
ÉLET            TUDOMÁNY
Á r a :  4 4 0  F t  

es

ELFÚJJA A SZÉL • AMERIKAI SZESZTILALOM • LEVELEK A STRANDON • SZELEKTÍV EMLÉKEZET

L X X V .  é v f o l y a m    7 .  s z á m    2 0 2 0 .  f e b r u á r  1 4 .

E
lő

fi
ze

tő
kn

ek
: 

35
0 

F
t  

Adószámunk:  19002457-2-42



194   É l e t É s  tu d o m á n y   2020/ 7

 

ÉLET ÉS TUDOMÁNY  LXXV. évfolyam 7. szám  2020. február 14. Digitális változatban: dimag.hu 

195 Első kézből
 • EDZÉS HELYETT SESTRIN
   Szilágyi-Nagy Ildikó
 • A KÖRNYEZETTUDATOS 
   JÁTÉKOKÉ A JÖVŐ?
 • NEANDERVÖLGYI LELETEK 
   A STRANDON
   Kovács Márk

198 Állati kalendárium
 A TISZÁTÓL A KIS-BALATONIG
 Vásárhelyi Tamás 
201 Interjú N. Sebestény Katalin festővel
 MŰVÉSZI CSILLAGOK
 Trupka Zoltán
204 Sztálin-szobrok lépten-nyomon
 SZELEKTÍV EMLÉKEZÉS GRÚZIÁBAN
 Csermák Zoltán
206 Pillantás a jövőbe 
 FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS MA ÉS 

HOLNAP
 Kittel Ágnes
208 Régészet 
 és múzeumpedagógia – másképp 
 JÁTÉKOS UTAZÁS A KEZDETEKHEZ
 T. Z.
211 100 éve történt
 SZESZTILALOM AZ AMERIKAI 

EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN
 Maczák Márton
214 Agyi aktualitások
 SZABÁLYOZÓ BOLTÍVEK
  Reichardt Richárd
216 LogIQs 
217 Adatok és tények
 FIATALOK EURÓPÁBAN – ISKOLAI 

VÉGZETTSÉG (AZ EURÓPA 2020 
STRATÉGIA TÜKRÉBEN) 

  Szilágyi Dániel

218 A tudomány világa 
• MAJOMEMBRIÓ-KÍSÉRLET

   Szegő Miklós
 • KALMÁRIDEGEK AZ MRI-BEN
    Szabó Márton
 • ZÖLDFORGÁS
    Dávid Tibor
 • ELFÚJTA A SZÉL – MÉHEK, 
   VIRÁGOK ÉS A LÉGMOZGÁS
   Pongrácz Péter
221 REJTVÉNY

Schmidt János
222 ÉT-IRÁNYTŰ

Bánsághy Nóra
223 A hátlapon:
 ROZETTA-KÖD – AZ UNIVERZUM 

LEGNAGYOBB RÓZSÁJA
  Bagi László

Címlapon: Barna medve (Bagosi Zoltán 
felvétele A Tiszától a Kis-Balatonig című 
cikkünkhöz)

In nomine Dei – így kezdte minden, kizárólag 
csak töltőtollal, valóban gyönyörű kézírással 
írott kéziratát Török József egyháztörténész 
professzor. Ismeretterjesztő cikkeivel másfél év-
tizede valamennyi jelentős egyházi ünnep alkal-
mával találkozhattak Olvasóink lapunk hasáb-
jain. Olyanok voltak a publikációi az Élet és Tudomány-
ban, mint egyfajta sajátos történelmi és művészettörté-
neti kalendárium: Török professzor úr gondolatai nélkül 
nem lehettek teljesek a jeles napok. 

Ez a szép szellemi kalandokat kínáló sorozat sajnos ta-
valy mindenszentek és halottak napja közeledtével sza-
kadt meg: akkor diagnosztizálták ugyanis azt a súlyos 
betegségét, amely megakadályozta a további cikkek írá-
sában, s amely következtében január 24-én, 73 éves ko-
rában távozott a földi életből. Betegsége három hónapjá-
ban is dolgozott: mi sem jellemzőbb tudására, munkabí-
rására, szellemiségére, mint hogy betegágyán egyszerre 
három könyv korrektúráját végezte. Egyik legjelentő-
sebb történelmi könyvsorozatát, a magyar egyház histó-
riáját évszázadonként feldolgozó kötetfüzért a XVI. 
századdal zárta le, s már olvasható is. Szintén kézbe ve-
hetik a tisztelői a legfontosabb cikkeiből – köztük Élet és 
Tudománybeli írásokból – válogató Háromnegyed század 

című könyvét. S a napokban kerül nyomdába 
a rend konfrátereként írt Pálosok című albu-
mának a harmadik kiadása. 

In nomine Dei – papként, teológusként, máltai és 
pálos rendi elközelezett gondolkodóként termé-
szetesen Isten nevében írt mindenkor. Azonban 
gyakran hangsúlyozta: a magyar egyházról, a ke-
resztény kultúra kincseiről úgy kell az ismereteket 
átadni, hogy „azt ne csak a jámbor olvasók fogad-
ják el”, hanem azokhoz is szóljon, akik nem a hit-

ben élnek. Ha áttekintjük cikkei gazdag gyűjteményét la-
punk évfolyamaiban, láthatjuk: az egyházról, a vallásról, 
ezek történelméről a legszínesebb kontextusban tudott meg-
nyilvánulni. Hol híres néprajztudósok, egyházzenei kutatók, 
szobrászok, írók, muzeológusok portréját megrajzolva, hol a 
szívéhez oly’ közel álló szimbólumok közül válogatva, más-
kor pedig egy-egy, a természettudományban is értelmezhető 
jelenséget – víz, fény, tűz – a középpontba állítva. Gondola-
tai egyszerre voltak mélyek és közérthetőek, bölcsek és pá-
toszmentesek. Szeretett írni a tudományról,  már hónapok-
kal a határidő előtt lelkesen számolt be éppen aktuális cikke 
készültségi fokáról, a tervezett illusztrációs lehetőségekről.

Deo gratias – Istennek legyen hála! Így zárta Török József 
a kéziratait. Most, hogy élete könyve bezáródott e földi 
létben, mi, a szerkesztőség tagjai sem tehetünk mást, 
mint hálával gondolunk arra, hogy páratlan életműve 
egy számunkra jelentős részét lapunknak ajándékozta.

Gózon Ákos

Kedves Olvasónk!
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futási- és repülési képességét azon 
muslicákéval, melyeket úgy tenyész-
tettek ki, hogy hiányozzon belőlük a 
sestrin előállításának képessége.

„A muslicák általában négy-hat órát 
képesek körbe-körbe haladni. A kísér-
letben az átlagos muslicák képessége 
ez idő alatt látható javulást mutatott. 
Azoknál viszont, melyekből a sestrin 
hiányzott, nem fejlődtek az edzés 
alatt” – mondta Lee. Amikor vi-
szont az átlagos muslicák izmai-
ban túlságosan kifejezetté tették a 
sestrint azáltal, hogy már eleve ma-
ximalizálták a szintjét, akkor azt 
látták, hogy e muslicák képességei 
még edzés nélkül is messze megha-
ladták az „edzett” muslicákét.

A sestrin jótékony hatása nem ért 
véget azzal, hogy javult az állóké-
pesség. Azok az egerek, melyekből 

Edzés helyett sestrin?

A természetesen előfordu-
ló proteinek közé tartozó, ún. 
sestrin fehérje edzés után na-
gyobb mennyiségben található 
meg az izmokban. A Michigani 
Egyetem új kutatása kimutat-

ta, hogy a sestrin képes lehet edzés 
nélkül is előidézni a testmozgás né-
hány jótékony hatását – legyen szó 
akár lendületes sétáról, akár kemény 
edzésről. A szakemberek azt remé-
lik, hogy az öregedés és más okokból 
létrejött izomveszteség ellenszerét 
fejleszthetik ki a legfrissebb ered-
mény segítségével.

„A kutatók korábban megfigyelték, 
hogy edzést követően az izomzatban 
sestrin halmozódik fel” – mondta 
Myungjin Kim a Michigani Egye-
tem Molekuláris és Integratív Élet-
tani Tanszékének segédprofesszora.  
Kim és munkatársa, Jun Hee Lee 
többet akartak megtudni arról, mi-
lyen folyamat bújhat meg a sestrin 
és az edzés kapcsolatának hátteré-
ben. Ehhez azonban néhány legyet 
és muslicát rá kellett venniük arra, 
hogy „tornázzanak”.

Az ecetmuslicák (Drosophila) azzal 
a természetes ösztönnel rendelkez-
nek, hogy nemcsak felmásznak a 
tesztcsőben, hanem ki is jönnek be-
lőle.  A kutatócsoport további tagjai, 
Robert Wessells és Alyson Sujkowski, a 
detroiti Wayne Egyetem munkatársai 
ezt az ösztönt kihasználva mókuske-
reket terveztek muslicák számára. 
Ennek használatával a kutatócsoport 
három hétig „edzette” a muslicákat, 
és összehasonlította azok átlagos 

hiányzott, nem tudtak fejlődni sem lég-
zés, sem zsírégetés területén – tehát azo-
kon a területeken, melyek a sestrin 
hatására egyébként fejlődnek. „Azt 
feltételezzük, hogy a sestrin irányítja 
ezeket a biológiai folyamatokat azál-
tal, hogy le- illetve felkapcsol bizonyos 
anyagcsere-útvonalakat. Ez az össze-
tett procedúra szükséges ahhoz, hogy az 
edzés hatásai beépüljenek a szervezet-
be” – mondta Lee.

Ezzel párhuzamosan Lee és egy 
kollégája, Pura Muñoz-Cánoves, a 
spanyolországi Pompeu Fabra Egye-
tem munkatársa, azt is kimutatták, 
hogy az izomspecifikus sestrin segít 
megelőzni azoknak az izmoknak a 
sorvadását, melyeket nem mozgat-
nak, például ilyen helyzet áll elő, 
amikor egy törött végtagot hosszú 
ideig gipszben tartanak. „Ez a má-
siktól független tanulmány megint 
arra mutatott rá, hogy a sestrin önma-
gában elég ahhoz, hogy a fizikai mozgás 
és edzés számtalan előnyét nyújtsa” – 
mondta Lee.

Vajon a fentiekből következik-e, 
hogy a sestrin táplálékkiegészítőként 
való felhasználása kézzel fogható kö-
zelségbe került? Nem, hangsúlyozta 
a szakember és hozzátette, hogy 
egyelőre még a kutatók sem tudják 
pontosan a sestrin természetes mó-
don való termelődésének folyamatát 
az emberi szervezetben. A jövőbe-
ni kutatásokban ennek megértése a 
legfontosabb, mivel számtalan lehe-
tőséget kínálhat azoknak, akik va-
lamilyen oknál fogva kevésbé tudják 
edzésben tartani izomzatukat.

(University of Michigan)
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élők iránti toleranciát előtérbe hozó 
„Be You!” irányzatokkal fogadta 
a látogatókat. A vásár hangsúlya pe-
dig a digitális és a hagyományos já-
tékok összekapcsolására és a környe-
zettudatosságra irányult. A játék-
iparban megjelenő fenntarthatósági 
trend növényi alapú műanyagokban, 
papírból, fából készült játékokban és 
csomagolásokban érzékelhető. 

Az interaktív robotok térnyeré-
se vitathatatlan, elsősorban az új 
generáció megváltozott életviteli 
és játszási szokásai miatt. Gondol-
hatnánk, hogy a mai digitalizációs 
közegben (online- és mobiljátékok, 
e-sport) egyre nehezebb a gyereke-
ket rávenni fizikai játékokkal ját-
szani. A tapasztalat viszont az, hogy 
a társasjátékok másodvirágzásukat 

A környezettudatos 
játékoké a jövő?

A világ vezető játékgyártóit és 
játékforgalmazóit felvonulta-
tó Spielwarenmesse nemzetközi 
játékkiállításon kiderült: a környe-
zettudatosság egyre inkább megje-
lenik a játékiparban. A nürnbergi 
kiállításon látottak alapján ki-
derült, hogy a robotok térnye-
rése folytatódik.

Ahogyan a divatszakmá-
nak, úgy a játékoknak is van 

„trenddiktáló” eseménye: ez a né-
met játékgyártás több évszázados 
múltú központjában, Nürnbergben 
szervezett Spielwarenmesse. A já-
téktervezés legjelentősebb szakmai 
mustráját 71. alkalommal, janu-
ár 29.-február 2. között rendezték 
meg. Egymillió termék és 120 ezer 
újdonság, a legfrissebb fejlesztések 
szerepeltek 70 országból; híres már-
kák, innovatív piacvezető óriáscé-
gek és független gyártók, forgal-
mazók, továbbá a világsajtó is jelen 
volt. A nemzetközi játékkiállítás és 
vásár idején köttetnek meg a szak-
ma jövőjét befolyásoló, akár világ-
méretű üzletek, de ott születnek 
meg a következő évek meghatározó 
játéktrendjei is.

