorsulásmérőkből 
és giroszkópokból állnak, 
melyek ma már minden 
okostelefonban megtalálha-
tók. Ezek segítik a készü-
lék tájolását és mozgását. 
A Curiosity szenzorai ha-
sonlóan viselkednek, csak 
sokkal precízebbek, segítve 
a mérnököket és küldetés-
irányítókat abban, hogy 
biztonságosan átnavigálják 
a robotjárművet a marsi fel-
színen. A rover szenzorai annak álló 
helyzetében is folyamatosan mérik a 
bolygó adott pontra jellemző gravi-
tációs tulajdonságait.

A rovarok rekonstrukciója (FORRÁS: UNIVERSITY OF OXFORD)

A felfelé haladó marsjáró által tapasztalt gravitációs 
eltérések a magasság függvényében 

(FORRÁS: ASUNOW.ASU.EDU)
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petéből és még tartotta a pete burkát. 
Ez a viselkedés a modern rokonok kö-
rében is általános addig, amíg a testük 
megkeményedik, és ragadozó állkap-
csuk táplálkozásra alkalmassá fejlődik. 
A borostyánba zárt lárvák többségénél 
az állkapcsot alkotó két rész még nem 
záródott össze, ami újabb bizonyíték 
arra, hogy frissen keltek ki. 

Logikusnak tűnik, hogy úgy gon-
doljuk, azok a mechanizmusok, 
melyek olyan fontos életfolyamatot 
irányítanak, mint a lárvából való ki-
bújás, az evolúció során stabilak ma-
radtak. Mindazonáltal, ahogy Enrique 
Peñalver, a tanulmány egyik szerzője 
elmondta: „a modern rovarok közül több 
olyan példát ismerünk, ahol közeli rokon-
ságban álló csoportok, akár faj szintig kü-
lönböző eszközöket használnak a petéből 
való kikelésre, és ez a folyamat a tojástörő 
készülék elvesztésének módjára is vonat-
kozik. Tehát nincs garancia arra, hogy 
változatlan marad az állatok bizonyos 
vonalán a kikelés folyamata.” Minden-
esetre az egyedülálló lelet bizonyítja, 
hogy a zöldfátyolka kikelési folyama-
ta 130 millió éve változatlan.

University of Oxford

A kutatók közel húszezer csillag-
számlálás adatait elemezték tíz évre 
visszamenően. Ez a vizsgálat derí-
tett fényt a jelentős létszámcsökke-
nésre. A betegség következtében az 
állat egyes közösségei legkevesebb 
60 százalékukat elvesztették, de ta-
lálni olyan partmenti szakaszt is, 
ahonnan teljesen eltűntek. 

A betegség tombolása egybeesett az-
zal a három évvel (2014, 2015 és 2016), 
amikor a kaliforniai partszakasz vizei 
az éghajlatváltozás hatására a valaha 
mért legmelegebb hőmérsékletet érték 
el. A kór és a meleg óceáni vizek közti 
összefüggést az is megerősíteni látszik, 
hogy a korábbi évek, évtizedek kisebb 
jelentőségű járványai szintén akkor 
szedtek áldozatokat, amikor a víz a 
szokásosnál melegebb volt. 

A tengericsillagok pusztulása több 
más fajt is hasonló sorsra juttathat. Ezek 
a ragadozó életmódot folytató állatok 
tartották ugyanis kordában a hínár-
evő tengeri sünöket. Természetes 

ellenség híján a kis tengeri „kárte-
vők” lelegelték azokat a hínárer-
dőket, amelyek rengeteg más élő-
lénynek nyújtanak élelmet, otthont 
vagy menedéket. Falánkságuknak 
a kaliforniai partmenti hínárren-
getegek 90 százaléka esett áldoza-
tul. Hosszútávon ez a halászatra is 
kihathat, hiszen a halak tápláléka, 
búvóhelye tűnik el így.