Az idei kiállítás a „Toys for Future” 
(termékek ökológiai vagy újrahasz-
nosított anyagokból), a „Digital goes 
Physical” (olyan tartalmak, amiket, 
illetve akiket a gyerekek a digitális 
világból ismernek) megjelenítés, vala-
mint a fogyatékkal vagy betegséggel 

élik – például a Monopoly már 85 éves 
– , a legnépszerűbb retró játékokat 
„újraöltöztetik” vagy épp adaptá-
lódnak és mobilalkalmazásokkal, 
applikációkkal egészülnek ki, de a 
digitálisból fizikai megjelenítés is 
kedvelt irány. 

B&D ComMedia 

Neandervölgyi leletek a 
strandon

Willi van Wingerden nem átla-
gos holland ápoló. Szabadidejé-
ben az Északi-tenger partjának 
fövenyén szokott sétálgatni, és 
eközben rendszeresen talál a 
homokban érdekesebbnél érde-

kesebb tárgyakat. Persze – mond-
hatnák joggal – ez semmiben sem 
különbözteti meg őt az összes töb-
bi tengerparti kirándulótól, akik 
rendszeresen találnak egy-egy 
szép csigát vagy kagylóhéjat. Van 
Wingerden azonban eddig már 
több mint ötszáz őstörténeti, illetve 
régészeti leletet talált.

A fogásai között a mamutfogtól a 
csontból készült horgászhorgokon át 
az ősi szerszámokig számos tárgy elő-
fordul. A legszenzációsabb lelete pe-
dig nemrégiben olyan figyelmet kel-
tett a tudományos közösségben, hogy 
van Wingerdent még a PNAS című, 
igen rangos szakfolyóiratban közölt 
tanulmány szerzői közé is bevették.

„Eshet eső, hullhat hó, heti 5-6 napot 
mindig itt vagyok a parton” – magyaráz-
za a kórházi nővér a Science-nek. Szinte 
minden nap talál valamit. A kedvenc 
kutatóhelyét borító homok nem ter-
mészetes módon került a tengerpartra. 
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2012-ben kotorták ki a tengerfenékről 
a holland partoktól 13 kilométer távol-
ságra, és a 21 millió köbméter homo-
kot a tengerpartra szórták.

A kísérleti projekt 70 millió euróba 
került, és azt a célt szolgálta, hogy a 
klímaváltozás közepette emelkedő 
tengerszint ellen próbálják megvédeni 
az alacsonyan fekvő holland földeket. 
A projekt mellékhatásaként viszont ez 
a hatalmas mennyiségű tengeri üledék 
hirtelen hozzáférhetővé vált a száraz-
földi régészek és őslénykutatók számá-
ra is, a kőkor óta először.

Az előző jégkorszak idején a ten-
gerszint 70 méterrel alacsonyabban 
volt, így földhíd állt a kontinentá-
lis Európa és a Brit-szigetek között. 
Az Északi-tenger part menti régiói 
helyén létezett alföldön Homo sapi-
ensek, Neandervölgyi emberek és 
talán korábbi emberelődök is él-
tek. A maradványaikat pedig nagy 
eséllyel jó állapotban megőrizte az 
elmúlt 8500 év tengerelöntése.

A nagy léptékű homokkotrási 
munkálatoknak hála, szerte az Észa-
ki-tenger partvidékén a régészet és 
az antropológia pezsgő időszaka kö-
szöntött be, hiszen olyan területekről 
származó üledéket vizsgálhatnak át a 
kutatók, illetve a van Wingerdenhez 
hasonló lelkes (és legfőképpen tuda-
tos) amatőrök, amilyenre addig nem 
volt lehetőség.

A leletek arra utalnak, hogy amíg 
el nem öntötte a tenger, addig a 
mai Északi-tenger déli medencéje 

kifejezetten termékeny föld volt. 
Erdők borították, benne sok vad élt. 
Ezt azért tudhatjuk egészen biztosan, 
mert a hideg vízben jobban megőr-
ződnek a maradványokban találha-
tó szerves anyagok, például a DNS, 
mint a szárazföldi maradványokban. 
Az örökítőanyag sokszor elemezhető 
állapotban marad, és az egyéb össze-
tevők is jól analizálhatók a radiokar-
bonos kormeghatározás segítségével.

A régészek által vizsgált terület je-
lenleg Amszterdamtól egészen a skót 
partokig, illetve Norvégia déli csücs-
kéig nyúlik, és 180 ezer négyzetki-
lométer kiterjedésű. Ez Hollandia 
mai területének négyszerese. A kot-
rási projekt előtt azonban a régészek 
gyakorlatilag egyáltalán nem fértek 
hozzá az üledékhez. A hely a világ 
legforgalmasabb tengeri útvonalai 
között van, és gyakori a viharos idő-

járás. A búvárrégészek számára 
gyakorlatilag elérhetetlen volt a 
térség. A technológia nem volt 
meg a kutatáshoz, és a feltételez-
hetően csillagászati költségek elő-
teremtésére sem volt esély.

Az áttörést az hozta, amikor a 
„hivatalos” régészek felismerték 
a sok ezernyi amatőr kincsva-
dász lelkesedésében rejlő lehe-
tőségeket. Ma már emailben és 
WhatsApp- c sopor tokokban 
kommunikálnak, a Leideni 
Egyetem archaeogenetikusai 
pedig 2018 végén meginvitál-
ták az amatőröket, hogy hoz-
zák be a leleteiket, és a kutatók 
meghatározhassák őket.

A siker minden várakozást 
felülmúl: egyetlen nap alatt több 
mint 50 emberi maradványt hoz-
tak be, számos közülük alkalmas 
volt a DNS-analízisre. „Min-
den héten kapunk újabb leleteket 

– árulta el Eveline Altena, a Leideni 
Egyetem munkatársa a Science-nek. – 
Esélytelen, hogy lépést tartsunk [a leletek 
áradatával.”

Talán a legnagyobb jelentőségű 
leletet van Wingerden találta: egy 
kovakőből pattintott eszközt, az egyik 
végére ragadt kátránycsomóval. Ki-
derült, hogy neandervölgyi embe-
rek használták 50 ezer évvel ezelőtt. 
A kémiai analízis révén felfedték 
azt a komplex eljárást, amelynek se-
gítségével a neandervölgyi emberek 
nyírfakéregből kátrányt állítottak 
elő. Ez jelent meg az amerikai tu-
dományos akadémia folyóiratában 
(a PNAS-ben).

Természetesen a kikotort homok 
átkutatása kényszerűen nélkülözi a 
szárazföldi régészet talán legfonto-
sabb információkat hordozó aspek-
tusát: a kontextust. Vagyis nem tud-
ják, hogy az adott lelelt pontosan hol 
pihent a tengerfenéken, milyen mé-
lyen (mely rétegben), milyen egyéb 
maradványok közelében. 

A kormeghatározás azt azonban fel-
fedte, hogy a Homo sapiens már 40 ezer 
évvel ezelőtt is aktív volt a területen. 
A neandervölgyiek nagyjából ötezer 
évvel korábban halhattak ki – az idő-
zítés egybeesett a H. sapiens Európá-
ba érkezésével. 20 ezer évvel ezelőtt 
azonban hidegebbre fordult az idő, és 
a mai Északi-tenger medencéje lakha-
tatlanná vált. Az utolsó jégkorszak vé-
gén, 15 ezer éve azonban újra fordult 
a kocka, és a beköszöntő meleg rövid 
idilli időszakot hozott. A homokban 
talált rengeteg féle állatmaradvány, 
növényi pollen és szépen megmunkált 
emberi eszközök termékeny évezrede-
ket valószínűsítenek. Aztán az elolva-
dó jégsapka megemelte a tengerszin-
tet, és a hatalmat átvette a tenger.

Kovács MárK

A van Wingerden által talált kátrányos pattintott kőszerszámok 
(NIEKUS ET AL. 2019 PNAS)

A neandervögyi ember rekonsrukciója
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A bevezetőben említett kör-
nyezeti katasztrófát gyakran 
nevezik ciánszennyezésnek. 

Maga a cián szó bulváros módon a 
krimiirodalomból szivároghatott be: 
jelentheti a ciángázt is, azaz a 
hidrogéncianidot vagy a ciánkálit, a 
káliumcianidot. Utóbbi oldja az ara-
nyat, emiatt használták Nagybánya 
meddőhányóin. A gátszakadás követ-
keztében a cianidtartalmú szennyvíz 
a Szamos, a Tisza, majd a Duna med-
rében folytatta útját, egyre híguló 
szennyeződést jelentve. Mivel a ki-
sebb folyók be voltak fagyva, Tokaj 
alatt jelentek csak meg az elpusztult 
halak nyílt vízen úszó tetemei. A hír-
adások nemcsak ezt, hanem a meg-
döbbent helyi embereket, síró halászt 
is mutattak. Úgy tűnt, és sokan azt 
hitték, minden kipusztult a folyóban. 
Több tényező miatt azonban a kár 
nem volt ennyire végletes.

A mederben vannak gödrök, „ku-
tak”, mélyedések, amelyekben a télen 
inaktív halak egy része elvermel. A víz 
olyan anyag, amelynek legsűrűbb ál-
lapota 4 Celsius-fokon van. A hide-
gebb és a melegebb víznek is kisebb a 
fajsúlya, tehát fölülre kerül, legalulra 

ÁLLATI  KALENDÁRIUM

A TISZÁTÓL  
A KIS-BALATONIG

pedig a 4 Celsius-fokos víz merül. 
Az ilyen gödrökben az utóbbi sűrűsé-
gű víz volt, fölötte átáramlott a hide-
gebb víz, így a gödrökben telelő ha-
lak nagyobb arányban megmenekül-
tek, ahogy például a vágócsík és a 
törpecsík is, melyek az iszapba beás-
sák magukat. Sok hal érezte a ve-
szélyt, és igyekezett az oldalról befo-
lyó folyók, csatornák vizébe, tehát 
„fölfelé” menekülni. Nagy veszteség 
érte ugyanakkor a télen is aktív hala-
kat: busát, harcsát, csukát, balint, sül-
lőt, menyhalat. És kis testük miatt 
szinte észrevétlenül pusztultak nagy 
számban a küszök, domolykók, 
bodorkák, keszegek és a többiek. 

Abban az évben több kutatóhelyen is 
vizsgálták a vízi gerinctelenek helyze-
tét, és azt találták, hogy bár a lebegő 
plankton szinte teljesen elpusztult, a 
mederfenékbe fúrt lyukban élő tisza-
viráglárvák megúszták a bajt, mint ál-
talában a többi kérész, az álkérészek és 
szitakötők vagy a kagylók is, és a folyó 
ízeltlábú világának spontán regenerá-
ciója megindult. Többféle beavatko-
zással próbálták a Tisza halfaunáját a 
lehetőségekhez képest visszaállítani, 
például halivadékok betelepítésével, 
úszó süllőkeltetővel, az első szaporodá-
si ciklusban bevezetett féléves horgá-
szati tilalommal. A következő tavasz 
tartós áradása és nagy melege különö-
sen kedvező volt a természetes szapo-
rulat szempontjából, a sok táplálékhal 
miatt a ragadozók a szokásosnál gyor-
sabban gyarapodtak. Tíz évvel később 
Harka Ákos halkutató megnyugtató 
adatokat közölt az Élet és Tudomány-
ban arról, hogy a Tisza halfaunája lé-
nyegében regenerálódott.

Február elsejét az Országgyűlés a 
Tisza élővilága napjává tette. Legalább 
ilyenkor emlékeznünk kell arra, ami 
történt, és nem szabad elfelejtenünk, 
hogy az emberi tevékenység veszélyes 

üzem. Amit az is mutat, hogy az 
utolsó hét évben csaknem 70 tonna 
hulladéktól mentesült a Tisza és árte-
re a PET Kupa kezdeményezéseinek 
és közreműködésének köszönhetően.

A mackó
Vidámabban folytathatjuk. Február 
másodikán a mackó (barnamedve, 
Ursus arctos) felébred téli álmából és 
kijön a barlang elé. Ha meglátja saját 
árnyékát, visszamegy aludni, mert 
tudja, hogy hosszú lesz még a tél. 
Legalábbis így tartja a néphit. Ha a 
minden évben felkorbácsolt várako-
zásra gondolunk, hogy hogyan vi-
selkednek az Állatkert medvéi, ak-
kor jogos a feltételezés, hogy ez vá-
rosi legenda is. 