A hínárerdők hanyatlását pedig 
csak a tengeri sünök számának csök-
kenése fékezheti le, melyet a termé-
szetes ellenségek felbukkanása, akár 
a tengeri csillagok újboli felvirágzá-
sa, esetleg egy, csak e falánk tüskés-
bőrűeket pusztító betegség megjele-
nése oldhat meg. 

D. T.

meg a tömegvonzás csekély változásai-
nak mértékét. A Curiosity épphogy fel-
kapaszkodott a Mount Sharpra, az erő-
hatások változásai azonnal megcáfolták 
a kutatók előző feltevéseit. Az alacso-
nyabb részeken ugyanis a kőzetrétegek 
meglepően porózusak. Egy korábbi 
elmélet szerint a hegy képződése so-
rán alsó rétegei idővel eltemetődtek, az 
egymásra rakódó anyag pedig tömö-
rebbé, sűrűbbé vált. Az új megállapítás 
azonban azt sugallja, hogy nem rakó-
dott egymásra olyan nagy mennyiségű 
anyag, mint gondolták.

A bolygókutatók már régóta vitat-
ják a Mount Sharp eredetét. A Gale-
hez hasonló méretű marsi kráterek 
általában a becsapódás hirtelen erő-
hatása következtében létrejövő köz-
ponti kiemelkedéssel rendelkeznek. 
A Sharp esetében ennek a felső ré-
tege porózus szerkezetű kőzetréte-
gekből áll. Ha ez az üledék töltötte 
volna ki valaha a teljes krátert, sokkal 
tömörebb kőzeteket várnánk a mai 
felszín alatti rétegek helyén. Az új 
tanulmányból azonban úgy tűnik, 
hogy a Mount Sharp anyagának fel-
halmozása leginkább a marsi szelek 
munkájának eredménye.

SzoucSek ÁDÁm

Csillaghullás

Az éghajlatváltozás hatására fellé-
pő melegedés a tengerek és óce-

ánok vizeiben fokozottan sérülé-
kennyé teszi a vízi élővilágot. Nem 
csak a környezet hőmérsékletének 
növekedése, hanem az azzal össze-
függő óceáni elsavasodás és az egyre 
pusztítóbb erővel megjelenő beteg-
ségek is fenyegetik az ökoszisztémát.

Egy Science Advances-ben megjelent 
tanulmány a meleg óceáni vizeket és a 
következtében megjelenő betegséget 
teszi felelőssé a tengericsillagok egyik 
fajának, a Pycnopodia helianthoides ha-
nyatlásáért. Az egy méter átmérőjű, 
24 karú élőlény emiatt csaknem tel-
jesen eltűnik élőhelyéről.

Ahogy az emberek, úgy a tenge-
ricsillagok is meg tudnak beteged-
ni. Létezik körükben egy először 
1978-ban megfigyelt, valószínűleg 
vírusos eredetű betegség, melynek 
sorvasztó hatása pár nap alatt megöli 

az élőlényt. A kór első fázisában csak 
fehéres foltok, sebek jelennek meg az 
állaton. Ezt követően az elváltozások 
szétterjednek a csillag egész testén. 
Először a csápjai válnak le, majd az 
egész teremtmény egy pusztuló orga-
nizmussá változik. Gyógymód egy-
előre nem ismert. 

A betegség többször is felbukkant 
az elmúlt évtizedekben, de közel sem 
okozott a mostanihoz hasonló mér-
tékű állatpusztulást. A tengericsilla-
gok sorvadása több mint húsz fajukat 
tizedelte meg 2013 óta az amerikai 
kontinens Mexikótól Alaszkáig érő 
partszakaszán, de egyik tengericsil-
lag-állomány sem szenvedett akkora 
mértékű populációcsökkenést, mint a 
Pycnopodia. 

Egy beteg, fehér sebekkel borított Pycnopodia (FORRÁS: SCIENCE)
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Keleten a helyzet változik

Sokáig úgy gondolták, hogy az 
Antarktisz olvadó jegéből szárma-

zó vizet, amely a globális tengerszintet 
a legutóbbi 40 év során nagyjából 13,8 
milliméterrel megemelte, leginkább a 
nyugat-antarktiszi jégmező szolgáltat-
ja.  Most a kutatók ebből a közel fél 
évszázadot felölelő időszakból szárma-
zó műholdfelvételeket elemezve arra 
jutottak, hogy napjainkban még az 
éghajlatváltozás hatásaitól viszonylag 
elszigetelt kelet-antarktiszi jégmezőn 
is gyorsuló olvadási ütem jelentkezik. 
Az új eredmények a Proceedings of the 
National Academy of Sciences tudomá-
nyos folyóiratban jelentek meg.

A kelet-antarktiszi jégmező tíz-
szer több jeget foglal magába, mint 
gyorsan fogyatkozó nyugati szom-
szédja. A nyugat-antarktiszi jég-
mezőt, amelynek kőzettalapzata a 
tengerszint alatt helyezkedik el, már 
régóta a leginkább összeomlással fe-
nyegetett területnek tekintik. A ten-
gervíz ugyanis beszivárog a jégrétegek 
alá, amely alulról addig olvasztja – ezzel 

együtt pedig folyamatosan gyengíti 
azokat – míg végül a jégfelszín egy-
szerűen beszakad. Ezzel ellentétben a ja-
varészt tengerszint felett elhelyezkedő 
talapzatnak köszönhetően a kelet-
antarktiszi jégmező egészen napjainkig 
a tengervíz benyomulásától viszonyla-
gos biztonságban érezhette magát.

Egy közel 60 kutatóból álló együtt-
működés eredményeként születő 
tanulmányban, amely tavaly jelent 
meg a Nature tudományos folyóirat-
ban, úgy becsülték, hogy a korábban 
évente stabil jégcsökkenéssel jelle-
mezhető kelet-antarktiszi jégmező 
1992 és 2017 között egyre növekvő 
veszteségekkel zárt. Ahogyan az ég-
hajlatváltozás fokozatosan módosítja 
az Antarktisz körüli szélrendszereket, 
néhány kutató úgy gondolja, hogy az 
azokat hajtó körkörös áramlatok által 
szállított víz már behatol az eddig 
érintetlen keleti jégmezők alá is, to-
vább fokozva a jégcsökkentést.

A jövőben várható jégvesztés se-
bességének kiderítéséhez a Kali-
forniai Egyetem gleccserkutatója, 
Eric Rignot és kollégái 40 évnyi 

műholdképet és éghajlati modellt 
hasonlítottak össze. A modelleket az 
éves csapadékmennyiség kiszámítá-
sához használták, amely idővel jég-
utánpótlást jelent a terület gleccserei 
számára. Ezután a kutatócsoport 
megmérte a tenger felé haladó jég 
sebességét a gleccsereken látható jel-
legzetes tereptárgyakat figyelemmel 
kísérve. Így megállapították, hogy a 
vizsgált, 1979-től 2017-ig terjedő idő-
szakban a kontinens gleccserei évente 
mennyi jeget taszítottak a vízbe a ke-
letkezett mennyiség ellenében. 

Az eredmények szerint jelenleg éven-
te az Antarktiszról hatszor több jég sod-
ródik a tengerbe, mint 1979-ben tette 
azt. A tanulmányozott 40 éves időszak 
során a fagyos kontinens, többségében 
a Nyugat-Antarktisz, közel másfél 
centiméterrel járult hozzá a vízszint 
emelkedéséhez. De Kelet-Antarktisz 
is, különösen a Wilkes Land elnevezé-
sű terület több mint 30%-kal vette ki 
részét a tengerszint-emelkedésből. 
A sarki szelek a bolygó egymástól távol 
eső területei között növekvő hőmérsék-
leti kontraszt miatt egyre erősebbekké 
válnak, így több vizet juttathatnak a 
kelet-antarktiszi jégmező alá, amely a 
szakemberek előre jelzéseit igazolva fo-
kozhatja a jégcsökkenést.