Nos, jelen pillanatban már csak félig 
természetes az, ahogyan a barna 
medve él. Élőhelyei feldarabolódtak, 
egyedszámát az emberi szándék (va-
dászati tilalmak és engedélyek) nagy-
mértékben befolyásolja. A korábban 
megritkult nagyvad a védelemnek 
köszönhetően gyakoribbá vált a kör-
nyező magas hegységek vegyes és tűle-
velű rengetegeiben, olyannyira, hogy 
terjedni kezdett: egyre többször fordul 
elő nálunk is. Olyankor nagy a riada-
lom, hiszen Európa legnagyobb testű, 
akár három mázsásra is megnövő 

Ez a hónap szomorú dátummal indul. 2000 februárjának legelején megdöbbentő hír szakadt ránk: 
egy romániai (Nagybánya – Baia Mare) bányavállalat üzemi balesete miatt cianidtartalmú szennyvíz 

került a Lápos folyóba és elindult a Fekete-tenger felé…

Halpusztulás a Tiszán 2000-ben 
 (FOTÓ: KARNOK CSABA)

Medvelesen
 (FOTÓ: BAGOSI ZOLTÁN)
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embereket. Mert Mackó úr emberek 
között forgolódott, ruhában járt, 
beszélt velük, fizetett, ahol kellett, 
a mai embedded reality előfutára volt. 
A (mesét felolvasó) mackó és gyerekek 
kapcsolatát mutatja a Budapesten, a 
Böszörményi úton látható kedves 
szobor. A plüssmackók divatját is 
meg kell említeni, erre egész iparág 
épült rá. A. A. Milne Micimackója 
(E. H. Shepard rajzaival és Karinthy 
Frigyes zseniális fordításában) nemze-
dékek olvasmánya volt, amíg a Disney 
iparvállalat ezt is be nem olvasztotta sa-
ját megjelenítési stílusába. Nagyjából 
együtt áldozott le a sorsa a valaha nép-
szerű tévémaciéval. A bankrabló szleng-
ben mackónak nevezték el a páncél-
szekrényt. Kisebb termetű nők szokták 
nagyobb termetű férfi partnerüket 
Mackónak nevezni, kisgyerekeket pe-
dig kedveskedve Bocsnak. Látható, 
hogy sokféle módon kapcsolódunk 
egymáshoz mi emberek és mackók.

Minek nevezzelek?
Az élet régen néhány tekintetben 
nagyon egyszerű volt. Ezek közé 
tartozott az állatok megnevezése is. 
A ház körül lófrált a kutya, elkerget-
te a rókát. A nyájakra farkas leselke-
dett, a réteken, mocsárvidékeken 
nádi farkas, vagyis sakál „énekelt”.

Még régebben, a rómaiak idejében 
is ismerték ezeket az állatokat. A ku-
tya volt a canis, a farkas lupus, a róka 
vulpes és a sakál – nos, ezt ők (előre-
mutatóan!) arany kutyának, canis 
aureus-nak nevezték. 

A XVIII. században már sokezer ál-
latot ismertek a világon, és teljes volt a 
zűrzavar, hogy a sok név pontosan mit 
takar, a sok egzotikus állat mi lehet. 
Jött Linné, azaz latinosan Carolus 
Linnaeus, és a formális logika egyik 
elve alapján alkotta meg rendszerét. 
Eszerint a valamiben hasonlók egy kö-
zös nagyobb csoportba tartoznak, mi-
közben egymás közt más speciális 
különbségeik vannak. Rendszerének 
alapja a faj (species). Egy fajba a hason-
ló egyedek tartoznak. A fajok azon-
ban különböznek egymástól valami-
ben (ami fajon belül egyfoma), például 
a farkas fedőszőrei között vannak 
gyapjúszőrök, a kutyák szőrzetében 
nincsenek.  Több azonban a hasonló-
ság, olyannyira, hogy a farkaskutya 
(német juhász) és a farkas olykor nehe-
zen megkülönböztethető. Így a ku-
tyák és a farkasok egy közös nemzet-
ségbe, sőt alfajként ugyanabba a fajba 
tartoznak. (Ez a rendszer fölfelé foly-
tatható: a hasonló nemzetségek egy 
családba, a hasonló családok egy rend-
be, a hasonló rendek egy törzsbe sorol-
tattak Linné által. Ma már a korai is-
kolai tanulmányok során tanulják a 
gyerekek a halmazelméletet, amely 
ugyanezt a jelenséget ismeri.) 

Ennek a logikának alapján adott 
Linné az élőlényeknek tudományos 
(legtöbbször latin) nevet, és ma, a di-
gitális korban sem tértünk el ettől. 
Két szóból áll: a nemzetség neve 
nagybetűvel íródik és közös az oda 
tartozó fajokra. A faj neve kisbetűvel 
kezdődik. Így lett a farkas Canis lupus. 

ragadozójáról van szó, s nem tanácsos 
ujjat húzni vele. Tápláléka egyébként 
nemcsak vörös hús (a juhtól a gím-
szarvasig), hanem gumókat, erdei 
gyümölcsöket, rovart, halat is eszik. 
Az erdélyi havasokban kirándulva 
nagyszerű történeteket lehet hallani 
arról, hogy valaki vígan szedegette a 
málnát, amíg hirtelen meg nem pil-
lantotta „a bokor túloldalán” a mac-
kót. Ez talán nem is mindig igaz 
(bár egyetlen ismerősöm esetét sem 
akarom tagadni, az Olvasó se te-
gye, ha nem akarja az elbeszélőből a 
vérmedvét kiváltani). A medve be-
merészkedik a mezőgazdasági terüle-
tekre, sőt a városokba is, kukákat bo-
rít ki, azaz alkalmazkodik a megvál-
toztatott körülményekhez.

Olyan helyeken él, ahol rejtőzködő-
helyet talál vagy tud kaparni magá-
nak nagy kövek közt, nagy fák gyö-
kerei alatt. Félig alszik csak télen. 
December és február között hozza 
világra 1-2 kicsinyét, amelyek tényleg 
aprók, elférnének az ember marká-
ban. A bocsok gyorsan gyarapodnak, 
fél kilóról startolnak, és 3-4 hónap 
után akár húszkilósan hagyják el a 
vackot, ahol születtek.

A mackó sokfelé a gyerekek ked-
venc állata. A második világháború 
előtt írta meg Sebők Vilmos Mackó úr 
utazásait. Kedves kalandokon ke-
resztül mutatta be kisgyerekeknek 
néhány nagy tájunkat, városokat, 
jellegezetes foglalkozásokat, derék 

Barátságos kutyatekintet – de ez farkas
 (FOTÓ: BAGOSI ZOLTÁN) 

A rómaiak arany kutyája: a sakál (FOTÓ: BAGOSI ZOLTÁN) 
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láthatunk erről (http://www.mme.
hu/mi-zaj l ik-c inegefeszekben-
bepillantas-egy-ablakodu-eletebe).

A természetvédelem címere
Idősebbek emlékezhetnek rá, hogy 
a múlt század közepe táján a hazai 
természetvédelem szinte kizárólag 
a madarak védelmére összpontosí-
tott, és Tildy Zoltánnak az összesen 
megmaradt két kócsagtelep közelé-
ben készített kócsagfelvételein só-
hajtoztunk. Korábban az állomány 
vészesen megfogyatkozott a lecsa-
polások és a díszes kócsagtoll vise-
letének divatja miatt. Nos, belőle 
(mármint a kócsagból) lett a hazai 
természetvédelem címermadara és 
nem méltatlanul. Sudár termetű, 
nemes külsejű, zárkózott természe-
tű, hófehér madár, méltóságteljes 
szárnycsapásokkal röpül. 

Hát…, ami a lábát illeti, az bizony 
nagyocska, mondhatni trampli. És az 
a mohó pillantás a kis pupillájú, sárga 
szemében, az se valami szimpatikus. 

A házi kutya ennek alfaja: Canis 
lupus domesticus. A róka azonban na-
gyon más, ezért a Vulpes vulpes nevet 
kapta, megkettőzve az eredeti szót, 
hogy a kettős név szabályának is eleget 
lehessen tenni. A sakál jobban hasonlít 
az első kettőre, így ma a Canis nembe 
sorolják, aureus faji névvel.

Már hordják a fészeknek valót
Ha valaki napraforgómagot tesz a 
madáretetőbe, ha cinkegolyót aggat 
ki télen, pláne ha B tipusú (32-35 
milliméter röpnyílású) madárodút is 
felfüggeszt egy alkalmas helyre, az 
joggal remélheti, hogy lakóhelyét 
egy széncinegepár is lakóhelyének, 
költőterületének választja. Egyik 
leggyakoribb madarunk, változatos 
élőhelyeken megtelepszik, az ember 
közelségét tűri. 

Nagyon hideg teleken délebbre hú-
zódhat, de általában nem költözik el. 
(Nem indulhat… „Varjú Varga Pál” 
nem csinál neki cipőt, hanem csak a 
„nagyuraknak … darunak, gólyának, a 
bölömbikának”.) Tavasz közeledtével 
egyre gyakrabban lehet a cinegék 
hangját hallani („nyitni kék”). Most 
még nem kezdték meg a költést, de 
hordják a füvet, mohát, hajszálakat és 
nejlonszálakat, pihetollat a mesterséges 
vagy természetes odúba, költőhelynek 
néha még a postaládát is elfogadják. 
Azután, hogy a tojó lerakja számos to-
jását és kikelnek a fiókák, kezdődik a 
táplálékszállítás izgatott időszaka. Rej-
tekhelyről surran a szülő a fészek nyí-
lásához, kövér hernyóval, lárvával a 
csőrében, kifelé pedig hártyával össze-
tartott ürülékcsomót hoz, hogy ne 
piszkolódjon a madárbölcsőde. Orbán 
Zoltán videóin megható jeleneteket 

Az ember igazán nem szívesen lenne 
halacska, kisegér, tücsök vagy béka 
a kócsag orra előtt… 

Költöző madár, a téli hideg elől a 
Földközi-tenger vidékére húzódik, de 
februártól már ismét itt van. A hónap 
végén kezdenek udvarolni a hímek, 
melyek a nászidőszakra kicsinosodnak, 
csőrük piros, majd fekete lesz, lábuk is 
megfeketedik. A költés telepekben tör-
ténik, akár 50 pár is együtt lehet ilyen-
kor. Hazai állománya napjainkban már 
néhány ezer költőpár, a legtöbb a Tisza-
tavon és a Kis-Balatonon él.

Nehéz elhinni, hogy ez a másfél 
méter szárnyfesztávolságú madár 
csupán alig egy kilót nyom. A tolla-
zata pihekönnyű (a pihetollak miatt), 
anélkül pedig alig mutatna valamit is 
a madár. Mégis igaz volna, hogy a 
ruha teszi?

Charles Darwin
Az emberi gondolkodást, világszem-
léletet igen nagy mértékben megvál-
toztató angol tudós 1809. február 12-én 
született. A fajok eredetéről, változé-
konyságáról, folyamatos kialakulásá-
ról szóló fiatalkori felismerése annyira 
megrázó volt, hogy ő maga sem merte 
közzétenni, amíg rengeteg további 
bizonyítékot nem talált rá. Ökológiá-
val is foglalkozott, botanikával is. 
Egy különösen hosszú tölcsérű virágot 
vizsgálva feltette, hogy kell lennie egy 
hasonlóan hosszú szájszervű rovarnak, 
amelyik beporozza. Évtizedekkel ké-
sőbb találták meg ezt a szenderlepkét. 
(A megporzással a jövő hónap 10-dikei 
Beporzók napja kapcsán bővebben is 
foglalkozunk majd.)

Vásárhelyi Tamás biológus
Magyar Természettudományi Múzeum

Széncinegék lakomája (FOTÓ: BBOROSS ERZSÉBET – FODOR LAJOS) A méltóságteljes nagykócsag (FOTÓ: BANKOVICS ATTILA)

A magyar természetvédelem ikonikus alakja 
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MŰVÉSZI CSILLAGOK

A csillagos ég, a világűr szépsége mindenkit lenyűgöz, de festményeken csak 
nagyon kevesen örökítik meg a látványt. Köztük volt Alekszej Leonov orosz 
és Alan Bean amerikai űrhajós is. Magyarországon N. Sebestyén Katalin fest 
hasonló stílusú képeket. A számos díjjal elismert művésznővel alkotásairól és a 

művészet meg a tudomány kapcsolatáról beszélgettünk. 
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kant Alan Beanre, aki a negyedik űr-
hajós volt a Holdon. A kislányom se-
gített felvenni vele a kapcsolatot. 
Hihetetlen volt, hogy két órán belül 
válaszolt az e-mailemre. Megkértem, 
hogy a szakdolgozatom egy része róla 
szólhasson. Elküldtem pár képet, na-
gyon tetszett neki. Attól a pillanattól 
kapok a NASA-tól különböző felvé-
teleket, és twitter oldalukon fent is 
van a vizsgaművem. 
– Nyilván nem egy-az-egyben má-
solja le a Hubble Űrtávcső és más 
űreszközök fotóit, hanem beleteszi a 
saját látásmódját, művészetét. 
– Igen, de a miértre és a hogyanra 
nem nagyon tudok választ adni, 
mert belülről jön. Mindig magam-
ból is adok valamit. Vannak gondo-
lataim, vizuális elképzeléseim, ami-
től néha teljesen egyedivé válik a 
mű, mire elkészül Azt szoktam feste-
ni, amit kapok a NASA-tól, de ma-
gyar asztrofotósok felvételei, példá-
ul Majzik Lionel és Bagi László fo-
tói alapján is készültek képeim. Laci 

– Ma már egyre többen készítenek 
asztrofotókat, de saját festményeket 
nagyon kevesen alotnak a csillagok 
világáról. Honnan jött az indíttatás?
– Kisgyerekkorom óta szeretem né-
zegetni a csillagos eget. Édesapám-
nak köszönhetem, aki traktorvezető 
volt, kivitt a földekre és elmagyaráz-
ta, mi látható az égen, hol van a Nagy 
Göncöl, a Kis Göncöl meg a többi 
csillagkép. Az égbolt csodálata meg-
maradt bennem felnőttként is. Ami-
kor sajnos rokkantnyugdíjba ke-
rültem, rengeteg szabadidőm lett. 
Elkezdtem festészettel és költészettel 
foglalkozni. Amit az égen látunk, 
meg amit az űrteleszkópok elénk tár-
nak, annyira látványosak, színvilá-
guk olyan közel áll hozzám, hogy 
ezeket kezdtem festeni. Tájképeket is 
készítek, de legjobb tudomásom sze-
rint az előbbit Magyarországon más 
nem csinálja. Amikor készültem a fes-
tő szakvizsgámra, megkértem a fér-
jemet, nézze meg az interneten, fest-e 
egyáltalán valaki ilyeneket. Rábuk-

felvétele (hátsó borítónkon) alapján 
festettem Az univerzum legnagyobb 
rózsája című képet. Nagyon tetszett 
neki, meg is rendelte tőlem. 
– Milyenek voltak a művészek visz-
szajelzései?
– A férjemnek volt egy osztálytárs-
nője, Fábián Gyöngyvér, aki Derko-
vits-díjas festőművész. Amikor el-
kezdtem festeni, elmentünk hozzá, 
hogy mondjon véleményt ezekről az 
alkotásokról. Ha ő akkor azt mond-
ja, ne vegyek többé ecsetet a kezem-
be, ma nem festenék. Kirakta a ké-
peimet és egy részére azt mondta, 
hogy jók, a többire azt, hogy felejt-
sük el. Az első önálló kiállításomat ő 
nyitotta meg.

Biztos nagyon egyedi, amit festek, 
és nagyon sok művész nem is fogad-
ja el. De Sinkó István festőművész, 
az egyik kiváló tanárom mindig azt 
mondta nekem: neked ez a terüle-
ted, ezt kell festened!
– Mit szeretne a képeivel közölni, 
elérni?

A Lófej köd
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– Nagyon sok iskolában állítok ki. 
A képekkel szeretném a gyerekek ér-
deklődését felkelteni a csillagászat 
iránt. Általában ismeretterjesztő anya-
got is szoktam kitenni, magyarázó 
szöveggel látom el a képeket így szeret-
ném a műveimet tudományos alapokra 
helyezni. Így volt Kiskunhalason a 
Bibó István Gimnáziumban is, ahova 
úgy kerültem, hogy korábban, még 
teljesen ismeretlenül ajánlottam fel két 
festményemet. Így kezdődött a kap-
csolat a gimnázium igazgatójával, és 
egy diákköri konferencián Horváth 
Gábor fizikussal, az ELTE egyetemi 
docensével, aki szintén támogatja, 
amit csinálok. Ma már olyan Kiskun-
halas, mintha hazamennék. Ezért is 
volt nagy megrázkódtatás számunkra, 
hogy Balogh István, a csillagvizsgáló 
vezetője nemrég távozott el közülünk. 
– Jó szokása a jótékonykodás, és ez a 
halasiakra külön érvényes.
– Igen, szeretek segíteni másokon. 
20-25 képet szoktam egy-egy évben 
elajándékozni, de azok között van 
tájkép is, csendélet is. Legutóbb a kis-
kunhalasi csillagda új H-alfa szűrőjé-
nek költségeire gyűjtöttünk támoga-
tást 40 festőt sikerült az országból 
összetoboroznom, akik alkotásaikkal 
járultak hozzá a költségekhez. 

– Beleolvasva néhány versébe, úgy 
látom, azokat a költői képeket hasz-
nálja a papíron, amiket megjelenít 
a festményein. 
– Valóban így van. Baranyi Ferenc 
költő szerint egy festő, aki ír is, az az 
írásaiba beleteszi a festészetet, és for-
dítva. Én is úgy érzem, hogy amikor a 
kettőt egymás mellett csinálom, nem 
tudok elvonatkoztatni a másiktól. 
– Ön szerint mit tehet hozzá a művé-
szet a tudományhoz, illetve a tudomány 
a művészethez, különösen a festészet 
terén? Azért is kérdezem, mert a művé-
szeti alkotások egyediek, a tudományos 
eredmények viszont zártabb, ellenőrzött 
szabályrendszerben jönnek létre. 
– Az alkotásaimmal a művészek fi-
gyelmét is fel szeretném hívni az ég-
bolt csodáira, a csillagászat érdekessé-
geire. A tudomány képviselői számára 
is érdemes kiszakadni a szokványos 
körből és betekintést nyerni a művé-
szetek világába. A tudomány mellé 
szeretném állítani a művészetet, a mű-
vészet mellé a tudományt. Úgy gon-
dolkodom, mindkét fél számára hasz-
nos hogy legyen egyfajta egyensúly. 
– Ne feledkezzünk meg arról sem, 
hogy festményei szép elismeréseket 
kaptak. Ezek között vannak nagyon 
frissek.

–Csak néhányat emelek ki. Csodála 
tos érzés, hogy kis hazámon kívül is 
elismerésben részesülhettek csillagá-
szati alkotásaim. Tavalyelőtt Olaszor-
szágban a Palermo–Mezzojuso-ban és 
Comiso-Ragusaban is első díjat 
kaptam. 2019-ben Párizsban voltak 
kiállítva, majd ismét Palermo-
Mezzojusoban, ahol szintén első dí-
jas lettem. Ami a szívemet a leg-
jobban melengeti, az Montecatone-
ban egy mozgáskorlátozottak szá-
mára működő rehabilitációs intézet 
falait a „Földanya, Vénusz és Isten 
szeme” című alkotásom díszíti, 
amely felajánlás volt a szicíliai bete-
gek gyógyulásáért. Tavaly október 
19-én, Budapesten kaptam meg a 
Cserhát Művészeti Kör Képzőmű-
vészeti Nívódíját. Érdekes, hogy 
éppen ugyanezen a napon Szicíliá-
ban, Comiso városkában a nemzet-
közi zsűri Az Év művésze díjban 
részesített. 

Ugyanakkor április 23-tól május 
23-ig van meghívásom Szentpéter-
várra, majd a nyár folyamán ismét 
Palermo-Mezzojuso-ba. De ami még 
jobban megdobogtatja szívemet, 
hogy végre bemutatkozhatom szü-
lővárosomban, Makón is. 

Trupka ZolTán

Az univerzum legnagyobb rózsája Bagi László amatőrcsillagásznak a 
Rosetta-ködről készült asztrofotója alapján készült.

Kordylewsky porhold
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„Sztálin, Joszif Visszarionovics 
Dzsugasvili 1879. december 21-én a 
tifliszi kormányzóságban, Gori város-
ában született. Apja, a grúz nemzetisé-
gű Visszarion Ivanovics, a tifliszi kor-
mányzóság Didi-Lilo falujából, pa-
raszti családból származott, foglalko-
zására nézve cipész volt, később pedig 
a tifliszi Adelchanov-cipőgyár mun-
kása. Anyja – Jekatyerina Georgijevna 
– Gambareuli faluból, a Geladze job-
bágyi parasztcsaládból származott.”- 
kezdődik a Szikra kiadó gondozásá-
ban, 1949-ben megjelent Sztálin élet-
rajz, tisztázva a pontos származást. 
A gondos, dombornyomásos, bőrkö-
tésű kiadvány annak az embernek állít 
emléket, akinek kezéhez tízmilliók 
vére tapad, és aki százmilliók félresik-
lott életéért felelős. 

Grúz utakon olvasom tovább a szov-
jet propagandaszerzők sorait, majd 
felpillantok a lapokból, mert buszunk 
közeledik a már említett Gori város-
ához. A külterület lehangoló, a magas 
fűvel benőtt síneken roncsok hever-
nek, mindenütt szemét. A települést a 
lerobbant lakótelepek uralják, kevés 
az új épület. A város nevezetességét, 
az ősi várat, a Gorisz-cihét, mégis ke-
vesen látogatják, a legtöbb turista a 
Sztálin Múzeumért érkezik a városba. 

SZTÁLIN-SZOBROK LÉPTEN-NYOMON

SZELEKTÍV EMLÉKEZÉS 
GRÚZIÁBAN

A belváros már viszonylag rendezett, 
ezt a Sztálin út mellett épült emlék-
helynek köszönheti. 

A kommunizmus szentélyét, a 
hruscsovi érában, 1957-ben nyitot-
ták meg, A rendszerváltáskor rövid 
időre bezárták, majd ismét turista-
központként szolgálja az idegenfor-
galmat. Igen, itt látszik az a megha-
sonlás, ami a grúz társadalmat máig 
jellemzi. Néha felreppen a híre, 
hogy a gyűjteményt áthelyezik más-
hová, de úgy tűnik a szülőváros ra-
gaszkodása, idegenforgalmi érdeke 
előrébbvaló. A bejáratról azt a ko-
rábban elhelyezett táblát, amely sze-
rint a „múzeum a szovjet propagan-
da tipikus példája, és megpróbálja le-
gitimálni a történelem legvéresebb 
rezsimét”- 2017-ben eltávolították.

Jóllehet, a szovjet kommunista párt 
főtitkárává vált Sztálin grúz szárma-
zású volt, mégis internacionalista 
szemléletben kormányozta birodal-
mát. Oroszul jól beszélt, de kemény 
akcentussal, ami zavarta, így gyak-
ran hallgatott. A tivornyáikon leitat-
ta vendégeit, s figyelte a többiek be-
szélgetését, az elhangzottakat gyak-
ran használta fel ellenük. Számos 
grúz vezetővel vette körül magát, 
akik közül sokan a sztálini tisztogatás 

áldozataivá váltak. Berijának, a 
szovjet titkosszolgálat vezetőjének 
rettegett alakja ismert, ő volt talán, 
akiben a „vezér” legjobban megbí-
zott, s így túlélte a vérengzéseket. 
Rosszul járt viszont Grigorij 
Konsztantyinovics Ordzsonikidze, 
aki jelentős karrier után lett kegy-
vesztett. Miután testvérét kivégez-
ték, s nála házkutatást tartottak, ér-
tett a szóból, s véget vetett életének. 
Ezt követően a sztálini képmutatás 
diadalmaskodott, ravatalánál a ge-
neralisszimusz is díszőrséget állt, ké-
sőbb várost neveztek el róla, ma 
Vlagyikavkazként ismerjük. Szergej 
Kavtaradze a diktátor egyik legjobb 
barátjának számított, 1936 végén 
mégis halálra ítélték. Sztálin nagy 
kegyesen megbocsátott neki, sőt ké-
sőbb e színjáték azzal is kiegészült, 
hogy személyesen keresse fel a kisza-
badult politikust, s érdeklődjön tá-
vollétének okáról. A kegyetlenség 
saját rokonait sem kímélte, sógorát, 
Aljosa Szvanidzét feleségével együtt 
tartóztatták le, s végezték ki.

A grúz nép súlyosan szenvedte meg a 
szovjet diktatúrát, tízezrek kerültek lá-
gerbe (egyes források szerint 90 ezer 
ember), s ezreket végeztek ki. Az 1921-
es – az ország függetlenségének 

A grúzoknak – a több száz éves elnyomás miatt – nincs sok okuk szeretni a Nagy Testvért, az oroszo-
kat. Georgiát járva mégis, lépten-nyomon a múlt nosztalgiája kísért. Ebben szerepet játszik az is, 

hogy e föld szülötte Sztálin, a XX. század egyik legkegyetlenebb diktátora.

A múzeum homlokzata A kiállítás belső termei
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munkásságát. Maiszasvili festménye a 
fiatal Sztálint örökítette meg, T. D. 
Gagloev „Lenin és Sztálin Gorkijban” 
szőnyegábrázolása már túlmegy a 
giccs határán. A Sztálin kislánnyal cí-
mű, ismeretlen alkotta mázolmány a 
gyengédlelkű vezért sulykolja a néző-
be. Egy fotó, Sztálin himlőhelyes arcát 
mutatja, ritka példány, a vezért ügyes 
retusőrök szolgálták.