A várható következmények tovább-
ra is bizonytalanok, ám a kutatók 
remélik, hogy tanulmányukkal fel-
hívhatják a figyelmet erre a keleti te-
rületre, melynek eddig a tengerszint-
emelkedést tekintve meglehetősen 
mellékes szerepet tulajdonítottak.

Sz. Á.

A barátságos társ       
pozitív hatású 

Ahogyan mi emberek, az egerek 
is szociális állatok. Régóta is-

mert, hogy a korai életkorban be-
következő anyai szeparáció, i l let-
ve a szociális izoláció a szociális 
viselkedést hosszú távon is befo-
lyásolja. A jelenség vizsgálata 
azonban nehéz, hiszen több egyed 
viselkedésének párhuzamos követé-
sét igényli. Nemrégiben azonban 
japán kutatók kifejlesztettek egy 
olyan video elemző szoftvert, amely 

alkalmas az egerek szociális visel-
kedéséről készült video szinkron 
elemzésére.

Minden egyed saját “személyi azo-
nosítóval” van ellátva, és a program 
folyamatosan gyűjti az adatokat az 
egyes  egyedek helyzetéről. A vizs-
gálatban egyes egyedeket szocilis cso-
portokban, míg másokat magányosan 
neveltek fel, majd később nézték az 
előnevelés hatását a csoportosulásra. 
Kiderült, hogy a szocializált egye-
dek sokkal gyorsabban bújtak ösz-
sze, mint magányosan nevelkedett 
társaik. A legérdekesebb azonban az 
volt, hogy a magányos egyedeknek is 
kevesebb idő kellett az összebújáshoz 
akkor, ha szocializált egyedek is vol-
tak jelen. A barátságos társak jelenléte 
tehát az egyébként magányosan felnőtt 

ÉT-ETOLÓGIA

és ezért nehezebben szocializálódó tár-
sakra is jó hatással volt. A társas tapasz-
talatokkal nem rendelkező egyedek to-
vábbra is kerülték a fizikai kontaktust, 
ha hasonszőrű egykékkel találkoztak.

 A kutatók reményei szerint a mód-
szer alkalmazható lesz az autizmus és 
egyéb pszichiátriai betegségek hátte-
rének és kezelésének vizsgálatára is.

Bilkó ÁgneS

A kelet-antarktiszi jégmező alá hatoló víz egyre nagyobb területet olvaszt fel 
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Államilag elismert nyelvvizsga

Hazánk területén mindössze két mérgeskígyó él, melyből az egyik, a 
Vipera ursinii rakosiensis alfaj (vízszintes 1.) 1988 óta fokozottan védett, 
1992-től pedig természetvédelmi szempontból a legkiemeltebb kategó-
riába tartozik, eszmei értéke 1 millió forint. Ismert élőhelyei – Hanság 
és a Kiskunság – is természetvédelmi oltalom alatt állnak, s itt össze-
téveszthető a rézsiklóval (Coronella austriaca). A nedves, változatos 
szerkezetű, zsombékokban gazdag láprétek, legelők nappali életmódot 
folytató hüllője. Hajdanán országunk sztyeppéin sokhelyütt előfordult, 
sőt, a Bécsi-medencétől Bulgáriáig meglelték. Örvendetes, hogy az 
említett két hazai élőhelyén kívül Erdélyben is ráakadtak két kisebb 
állományára a 2000-es évek elején. Jó fejtést kívánunk!

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

VÍZSZINTES: 1. Az alfaj neve. 6. Élesít. 9. Én, latinul. 10. Poszeidón 
háromágú fegyvere! 12. Kicsi, de erős fűszer! 14. Madzag. 15. Egy 
tokiói folyóról elnevezett patinás autógyár. 16. Mátyás királyt ábrázoló 
papírpénzünk. 17. Transnational Institute (amszterdami nemzetek feletti 
intézmény), röv. 18. ... poetica; költészettan. 19. Bodzás közepe! 21. 
Félig ember-, félig lótestű nép tagja a görög mitológiában. 24. Fémvég! 
26. A Balaton vizét levezető csatorna. 27. Tréfás ötlet, bemondás. 29. 
Pohárköszöntő. 31. Halászkunyhót fed. 33. Érdekében, régiesen. 35. 
Az emberiség több mint 60 százalékának fő tápláléka. 36. Szakmai 
polémiát folytatók rendezvénye. 38. Ádám egyik beceneve. 39. Jég, 
angolul. 40. A fegyver csőtorkolatától a lövedék becsapódásáig terjed.

FÜGGŐLEGES: 1. Becézett Rebeka. 2. Férfinév régies alakja. 3. Dienes 
László indította kolozsvári folyóirat. 4. Siklós határai! 5. Korábbi orosz motorke-
rékpár-márka. 6. Fazékban zubog. 7. Ereszt. 8. A kelet-afrikai Malawi-tó másik 
neve. 11. Turbinás hajtómű lövelli ki. 13. Ebéd utáni ejtőzés. 18. Lamartine 
költeménye. 20. ... vakáció; Jules Verne regénye. 22. Szegecsel. 23. A síkszög 
SI-mértékegysége. 25. Benyovszky ...; kalandos sorsú utazó a XVIII. század-
ban. 28. Földtulajdonos. 30. Balkezes, tájszóval. 32. A Duna 331 km hosszú 
mellékfolyója Romániában. 34. A májusi aranyat ér! 37. Televízió, röv.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Magyar szöcskeegér, csíkos szöcskeegér.

PróbálJA Ki!
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ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

Hódmezővásárhely építészeti 
emlékeiről nyílt kiállítás Le-
bontva, átalakítva, meg-
őrizve címmel a Tornyai Já-

nos Múzeumban kedden. A tárlat korabeli fotók segítsé-
gével eleveníti föl az egykor Hódmezővásárhelyre oly jel-
lemző, mára már nagyrészt eltűnt mezővárosi hangulatot.

A március 31-ig látható kiállítás bemutatja azokat az 
épületeket – a polgárok, a gazdák és az iparosok házait, a 
külváros vályogházait, valamint az üzleteket és a malmo-
kat –, amelyek egykor meghatározták a város arculatát.

A Szücs Ferenc és két ismeretlen fényképész által az 1960-
as években és az 1970-es évek elején készített felvételeken 
látható épületek között akad, amelyet már lebontottak, 
többet jelentősen átalakították, néhány pedig a mai napig 
megőrizte eredeti homlokzatát. Az érdeklődők felismer-
hetik az egykor az Ady Endre utcán állt Solti-malmot, 
melyet nem sokkal a fotózás után lebontottak, hogy he-
lyén felépítsék a Munkásőrség székházát, de látható kép 
Steiner Ferenc tornyos házáról és egy cigány putriról is.

Egy másik, ismeretlen fényképész által az 1970-es évek 
elején készített sorozat képein látható, amint a Csúcs vá-
rosrészben a házak homlokzatát igyekeznek karbantar-
tani, néhol már az épületek korszerűsítésére is sor került, 
a falakat kőpor vakolattal borították, az ablakokat na-
gyobbakra cserélték, a lábazatot alászigetelték, a kerítést 
pedig már betonelemekből készítették.

Február végéig látogatható a 
Máltai Szeretetszolgálatnak 
a szíriai háborúról és a hábo-
rú következményeire adott 
humanitárius válaszokról 

szóló Imádságot kérünk című kiállítása, egy igazán kü-
lönleges helyszínen, a Szent István Bazilika Lovagtermében.

Az Imádságot kérünk imagyűjtő kampány kísérőrendez-
vényeként létrejött tárlatot Bielik István fotóriporter 2013-
2014-ben, a háború alatt készült képeiből és Solymári Dániel 
humanitárius szakember, a Máltai Szeretetszolgálat mun-
katársának 2016-2017-ben készült képeiből állítottak össze. 