Külön terem őrzi a híres államfér-
fiak ajándékait. Mi magyarok is 
képviselve vagyunk, 1948-ban mé-
retes ezüstdobozzal kedveskedtünk 
„országunk jótevőjének”, az egyik 
reprezentatív terem főhelyén a gel-
lérthegyi emlékmű kicsinyített mása 
áll a következő szöveggel: „A szovjet 
hős felszabadítóknak a hálás magyar 
néptől 1945”. A kiszolgáló helyiségek 
faburkolatos folyosóján belestem az 
irodákba, amelyek falait is a ki nem 
állított festmények ékesítették. 

A múzeumpark legfőbb attrakciója 
a politikus páncélozott vasúti vagon-
ja. Sztálin a golyóálló üvegű, minden 
kényelemmel ellátott Pullman kocsin 
utazott a második világháború alatt a 
teheráni és a jaltai konferenciára.

A múzeumban gyakran megfordult 
Szvetlana Joszifovna Allilujeva, Sztá-
lin lánya. A hölgy – kalandos körül-
mények között – disszidált Ameriká-
ba, majd 1984-ben váratlanul kérvé-
nyezte hazatelepülését, s Tbiliszibe 
költözött. Szvetlana – egyes források 
szerint – a múzeumban ünnepelte 
hatvanadik születésnapját.

Tbilisziben, a  Kartvlisz Dedához, a 
Grúz anyácska szoborhoz vivő libe-
gőre várakozunk. Mellettünk, vidám 
svéd csoport fényképeszkedik a park 
közepén egy Sztálin hasonmással, a 
grúz szájában pipa, a tábornoki 
egyenruha, a kitüntetések sora és a 
bajusz is stimmel. A fotózás végén a 
skandinávok odaadják a húsz dolláros 

„honoráriumot”, s vidáman folytat-
ják útjukat. A hegy lábánál zené-
szeket vesznek körbe turisták. Szól 
a „kalinka”, majd a muzsikusok 
érzelmes dalra váltanak: „Fájó szí-
vem majd meghasad, nem találom 
sírhantodat”- éneklik grúzul a 
Szulikót, Sztálin kedvenc nótáját. 
A hallgatók valószínűleg nem is tud-
ják a dal eredetét, de bőven hull az 
aprópénz a kitett hegedűtokba.

Hogy jót is mondjunk a diktátorról, 
állítólag értett a borokhoz, ezt a mai 
kufárok is kihasználják, a Mukuzanit, 
a diktátor kedvenc borának palackját 
tetemes összegért kínálják. Az üveg-
címkén természetesen Szálin arcképe 
látható. Máshol hűtőmágnesek száza-
in néz vissza arcmása, a turisták ne-
vetve veszik szóróajándéknak.

A grúz társadalom ezekben az évek-
ben próbál magára találni, a függet-
lenség útja viszont göröngyös. Itt kell 
említeni Gadaurit, mely a híres grúz 
hadiút mentén fekszik, felkapott sípa-
radicsom. A település nevezetessége az 
Orosz-Grúz Barátság Emlékműve, 
amit az akkoriban még baráti népek a 
Georgievski Egyezmény bicentenári-
umára, 1983-ban avattak fel. A szer-
ződés védelmet nyújtott volna az or-
szágnak az iszlám közegben, garantál-
ta Grúzia függetlenségét, de 1800-ban 
I. Pál orosz cár durván felrúgta, és an-
nektálta az országot. Az emlékművet 
az elmúlt évben újították fel, óriás 
pannóin a történelem és a szocializmus 
minden közhelyét belezsúfolták az al-
kotók: népéért aggódó anyát, harci 
méneken vágtató vitézeket, lant- és 
balalajkaművészt, traktort, billenős te-
herautót, ringó búzamezőt, öreg ha-
lászt az aranyhallal, jövőbe tekintő agg 
házaspárt fotóznak a turisták. Sok a 
grúz rendszámú autó is a parkolóban: 
a múltból nehéz kilépni…

Csermák Zoltán

megvédéséért – a Vörös hadsereg el-
len folytatott harcoknak, az 1937-es 
tisztogatásnak nagyon sok grúz esett 
áldozatául. A tbiliszi Grúz Nemzeti 
Múzeum Szovjet megszállás 1921-
1991 című kiállításán megrázóan mu-
tatja be a rémtetteket. 

A nosztalgia mégis, már a ,,nagy 
honfitársuk” 1953-ban bekövetkezett 
halála után éledezett. 1956 márciusá-
ban, Sztálin halálának évfordulóján, 
Tbilisziben grúzok, javarészt fiatalok 
verődtek tömegbe, a demonstráció 
zavargásokba torkollott, melynek so-
rán több tucat embert öltek meg. 
Goriban, a főtéren álló Sztálin-szob-
rot 2008-ban – kijátszva a lokálpatri-
óták éberségét – egy szombat éjjel 
vitték el, a tett élénk felháborodást 
keltett a lakosokban, s azóta követelik 
visszahelyezését. Kísérőnk szerint az 
idősebb generáció nosztalgiával gon-
dol a szovjet korszakra, részben fia-
talságukra emlékeznek, részben – a 
magas munkanélküliségi ráta miatt – 
az egykori biztos megélhetés tűnik 
számukra vonzónak.

A múzeum előtt egy klasszicista, 
oszlopos épület alatt húzódik meg 
Sztálin szülőháza, amelynek két szo-
bájában éltek Dzsugasviliék. A beve-
zetőben leírt proletár családi kör ko-
rántsem idillikus, apja agresszív al-
koholista volt, randalírozásaiért egy 
időre, a városból is kitiltották; a csa-
ládi erőszakot a kis Joszif korán 
megtapasztalta. Édesanyja élete vé-
géig megmaradt egyszerű asszony-
nak, sohasem tanult meg oroszul, s 
fogalma sem volt fia szédítő karrier-
jéről; azon sopánkodott, hogy miért 
hagyta ott a szemináriumot.

A múzeum egy olasz palazzóra emlé-
keztet, a neogótikus épület előtt Sztá-
lin szobra feszít, s termeiben minden 
„Kobáról” szól. Tágas termek mu-
tatják be a „Hazjain” (Gazda) életét, 

Sztálin szülőházának bejárataA Sztálin-vonat 
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A feladat megoldását azon-
ban néha még az eddig 
szerzett tapasztalatok is ne-

hezítik. Egyik ezek közül az a tény, 
hogy a fájdalom élményét alapve-
tően befolyásolja a beteg múltbeli 
tapasztalata és jelenlegi érzelmi ál-
lapota, ezért a kezelést személyre 
kell szabni. Ez azért sem egyszerű, 
mert a hatékonynak bizonyult fáj-
dalomcsillapító szerek száma korlá-
tozott, ráadásul olyat, melynek 

PILLANTÁS A JÖVŐBE

FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS 
MA ÉS HOLNAP

hosszú távon sincsenek komoly, 
életminőséget veszélyeztető mel-
lékhatásai, még nem találtak.

Igen nagy fájdalmak esetében ma 
sem nélkülözhetjük az emberiség ál-
tal évezredek óta használt ópium-
származékokat, illetve a szintetikus 
ópiátokat – melyek ugyan hatékony 
fájdalomcsillapítók, de függőséget 
okoznak, a legtöbb beteg esetében 
pedig már heteken át tartó szedésük 
is olyan kellemetlen mellékhatásokkal 

jár, hogy sokan inkább a fájdalmat 
viselnék el. Ma még ezekre a mel-
lékhatásokra sincs megoldás, nem-
hogy az úgynevezett ópioid-krízisre, 
melyről annyit hallhatunk-olvasha-
tunk manapság.

Nem is kérdés, új utakat kell keres-
ni, hiszen a sokarcú fájdalomnak 
egyre több az áldozata.

De hogyan lehet segíteni a szenve-
dőkön úgy, hogy ne okozzunk még 
nagyobb károkat és kínokat?

A fájdalom igen összetett, de gyakorlatilag minden ember számára ismerős érzékelés. Azonban míg 
az akut, rövid ideig tartó fájdalmak kialakulására van már elméletünk, és az esetek nagy többségé-
ben csillapítani is tudjuk, az emberiség egyötödét (!) érintő, hat hétnél tovább – sokszor a hátralevő 
teljes életre – fennmaradó  krónikus fájdalmak esetében más a helyzet. Nem csak az okot nem ismerjük 
minden esetben, de a fájdalom csillapítása sem megoldott, holott a kezelés már csak a szenvedők 

hatalmas – s a társadalmak elöregedése miatt egyre növekvő – száma miatt közügy.
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függőségek. Azonban még ez is megle-
hetősen primitív módszernek tekinthető. 
Célunk azt az utat követni, melyet az 
emberi agy használ, miközben kommu-
nikál önmagával. A rádióhoz hasonlóan 
a különböző agyi áramkörök is különbö-
ző frekvenciákat használnak, amit nem 
invazív technikákat alkalmazva már mi 
is meg tudunk tenni” – mondta.

A hallgatóság érdeklődését tovább 
fokozta mikor arról beszélt, hogy a to-
vábblépést az jelenti majd, ha az 
okostelefonjainkban is használt mes-
terséges intelligenciát sikerül beépíte-
ni az idegrendszer-stimulátorokba. 
Jelenleg a neurostimuláció hardvere 
ugyan már megvan, a szoftvere azon-
ban még nem, és ez a szoftver a mes-
terséges intelligencia lehet. 

A professzor szerint már 10-20 év 
múlva megvalósulhat, hogy ez a 
szoftver „kicsi agyként” működik 
majd, mely először felismeri az agy 
fájdalom vagy stressz okozta min-
tázatait, majd automatikusan úgy 
állítja be a stimulációt a megfelelő 
időben és megfelelő körülmények 
között az agyjelek modulálására, 
hogy enyhítse a kellemetlenségeket, 
és ugyanakkor kivált egy mélytanu-
lási folyamatot is.

De Ridder professzor azt is hozzá-
tette, hogy a gyógyszercégek ugyan 
nem érdeklődnek a módszer iránt, 
számos szervezet azonban már most 
hatalmas pénzösszegeket fektetett 
be a neurostimuláció kutatásába. 

A hallgatóság azt is megtudhatta, 
hogy ma már nem „olvasni” tudjuk 
egyes állatok emlékeit, de képesek 
vagyunk ezeket más állatokra to-
vábbítani is. A következő nagy ug-
rás, amikor ilyen összekapcsolódás 
az interneten keresztül is történhet, 
már nincs is olyan messze, mondta. 

Az előadásában bemutatott lehetősé-
gek minden nagyszerűségük ellenére 
sokakban felvetették azt a kérdést, sze-
retnének-e élni egy ilyen a jövőben?

Dirk de Ridder, akit már középis-
kolás kora óta érdekel az emberi agy 
és azóta is azt kutatja, hogyan  irá-
nyít és hoz létre mindent, köztük a 
fantomészleléseket is, erre a kérdésre 
határozott „igennel” válaszol: sze-
retne ebben a jövőben élni, mivel 
ez több ember számára tenne lehe-
tővé boldogságot, csökkentené az 
agressziót és a szenvedést a társa-
dalomban. Az előadásban bemuta-
tott hatalmas lehetőségek kiakná-
zásával kérdés persze, hogy az ezért 
felelős emberek etikai és erkölcsi nor-
mái magasabbak lesznek-e, mint a 
most hasonló helyzetben lévőké? 
De Ridder szerint „az egyéni erkölcsi 
és társadalmi etika alkalmazkodik a 
környezethez”, azonban hozzátette 
azt is, „Tudom, hogy ezzel a technológi-
ával vissza is lehet élni, de az előnyök 
meghaladják a kockázatokat”.

A professzor, aki idegsebész és ku-
tató is, magát elsősorban klinikusnak 
tartja. „Minden kutatásunk, törekvé-
sünk az agy működésének jobb megérté-
sére szolgál, hogy segítsen a betegeken, 
javítsa állapotukat.” – mondta. Mun-
kája legnagyobb kihívásának tartja, 
hogy sikerüljön objektív mérőszámot 
találniuk az általuk vizsgált és ke-
zelt szubjektív állapotokra. Tudjuk 
ugyan, hogy a fájdalom, fülzúgás, 
depresszió, szorongás stb. összefügg-
nek az agyi tevékenységgel és külö-
nösen az összekapcsoltsággal, azt még 
nem értjük, hogy a tünetek hogyan 
alakulnak ki. Távolabbi céljaikról 
ennyit árult el: – „Szeretnék magyará-
zatot találni a „szeretetre”. Ezt a kuta-
tási témát a jövő év elején kezdjük el. 
Eltekintve attól, hogy nagyon érdekes fi-
lozófiai szempontból is, a szeretet, szere-
lem energiát teremt, fájdalomcsillapító 
hatású, antidepresszáns, stb. Jobb megis-
merése ezért klinikai alkalmazásokkal is 
járhat. Ha képessé tesszük az embereket 
arra, hogy megszeressék egymást, bele-
szeressenek egymásba, ha ezt elő lehetne 
segíteni, meglehetősen sok betegséget tud-
nánk kezelni.”