 A kiállítás képei között látható Bielik István  egy fotó-
sorozata egy elmegyógyintézet lakóiról. Az intézmény-
ből elmenekültek az orvosok és ápolók, csupán néhány 
ember maradt a betegeken kívül, akik étellel el tudták 
látni őket. Valamint láthatók képek a gyermekkatonák-
ról, az elveszített szeretteiket gyászoló emberekről és 
Aleppo háború sújtotta állapotáról. 

Solymári Dániel képein mindaz jelenik meg, amit a 
drámai események „maguk mögött” hagytak: üres ut-
cák, düledező, omladozó házak, szétlőtt terek; az élet, 
egy vitális és virágzó város egykori elemei.

A kiállításon Szíria egyik különleges sivatagi szerzetes kö-
zössége is főszerepet kap. Az eredetileg libanoni származású 
karmelita nővér, Agnes Mariam de la Croix, 1994-ben elhatá-

rozta, hogy újjáépíti a Damaszkusztól 30 kilométerre találha-
tó és akkor még romokban állt, Feldarabolt Szt. Jakabról (421) 
elnevezett Mar Yakub kolostorát és egy keleti monasztikus 
hagyományokban gyökerező, de modern szellemiségű, be-
fogadó, karitativitásra épülő görögkeleti, melkita szerzetesi 
közösséggel tölti meg azt. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
hosszú ideje működik együtt e szerzetesi közösséggel.

A porcelánedények csillogó és si-
ma felülete a tisztaságot és tökéle-
tességet juttatja eszünkbe, és ha 
összekenjük őket, szeretnénk 

azonnal eltávolítani a foltot, visszaállítani a felület tökéletes-
ségét, eltörölni a tökéletlen, múló emberi testiséggel való kap-
csolat nyomait. De mi van, ha mégis szeretnénk látni az em-
beri tényezőt, az ember lenyomatait ezen a tökéletes tárgyon? 

A Kéznyomok étkészlet üzemi gyártósoron készült, 
úgy, hogy a kesztyűben dolgozó munkások kobalt-klo-
ridba mártották az ujjaikat. Az érintésük nyoma szinte 
láthatatlan maradt egészen a kiégetésig, amikor a kobalt 
sötétkék színűre változott. A porcelán így megőrizte 
megmunkálója kezének érintését, feltárva az „emberi 
tényező” szerepét az ipari termelésben.

A projekt egy keramikus és egy antropológus együtt-
működéséből született meg, a munka értékét és a külön-
féle tudásokat vizsgálva. Az étkészletet az Emberek a por-
celángyárból projekt részeként gyártották le Ćmielówban, 
az egyik legrégebbi lengyel porcelángyárban.

A budapesti Platán Galériában most ezek a különleges 
tárgyak tekinthetők meg Emberek a porcelángyár-
ból címmel február 28-ig.

A pop-art fejedelme, Andy 
Warhol műveiből nyílik kiállí-
tás február 20-án Békéscsabán, a 
Munkácsy Mihály Múzeum-
ban. A tárlat a szlovákiai Andy 

Warhol Modern Művészeti Múzeummal együttmű-
ködésben valósul meg.

A szlovákiai múzeumot Mezőlaborcon (Medzilaborce) 
1991-ben, a világon elsőként alapították. A ruszin származá-
sú művész családja ugyanis még az Osztrák–Magyar Mo-
narchia idején onnan vándorolt ki az Egyesült Államokba. 

A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum kiállításán a vi-
lágviszonylatban is jelentős gyűjteménnyel rendelkező múze-
um gyűjteményéből származó nyolcvan műtárgyat mutat-
nak be. A művész személyes tárgyai, öltözékei közül is szere-
pel majd néhány. A gazdag képzőművészeti anyag jó néhány 
olyan műtárgyat tartalmaz, amely a korszak szimbólumává 
vált. Ezek közé tartozik a Marilyn Monroe-t ábrázoló soro-
zat tíz színvariációban és egy nagyobb önarckép-válogatás is.