Kittel Ágnes

Az Európa Fájdalom Szövetség (EFIC) 
2019. őszén a spanyolországi Valencia 
nagymúltú FIRA Központjának új 
épületében tartott, mintegy 3500 fős 
konferenciájának talán legtöbbek ál-
tal látogatott, nagy sikerű előadásá-
ban a belga idegsebész, Dirk De 
Ridder professzor erre mutatott egy 
lehetőséget Neuromoduláció – merre 
tartunk? Pillantás a stimulációs terápiák 
jövőjébe címmel.

De Ridder professzor az év egyik 
részét Belgiumban tölti, ahol egy 
neuromodulációs klinika felállítá-
sán dolgozik és pácienseket gyűjt 
kutatásaihoz, az év másik részében 
az új-zélandi Dunedin Otago 
Egyetemén a Neurológiai Alapítvány 
idegsebészeti professzoraként dol-
gozik. Kutatásainak célja olyan kü-
lönböző betegségek mint a fantom-
észlelések (pl. fájdalom elveszetett/
amputált végtag esetében, fülzúgás) 
Parkinson-kór, depresszió és lassú 
hullámú epilepszia, a „thalamo-
corticalis dysrhythmiák” közös 
mechanizmusainak megértése áll. 
Tanulmányozza a függőségeket, rög-
eszmés kényszeres rendellenességeket 
és a különféle személyiségzavarokat 
is, de nem áll meg az esetek tanulmá-
nyozásánál, kezeli is őket nem invazív 
(TMS, tDCS, tACS, tRNS, tPNS, 
neurofeedback), illetve invazív (agy-
implantátumok) neuromodulációs tech-
nikák alkalmazásával. Kifejlesztette 
az úgynevezett „burst” (sorozat) sti-
mulációt agyi és gerincbe épített im-
plantátumok számára. 

Majd’ 300 tudományos közlemé-
nye mellett a szélesebb közönség szá-
mára is több cikket írt.

Dirk De Ridder professzor szerint az 
agystimuláció és a mesterséges intelli-
gencia összekapcsolása lesz az, ami új 
lehetőségeket nyújthat nemcsak a 
fájdalom, de sok más betegség keze-
lésében is. A különféle szoftverek se-
gítségével a kezelés valóban a bete-
gekre szabott lehet, tökéletesen al-
kalmazkodva állapotukhoz. 

„A neurostimuláció módszerének első 
alkalmazásai során egyetlen impulzust 
küldtünk az agyba. Az általunk kidol-
gozott új eszköz impulzus sorozatokat 
küld, melyre az agynak válaszolnia 
kell. Így  ma már olyan állapotokat ke-
zelhetünk mint a fantomhangok (fülzú-
gás) vagy fantomfájdalmak, depresszió, 
OCD, Parkinson-kór és különböző 

A szerző köszönetet mond Viola 
Egikovanak (EFIC, EUSJA) a támo-
gatásért, valamint Dennis Landsbert-
Noonnak a tudományos újságírók rész-
vételét segítő munkájáért és baráti-
szakmai  tanácsaiért.
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Petrányi Barnát a projekt kelet-
kezéséről kérdeztük: 
– Közgazdászként végeztem és tíz éve 
alapítottam meg a Pro Progresssione-t, 
ami egy független művészeti központ. 
Láttam, hogy hiányzik a hazai mű-
vészeti életből a nemzetközi nyitott-
ság, mi azonban nem hagyományos, 
cseréken alapuló együttműködése-
ket szervezünk, hanem közös mun-
kára invitáljuk a művészeket, továb-
bá kapcsolatot építünk más területek 
és a művészetek között. Ötletcent-
rumként is működünk, keressük 
azokat az érdekes témákat, amivel 
érdemes nemzetközi szinten is fog-
lalkozni. Így jött létre a Journey to the 
Beginnings nevű multidiszciplináris 
projekt, amiben öt ország régészei, 
művészei információtechnológiai és 
múzeumi szakemberei dolgoztak 
együtt. 

Az Európai Unió a Kreatív Európa 
program keretén belül biztosít köz-
vetlen forrást nemzetközi művészeti 
programokra, sok más programunk 
mellett a Journey is ezen támogatás 
segítségével valósult meg.

RÉGÉSZET ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIA -  MÁSKÉPP

JÁTÉKOS UTAZÁS  
A KEZDETEKHEZ

Már korábban is foglalkoztatott, 
hogy a Duna az őskorban nagyon 
fontos civilizációs útvonal volt. Vol-
tak együttműködéseink korábban 
is, így 2017-re összegyűjtöttünk 
négy múzeumot és a hozzájuk kap-
csolódó régészeti helyszínt a folyó 
mentén. A százhalombattai Matrica 
Múzeum, a Vucedoli Múzeum 
Horvátországban, a Lepenski Vir 
Szerbiában, és a Garla Mare hely-
szín a Vaskapu Múzeum kezelésé-
ben pedig Romániában van. E négy 
fontos régészeti helyszín teszi a Du-
nát sok tekintetben az európai civi-
lizáció bölcsőjévé, egy alig ismert, 
kihasználatlan potenciállal rendel-
kező, de annál különlegesebb iden-
titást adva tágabb régiónknak. Azt 
szerettük volna elérni, hogy ezek a 
helyszínek interaktívabbá váljanak, és 
jobban kötődjenek egymáshoz láto-
gatói élmény szintjén is. Tudományos 
tanácsadónk, Joanna Sofaer a 
Southampton Egyetemet mint tu-

dományos partnert képviselte, de 
Százhalombattán kutat már 17 éve 
minden nyáron. 
– Milyen szerepet szántak a mű-
vészeteknek az alapvetően tudomá-
nyos céllal működő helyszínek iránti 
érdeklődés felkeltésében? 
– Egyre erősebben foglalkozunk in-
terpretációval, tehát ebben az eset-
ben az őskort és a régészetet in-
terpretáltuk. Nem művészetet 
akartunk csinálni a múzeumban, 
hanem az egyébként nagyon izgal-
mas kultúrát a közönség számára 
jobban, hatásosabban szerettük 
volna bemutatni annál, mint, ha 
egy vitrinben elhelyezett vázát 
vagy cserépdarabokat nézegetnek, 
vagy egy parkban régi kövek és 
feliratok között sétálnak. Ezeket 
egyszer végig lehet járni, de utána 
minek menjen bárki is vissza? Ehhez 
kreativitás kell, tehát igazából a kre-
atív szektort vittük be a helyszínek-
re. Például a tesztjátékot először 

Rengeteg digitális játék van az interneten, szinte már Dunát lehet velük rekeszteni. A Journey to the 
Beginnings (Utazás a kezdetekhez) azonban különleges alkalmazás. Éppen a folyó mentén helyezkedik 
el az a négy őskori helyszín, ahol a feladatok nem lövöldözésre, hanem gondolkodásra és kreativitásra 
sarkalják a felhasználót. A játék és az ugyanilyen nevű projekt célja, hogy közelebb hozzák a múzeumo-
kat, régészeti parkokat a fiatalokhoz. Petrányi Barnával és Bayer Árpáddal beszélgettünk a részletekről. 

Petrányi Barna (FOTÓ: PRO PROGRESSIONE)

(FOTÓ: PRO PROGRESSIONE)
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A projekt végén ki is adtuk CD-n ezt a 
hanganyagot, és a számítógépes játék-
ba is ez a zenei atmoszféra került bele. 
– A VR-szemüvegek alkalmazásá-
val a fiatalabb korosztály érdeklődé-
sét szeretnék felkelteni? 
– A régészeti parkoknak fantasztikus 
hangulatuk van, gondoljunk csak 
Százhalombattára, úgyhogy ezt nem 
akartuk elvenni. A letölthető játék ré-
szei az előbb említett a helyszíneken 
játszódnak, és azt szeretnénk elérni, 
hogy az emberek ténylegesen meglá-
togassák ezeket. Ez azonban elsősor-
ban nem a technikán múlik, sokkal 
inkább a tartalmon, a narratíván, 
ami alapján élménnyé válik a látoga-
tás. Ez az, ami a művészeti oldalról 
tud jönni. Nálunk a VR-szemüveg 
nem azért szerepel, mert az olyan 
modern dolog, hanem mert része volt 
a történetnek. A mi elképzelésünk 
alapján csak l’art pour l’art nem érdemes 
a technológiát felhasználni, ezeknek az 
eszközöknek fontos, hogy konkrét cél-
juk és felhasználásuk legyen.

Eredetileg nem volt informatikus 
a csapatban, de mi találtunk egy 
horvát céget, a Novena-t, ők csi-
nálták a Tesla-kiállítás nagy részét is, 
ami nemrég látható volt Magyaror-
szágon is. Ők múzeumoknak fejlesz-
tenek, a digitális eszközök pedig na-
gyon jó visszajelzéseket tudnak adni 
arról, hányan, hányszor néztek bele 
valamibe, meddig lapoztak, meddig 
nézték a filmet, hallgatták az audio 
guide-ot. A GDPR rendszer megtar-
tásával odafigyelünk arra, hogy mi-
lyen adatokat ad ez a látogatóról, mert 
akkor lehet növelni az élményt, ha lát-
juk, ki mire és mennyire kíváncsi és 
mire nem. 

A játékról Bayer Árpáddal be-
szélgettünk. 
– Történész vagyok, és amikor be-
fejeztem az egyetemet, városi ka-
landjátékokkal kezdtem foglalkozni. 
Belesodródtam a csapatépítési, rendez-
vényszervezési vonalba A Barna által 
említett tesztelésen vettem részt, ez 
volt az első találkozás, ami után be-
kerültem a projektbe. A fejlesztés-
ben már a saját cégemmel az Open 
History-val vettem részt. Törté-
nészként tartalmat fejlesztünk, 
amibe kutatásokat viszünk, koordi-
nálunk, élményalapú és ismeretát-
adó programokat szervezünk. Mú-
zeumi Játékmustra néven van egy 
Facebookcsoportunk, itt próbáljuk 
összehozni a játékfejlesztőket a mú-
zeumi szakemberekkel. Részt ve-
szünk nagyobb programokban is, 
mint például a Journey-ben a Pro 
Progressione-val közösen. Volt már 
szó az élő színházi eseményről, én 
lettem a felelőse annak, hogy ebből 
játék váljon. 

A Journey to the Beginnings androidos 
és iOS-es verzióban is megtalálható 
neten, a Google Play-ről és az App 
Store-ból ingyenesen letölthető A ke-
rettörténet szerint visszautazunk az 
időben, hogy néhány rossz helyre ke-
rült régészeti leletet a helyére rakjunk, 
ehhez viszont meg kell ismernünk a 
bronzkori emberek hétköznapjait. 
A játék a már említett négy régészeti 
parkban zajlik, ennek megfelelően ma-
gyarul, szerbül, horvátul és románul is 
játszható, plusz angolul is. Hat fő 
„szintből” áll. Az indulás és a lezárás 
között négy helyszínre látogat el a játé-
kos, hogy megkeresse azokat a tárgya-
kat, amik ezekben a virtuális régészeti 
kísérleti szoftverben egy meghibásodás 
miatt rossz helyre kerültek. Ezeket kell 
helyre tenni, megtalálni, hogy melyik 

múzeumpedagógusoknak mutat-
tuk, ami azért volt fontos, hogy 
visszajelzéseket kapjunk tőlük.

Színházi, irodalomi és zenei oldalról 
kiválasztottunk három vezető mű-
vészt. Czakó Máté rendező színházi 
kalandjátékokat szokott készíteni. 
Zágoni Balázs erdélyi íróval, akinek 
ifjúsági sci-fi munkássága, például 
A Gömb különösen fontos volt ebben 
a kontextusban, közösen készítettek 
egy darabot, azaz egy élőszereplős 
kalandjátékot, amiben a nézőknek 
őskori feladatokat kell megoldaniuk. 
Ebből az előadásból tíz ment le, nem 
is tervezünk sokkal többet. 

A szerb Ljubomir Nikolic hangins-
tallációival azt mutatta be, milyen 
hangszerek, milyen hangképek lehet-
tek 4-5 ezer évvel ezelőtt. A zeneiség 
nagy kihívás a régészek számára, de 
egy adott hely természeti környezete, 
és a máshol talált csontsípok alapján 
azért lehet valamiféle megoldást talál-
ni. Ljuba azt is kutatja, mennyire lehe-
tett más az énekhang, mivel egy picit 
más volt az akkori emberek koponyája. 

(FOTÓ: PRO PROGRESSIONE)

(FOTÓ: PRO PROGRESSIONE)

Bayer Árpád (FOTÓ: DOMBÓVÁRI TAMÁS)
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hogy mindenki nyitott a másikra. 
Az egyik szerepem pont ez volt, 
hogy „fordítsak” közöttük.  Nyilván 
kompromisszumokat is kellett kötni. 
– Kiknek szánják a játékot? 
– Alapvetően a múzeumok elvárásaiból 
indultunk ki. Elsősorban úgy lehet 
meghatározni a célközönséget, hogy 
„az Y és a Z generáció”. A 10-20-30 év 
körüliek azok, akik spontán is szembe-
jönnek egy appstore-ban és letöltik. 
De mobiljátékoknál meglepően nagy a 
szórás. A statisztikák is azt mutatják, 
hogy az idősebb generáció is játszik. 
Életkorban lefelé haladva ez a játék 
alighanem kevésbé lesz keresett, mert 

kultúrához tartozik, és mivel a külön-
böző régészeti parkok különböző kor-
szakokat jelenítenek meg, ezért több 
ezer évet fog át és viszonylag nagy te-
rületet a kőkortól a bronzkorig. 
– Mennyire volt nehéz egyeztetni 
a művészi, tudományos és informa-
tikai elképzeléseket? Hiszen három 
különböző szemléletről van szó...
– Ez tényleg így van, sőt ezekhez bejött 
a projektmenedzseri szemlélet, nyilván 
meg kell felelni a pályázatnak is és nem 
szabad, hogy menet közben elvessze-
nek a látogatók, felhasználók szem-
pontjai. Ez volt az egyik legnagyobb 
kihívás szerintem. Én azt láttam, 

nem egyszerűek a feladatok. Például az 
egyik karakter megtalálta a keresett 
tárgyat, de nem adják neki oda, csak ha 
cserébe visz halat. Tehát előbb meg kell 
találni azokat az eszközöket, amikkel 
abban a korban halat lehetett fogni. 
De ily módon meg lehet ismerni, 
hogyan készítették a fémtárgyakat, ho-
gyan ötvöztek, van olyan feladat, ami a 
táplálkozáshoz kapcsolódik, tehát kora-
beli növényeket kell gyűjteni és azokból 
főzni. Nagyon fontos, hogy minden 
feladatot, minden részletet igyekeztünk 
szakmailag a lehető leghitelesebbre ké-
szíteni. Így csempésztük bele azt, hogy 
mit tudunk az adott kultúráról vagy 
adott korszakról. Tehát attól, hogy tu-
dományosan is hiteles, attól még lehet 
érdekesen, látványosan bemutatni és 
szerintem ez fordítva is igaz.

A négy történelmi helyszínen 
egyébként VR-videóval, színészek-
kel és régészekkel együtt élmény-
programokat is tartottunk, a résztve-
vőket pedig szabadulószoba-jellegű 
feladatok elé állítottuk. A program 
úgy ért véget, hogy átadtuk a csopor-
tot egy helyi régésznek, hogy a tudo-
mányos hitelesség is megmaradjon és 
tudjanak kitől kérdezni. És persze 
sokkal többet kérdeztek, mintha csak 
simán végigmentek volna a múzeu-
mon. Látszott, hogy a történet meg-
fogta és érdekelte a társaságot és a he-
lyére tudták tenni mindazt, amivel 
találkoztak a program során.
– Tehát nem csak a múzeumokért, 
hanem a múzeumoknak is szól ez 
a projekt? 
– Mindenképpen, céljaink közé tar-
tozik, hogy eljussunk a múzeumok-
hoz is. Éppen ezért nekik mutattuk 
meg először a tesztjátékot, ebben én 
még csak tesztelőként vettem részt. 

A régészeti parkokban is megtalál-
ható állandó kiállítások elég statiku-
sak: ha egyszer már látta az ember, 
nem valószínű, hogy pár éven belül 
visszatér. Ezért is számít, hogy mi-
lyen élményt, aktivitást kínál a múze-
um a kiállítás mellé. Ezt pedig identi-
tása, üzenete megtartása mellett piaci 
versenyben kell eljuttatnia a potenci-
ális látogatókhoz. Ennek a hatékony-
ságában még sokat léphetünk előre, 
és szerencsére vannak jó példák is – 
gondoljunk például az Szépművészeti 
Múzeum nagy, és erős marketinggel 
megtámogatott kiállításaira.

T. Z.

(GRAFIKA: PRO PROGRESSIONE)



1 0 0  É V E  T Ö R T É N T

SZESZTILALOM AZ 
AMERIKAI EGYESÜLT 

ÁLLAMOKBAN
Az amerikai alkotmány 18. kiegészítése 1920. január 16-án lépett hatályba. Ennek értelmében az 
Egyesült Államokban és a fennhatósága alá eső területeken a szeszes italok fogyasztási célból való 
gyártása, szállítása, eladása, importja vagy exportja szövetségi szinten, minden tagállamban tilossá vált.
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vagyonok születtek. A bűnözés 
mértéke 24 százalékkal növekedett 
egyetlen esztendő alatt az Egyesült 
Államokban. New Yorkban a vá-
ros két legjelentősebb gengsztere 
Charles „Lucky” Luciano és Meyer 
Lansky voltak. Luciano ekkoriban 
alapította az öt New York-i csalá-
dot. A bűnözők főleg kanadai whis-
kyvel és sörrel, valamint mexikói te-
quilával kereskedtek. 

A szesztilalom nyomán kialakuló al-
világ központja New York mellett 
Chicago, a „bűnös város” volt. A vi-
szonyokat jellemzi, hogy a szeszcsem-
pész karavánok rendőri kísérettel vonul-
tak. Daniel A. Gilbert chicagói rend-
őrfőnök pedig ekkoriban érdemelte ki 

A jogi szabályozás mögött előz-
mények sora állt. Elsőként 
Maine államban tiltották be a 

szeszes italok gyártását és forgalmazá-
sát 1851-ben. 1881-ben Kansas állam 
már az alkotmányába is felvette a ti-
lalmat. Elsősorban a kisebb protestáns 
egyházak buzgósága mozdította elő a 
szesztilalom bevezetését. Hozzájárult 
a „sikerhez” a német származású sör 
és pálinkafőzőkkel szembeni általános 
ellenszenv is. A teakereskedők és a 
szódagyárosok szintén támogatták a 
tilalmat, így remélve nagyobb forgal-
mat. A korszakban egyre nagyobb 
befolyással bíró nőmozgalmak szintén 
a betiltást szorgalmazták. Összességé-
ben az Egyesült Államok közvélemé-
nye két részre szakadt: elsősorban a 
puritán vidék adta a szárazak (dry) 
elnevezesű, a városok pedig a nedve-
sek (wet) táborát. A tilalom óriási adó-
bevétel csökkenést is eredményezett 
az országnak. A szervezett bűnözés 
ugyanakkor rendkívül megerősödött, 
szervezeti struktúráik pedig később is 
megmaradtak. A bűnözök többsége 
vagyonát a tilalom megszüntetése, az-
az 1933 után a feltörekvő kábítószer 
iparba fektette.

Al Capone
Az alkoholtilalom általános beveze-
tése átformálta az alvilágot. Virág-
zott a szeszcsempészet, a zugkimé-
rések és az illegális lokálok. Utóbbi 
korabeli, ismert elnevezése a speak-
easy. Óriási volt a korrupció, mesés 

„a világ leggazdagabb zsaruja” kétes 
elnevezését. Számítások szerint a maf-
fia Chicagóban a húszas években 30 
millió dollárt költött évente megvesz-
tegetésekre. Chicagóhoz kapcsolódik 
a történelem leghíresebb bűnözőjé-
nek, Al Caponénak a története is. 
A „sebhelyes arcú” New York öt ke-
rületének egyikében, Brooklynban 
született. Szülei kilenc gyermeke kö-
zül a negyedik volt a sorban. Capone 
kezdetben egy brooklyni bordélyház 
csaposa és kidobója volt. 1919-ben két 
gyilkossági per miatt Chicagóba köl-
tözött, és Johnny Torrio bandájának 
vált a tagjává. Életében fordulópontot 
jelentett az 1925-ös esztendő. Ekkor 
Torrio átadta hatalmát Caponénak és 
visszatért Olaszországba. A 26 éves 
Capone egy közel ezer főt foglalkoz-
tató bűnszövetkezet feje lett. Bandájá-
ban faji megkülönböztetés nélkül al-
kalmazta a különféle nemzetiségű 
bűnözőket, ezzel úttörő volt a gengsz-
terek között. Alvilági tevékenységeit 
főleg szeszcsempészetre, szerencsejá-
tékra és prostitúcióra korlátozta. Csak 
Chicagóban tízezer titkos italmérő 
hely felett gyakorolt irányítást. 

Chicago fogyasztása a húszas évek-
ben körülbelül 20 000 hordó sör volt 
hetente. Jellemző, hogy a bűnözők 
hordónként 55 dollárért adták el a sört, 
amit Kanadában csupán 5 dollárért 
vettek meg. „Birodalmának” részei 
voltak a teherautók és csempészhajók 
is. Előbbiek Mexikóból és Kanadából 
hozták be Amerikába az alkoholt, a 
hajókon pedig Kubából vitték Floridá-
ba a szeszt. Ezt az útvonalat nevezték 

Illegális alkohol lefoglalása Kaliforniában 1932-ben

Szeszesitalok megsemmisités előtt 1923-ban 
(FORRÁS: EGYESÜLT ÁLLAMOK KONGRESSZUSI KÖNYVTÁRA)



„rum row”-nak. Capone az 1920-as 
évek végén az FBI tíz legkeresettebb 
bűnözőjének „Most Wanted” listájára 
került. 1926-ban túlélt egy merényle-
tet a cicerói (Illinois államban) 
Hawthorne Innben. Nemsokára egy 
összejövetelen buzogánnyal verte 
agyon a két fegyveres elkövetőt. Ag-
resszivitására és hatalmára jellemző, 
hogy egyszer Cicero város polgármes-
terét a városháza lépcsőjén verte fél-
holtra, rendőri felügyelet mellett.

Leghírhedtebb tettére 1929-ben 
került sor. A Valentin-napi mészár-
lás során 1929 februárjában George 
„Bugs” Moran hét emberét ölette 
meg az S-M-C Cartage Company 
garázsában. Emberei rendőrnek öl-
tözve lőtték szitává ellenfeleiket. Ez-
után a rendőrség minden addiginál 
jobban rászállt az alvilágra, így vé-
gül Capone a többi bűnöző általános 
nyomására rövid időre luxusbörtön-
be vonult Philadelphiában.

Ugyan Caponéra egyetlen gyilkos-
ságot sem tudtak soha rábizonyítani, 
de végül 1931-ben adócsalásért 11 évi 
börtönre ítélték Az atlantai szövetségi 
börtönben kezdte meg büntetésének 
letöltését, de 1934-ben biztonsági 
okokból átszállították a San Francisco-i 
öbölben fekvő Alcatrazba. Végül 1939-
ben szabadult és Floridába költözött, 
azonban ekkor már egy emberi roncs 
volt. 1947. január 28-án megtörve, 
szellemileg leépülve halt meg szifi-
liszben. Vagyonát akkoriban 100 
millió dollárra becsülték.

Volt egyszer egy Amerika
A szesztilalomhoz számos érdekes-
ség kapcsolódik. Hymie Weiss talál-
ta ki az úgynevezett „kocsikázást”. 

Az első áldozat Steve Wisniewski 
volt, aki ellopta Weissék egyik sö-
rös-kocsiját. A kocsikázás során az 
erőszaktól sem megriadva „beisme-
résre” kötelezték az áldozatokat. 
A szesztilalom szülte továbbá a kü-
lönböző koktélokat. Az illegális lo-
kálok vendégei ugyanis narancslével 
és különböző adalékokkal álcázták a 
szeszesitalt. A szesztilalom idejéből 
ered a NASCAR is, amely ma az 
Egyesült Államok első számú autó-
versenye. A szeszcsempészek a saját 
feltuningolt autóikon menekültek a 
rendőrök elől. Végül a korszak már 
akkor a filmművészet kedvelt témá-
ja volt. Amikor bemutatták a „Seb-
helyes arcú” című filmet 1932-ben, 
Capone két emberét küldte a produ-
cerhez. A filmesnek sikerült beadni 
nekik, hogy a film főhősét nem Ca-
ponéról mintázták. Ezzel megmen-
tette az életét. Ennek ellenére a film 
sokáig be volt tiltva Chicagóban.

A szesztilalom végét 1933-ban az 
Alkotmány 21. kiegészítése jelentet-
te, amely szerint az Egyesült Álla-
mok Alkotmányának 18. cikkelye 
hatályát vesztette. Amerika XX. 
századi történetének leginkább 
legendás korszaka véget ért. Is-
mét szabaddá vált a négy százalé-
kosnál nem erősebb sörök és a gyen-
gébb alkoholtartalmú borok gyártá-
sa és kereskedelme. Viszont több 
tagállam a saját területén csak jóval 
később oldotta fel a korlátozást. 
1948-ban még három államban állt 
fenn általános tilalom, amely legto-
vább, 1966-ig Mississippiben volt 
érvényben.