A tárlat kuriózuma Andy Warhol keresztelőruhája, 
amely sok alkotás mellett most először látható Magyar-
országon. A kiállítás május 26-ig lesz megtekinthető.

Hódmezővásárhely egykor

Andy Warhol-kiállítás

Egy háború képei

Megérintve
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A hátlapon
Havanna
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Neurofeedback a szorongásos 
zavarok kezelésében
A biofeedback módszerek lényege, 
hogy az adott személy egy folyama-
tosan monitorozott fiziológiai para-
métert, mint például az izomtónust, a 
szívritmust vagy a bőrellenállást igyek-
szik befolyásolni. A neurofeedback is a 
biofeedback módszerek közé sorolha-
tó, de ezeknél a szabályozott paramé-
ter az agyműködéssel kapcsolatos.

Mátyás	király	műveltségi
diplomáciája	
A XV. századi magyar és görög 
műveltségi kapcsolatokra sok példa 
mutatható ki a reneszánsz korában. 
Konstantinápoly 1453-as török elfog-
lalása után a görög tudósok az Itáliá-
ba átmentett görög nyelvű kézirataik 
révén új szellemi közeget teremtettek 
Európában, így Budán is.

Toronyóra	Erdélyből
A XVII. század végén, de különösen 
a XIX. században, Erdélyben is egyre 
több toronyóra került a templomi 
harangok szomszédságába. A fogas-
kerekes, mechanikus szerkezeteket 
Nyugat-Európából keletre vándor-
ló peregrinus órásmesterek honosí-
tották meg, akiktől helyi lakatos és 
kovácsmesterek tanulták el az akkori 
csúcstechnológiának számító óraké-
szítés tudáshalmazát.

Az idén a kubai forradalom 60. év-
fordulójára emlékező karibi szigetor-
szág fő- és egyben legnépesebb vá-
rosa Havanna (spanyolul: La Habana). 

Kubát Kolombusz Kristóf fedezte 
fel, 1492. október 27-én az Újvilágba 
vezető első útja alkalmával. Ezt köve-
tően indult útnak Diego Velasquez 
1510-ben, hogy a spanyol korona 
uralma alá hajtsa a szigetet, majd 
1511 és 1515 között ő vezette a sziget 
kolonizációját 7 városi kerületre oszt-
va azt: Baracoa, Bayamo, Santiago de 
Cuba, Santísima Trinidad, Sancti 
Spíritus, Santa María del Puerto del 
Príncipe (Camagüey) és San Cristóbal 
de La Habana (Havana).

Havanna eredetileg kereskedel-
mi kikötőváros volt, 1607-ben lett 
Kuba fővárosa, egyben az újvilági 
spanyol gyarmatok központi kikötője 
is. A várost 1538-ban feléget-
ték, 1553-ban és 1555-ben teljesen ki-
fosztották a kalózok. 1762-ben, a hét-
éves háborúban, Nagy-Britannia sze-
rezte meg a hatalmat a város fölött. 
Később a spanyolok visszaszerezték és 
az amerikai kontinens legjobban 
megerősített városává építették ki.

Napjainkra Havanna legtöbb épülete 
elhanyagolt állapotba került, ez alól 
csak a város turisztikailag fontos köz-
pontjai jelentenek kivételt. Egyik leg-
régebbi tere az Old Havana negyedben 
található Plaza de Armas, ahol a XVI. 
és XX. századi építészeti stílusok is 
megtalálhatók. A tér keleti oldalán 
fekszik az 1784-ben épült luxuskúria, a 
Palacio del Conde de Santovenia. Az 
épület folyamatosan bővült az évtize-
dek folyamán, majd 1867-ben eladó-
sorba került. Jelenleg Santa Isabel Ho-
tel néven működik a város egyik leg-
közkedveltebb szállodájaként. 

Kép és szöveg:
 PaPP Csilla



Havanna

Adószámunk:  19002457-2-42
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