Maczák Márton
történész

Orvosi recept alkohol kiadására az 1920-as évekből

Nyelv és Élet

Szőlője és szőleje 

Apámnak annak idején, gyerekkorom-
ban szőleje, gyümölcsöse volt nem mesz-
sze a várostól, ahol több kiskanizsai gaz-
dának is. Egyik hegyszomszédunk 
szokta lovas kocsiján hazaszállítani az al-
matermést. (Zalában a hegy tulajdon-
képpen ’domb’-ot jelent. Ezeknek a he-
gyeknek oldalain zöldelltek a szőlőtő-
kék, a gyümölcsfák, a gerincen álltak a 
pincék.) Gyura bá, a gazda megengedte 
persze, hogy melléje üljek a bakra, még 
darab időre a gyeplőt is foghattam, sőt az 
ostort is. Amíg a lovacska húzta a kocsit 
az erdőn átvezető allén, csikaja vidáman 
ugrabugrálva kísért bennünket.

Sok év múltán Petőfi Sándor művei-
ben találkoztam ismét ezzel a szóval, ko-
mikus eposzában szerepel „vitéz Csepü 
Palkó, / A tiszteletes két pej csikajának / 
Jókedvű abrakolója” (A helység kalapá-
csa). A csikója – csikaja  típusú kettősség  
ó-ra vagy ő-re végződő számos főne-
vünknek  birtokos személyjeles alakjá-
ban  mindmáig megmaradt,  például  
zászlója -- zászlaja,  mezője -- mezeje,  ve-
lője – veleje stb., sőt a szóban forgó alakok 
olykor még jelentésükben is elkülönül-
tek egymástól. A mezeje alakra már 
1055-ből van írásos adat („bagat 
mezee”). Petőfitől az egyik legismer-
tebb idevágó példa ez: „Pór menyecske 
jött. Korsó  kezében. / Korsaját míg tele-
merítette / Rám nézett át” (A Tisza). 
A Szózat költője azt írja Liszt Ferenchez 
írott versében, hogy zenéje „Boldog- és 
erősnek kunyhajában” egyaránt hat a lé-
lekre. Egy másik Vörösmarty-versben 
ez a ragozott alak olvasható: „elvitted a 
/ Legszebb remények gazdag bimbaját” 
(Kis gyermek halálára). A -ja ~ -je birto-
kos személyjelhasználat e módját leg-
többször régiesnek tarthatjuk, hiszen 
egyre ritkábban alkalmazza az élőnyelv, 
inkább a  bimbója, csikója, korsója, kunyhó-
ja féle alakok járják.

Azt még elmondom, hogy az apám 
szőlőjének ízét ma is érzem, annak tu-
datában, hogy ennél a szónál mást jelent 
a szőleje (gyümölcsöst), mint a szőlője 
(magát  a gyümölcsöt).

Büky LászLó

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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A nyúlványoknak a megfelelő 
helyre kell érniük, külön-
ben az idegi működések za-

vart szenvedhetnek. A nyúlványok 
növekedésének egyedfejlődés alatti 
szabályozása izgalmas kutatási té-
ma, aminek komoly gyakorlati je-
lentősége is van: az idegrendszer sé-
rülését követő regeneráció feltehe-
tőleg hasonló molekuláris mecha-
nizmusok révén megy végbe, ezek 
feltárása tehát hozzásegítheti az or-
vostudományt a hírhedten rosszul 
gyógyuló idegsérülések kimenetelé-
nek javításához is.

Az idegsejtek nyúlványai
Az idegsejteket először a XIX. szá-
zadban tudták alaposan szemügyre 
venni az erre vállalkozó szakembe-
rek, ekkora ugyanis a mikroszkópia 
közel 200 éves fejlődése lehetővé tet-
te  az átlagosan kb. 1 µm vastagságú 
idegsejtnyúlványok elkülönítését is. 
Ebben nagyon fontos szerepe volt a 
szövettani festési eljárások megjele-
nésének: Otto von Deiters a lengyel 
bíborpajzstetűből (Porphyrophora 
polonica) nyert kármin festékkel ke-
zelt metszeteken különböztette 
meg elsőként az idegsejtek hosszú, 
egyenes nyúlványát (axon) és rö-
vid, elágazó nyúlványait (dendri-
tek). A dendritek általában más 
idegsejtek axonjait fogadják, az 
axonok pedig más idegsejtek felé 
közvetítik az adott idegsejttől szár-
mazó jelet. Az axonok tehát több-
nyire a sejttestből az idegrendszer 
egy másik pontjára nyúlnak át, 
hogy ott egy másik sejt dendritfá-
jával képezzenek kapcsolatot.

SZABÁLYOZÓ 
BOLTÍVEK

Az axonok fejlődésének lépéseit sejt-
kultúrákban lehet a legalaposabban 
végigkövetni. A 90-es évek óta erre a 
hippokampuszból nyert sejteket hasz-
nálnak. A fiatal idegsejtek a 
petricsészébe kerülés idején még 
gömb alakúak, azonban hamarosan 
kezdetleges nyúlványok alakulnak ki 
rajtuk. Ezek a nyúlványok eleinte nö-
vekednek és visszahúzódnak, majd 
nagyjából 2 nap elteltével az egyik 
nyúlvány intenzív növekedésbe kezd. 
Ez a nyúlvány lesz az idegsejt axonja, 
így ezt a folyamatot, amelynek során 
kiválasztódik a kezdetleges nyúlvá-
nyok közül, axon specifikációnak ne-
vezzük. A többi nyúlvány dendritté 
fejlődik, az axon hegyén pedig kiala-
kul a növekedési kúp, ami irányítja az 
axon megnyúlását. Egy normális 
szervezetben ezek a folyamatok ku-
szábbak, az agy különböző pontjain 
különböző időben zajlanak, de például 
az axon specifikációt könnyen meg le-
het figyelni 14-15 napos egérembriók 
agykérgében és hippokampuszában is.

Talán nem meglepő, hogy az idegsej-
tek sajátos formáját komoly belső struk-
túra adja és tulajdonképpen ezen szer-
kezet szabályozott átrendeződése, kibő-
vülése áll a nyúlványok növekedésének 
hátterében is. A nyúlványok szerkezetét 
mikrotubulusok és neurofilamen-
tumok adják, melyek körülbelül 25, 
illetve 10 nanométer átmérőjűek. 
Az axonok növekedését vezénylő növe-
kedési kúpban mikrotubulusokat és aktin 
szálakat találunk (egyébként a sejttest szer-
kezetét is ezek adják). Ismert volt, hogy 
egy bizonyos fehérje, a RhoA foko-
zott kifejeződése jelentősen visz-
szaveti az axonok növekedését, 

egy német kutatócsoport pedig azt 
igyekezett feltárni, hogy pontosan mi-
lyen mechanizmus révén veszi ki a sze-
repét a RhoA az axonok növekedésé-
nek szabályozásában.

A RhoA szabályoz
A kutatók úgy döntöttek, hogy meg-
figyelik a RhoA kiütésének hatását 
egérembriókban. Először a fogantatást 
követően 13 és fél nappal elaltatták az 
anyaállatokat és felnyitották a mé-
hüket. Az embriók agyának oldal-
kamráiba olyan DNS szakaszokat jut-
tattak elektroporáció révén, melyek 

Manapság kevesen szállnának vitába azzal az állítással, hogy az agy a legösszetettebb fizikai rendszer, 
amiről az emberiségnek tudomása van. Ez a bámulatos komplexitás lényegében az egyedfejlődés 
korai szakaszában jön létre, amikor az újonnan keletkezett idegsejtek apró gömböcökből dúsan 

elágazó, amorf alakot öltenek.

(a) Az idegsejtek sejtvázát mikrotubulusok 
(zöld), neurofilamentumok (kék) és 

aktinszálak (piros) alkotják. (b) egy növe-
kedési kúp mikroszkópos képe (méret-
arány: 20 µm). (c) az axon egy szakasza 

mikrotubulusokkal és neurofilamentumokkal. 
(e) mikrotbulus. (f) neurofilamentum. (g) aktin 

(FORRÁS: NATURE.COM).
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kiütéséhez hasonlóan fokozta az 
axonok növekedését, illetve ellensú-
lyozta a RhoA kiütésének hatását.

További kérdések
A kutatók végül szuperfelbontású mik-
roszkópiával vizsgálták a RhoA KO 
vagy blebbistatinnal kezelt idegsejtek 
növekedési kúpjait, és arra figyeltek fel, 
hogy ezekben nem jelennek meg az 
úgynevezett aktinívek. Ezek jelen van-
nak a normális növekedési kúpokban és 
feltehetőleg a mikrotubulusok előre-
nyúlását szabályozzák, hiszen úgy tű-
nik, hogy hiányukban jóval gyorsabban 
növekednek az axonok. Összességében 
tehát a RhoA a miozin II foszforilálása 
(aktiválása) révén hat az aktinből álló 
hálózat szerkezetére, konkrétan meg-
akadályozza a növekedési kúpban az 
aktinív kialakulását, ami fokozza a 
nyúlvány növekedésének sebességét.

Ebből a kutatásból nem derült ki, 
hogy a RhoA kiütése milyen hatással 
lehet a kísérleti állatok egészségére, 

viselkedésére. Feltehetőleg az aktinív 
kialakulása és az axon növekedésé-
nek korlátozása fontos az idegrend-
szer normális fejlődése szempontjá-
ból és ezen folyamatok befolyásolása 
az egyedfejlődés során csak káros kö-
vetkezményekkel járna. Fontos 
azonban megemlíteni, hogy az 
axonok növekedése az idegrendszert 
ért sérülések utáni regenerációnak is 
központi jelentőségű folyamata, ami 
sajnos a központi idegrendszerben 
alig megy végbe, és a környéki ideg-
rendszerben sem megfelelően haté-
kony ahhoz, hogy a komolyabb sérü-
lések után lehetséges legyen a felépü-
lés. Amennyiben a RhoA befolyáso-
lásával felgyorsítható lenne az 
axonok regenerációja, az jelentősen 
megnövelné a felépülés valószínűsé-
gét a legtöbb olyan sérülés esetén, 
amely a sejtnyúlványok átmetsződé-
sével jár. Talán már erre a problémá-
ra sincs olyan messze a megoldás.

ReichaRdt RicháRd

a génmanipulált állatokban a RhoA 
enzimet kódoló DNS szakasz kitörlő-
dését okozták (az elektroporáció során 
lényegében a sejtek membránjának át-
járhatóságát növelik elektromágneses 
tér segítségével, így akár a DNS vagy 
más makromolekulák is bejuthatnak a 
sejtekbe). A kísérleti állatokban (RhoA 
KO egérembriók) tehát a 13. embrio-
nális naptól fogva nem fejeződött ki a 
RhoA. Az állatokat két nappal később 
feláldozták, és megfigyelték az agyké-
reg és a hippokampusz idegsejtjeinek 
fejlődési állapotát. Azt találták, hogy 
ez a normális egerekétől nem tér el lé-
nyegesen: az idegsejtekben normálisan 
lezajlott az axon specifikáció és meg-
indult a kitüntetett nyúlvány növeke-
dése. Ezek szerint tehát a RhoA nem 
játszik fontos szerepet az axon specifi-
kációban, így a kutatók figyelme az 
axon növekedésére terelődött. A kuta-
tók több fejlődési stádiumban is meg-
vizsgálták a RhoA KO egérembriók-
ban található axonok hosszát, és arra 
jutottak, hogy ezek jelentősen hosz-
szabbak, mint a normális, vagyis vad 
típusú egérembriók esetében. Ez arra 
utal, hogy a RhoA szerepe az axonok 
megnyúlásában lehet, pontosabban a 
megnyúlás mértékét szabályozza.

Az világos, hogy az axonok meg-
nyúlásához a növekedési kúp előreha-
ladása, a citoszkeleton kiépülése szük-
séges, de vajon hogyan lép interakció-
ba a RhoA a citoszkeletonnal? A ku-
tatók sejtkultúrákat hoztak létre, 
melyekben szintén nem működött a 
RhoA génje, vagyis nem fejeződött 
ki az enzim, és így gyorsabban növe-
kedtek az axonok. A RhoA ismert 
interakciói alapján már volt néhány 
gyanúsított közreműködő, a kutatók 
pedig megvizsgálták, hogy mekkora 
mennyiség található a sejtekben ezek-
nek a fehérjéknek az aktív 
(foszforilált) formájából. Az eredmé-
nyek szerint a miozin II foszforilált 
formájának mennyisége jelentősen 
lecsökkent a sejtkultúrában. A miozin 
II-ről tudták, hogy részt vesz az 
aktinszálakból álló hálózat átrendezé-
sében, ezért a kutatók megvizsgálták 
a fehérje közvetlen manipulálásának 
hatásait is. A miozin II blebbistatinnal 
való gátlása, illetve egy állandóan 
aktív forma kifejeztetése a RhoA 

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))

Az új eredmények szerint a RhoA (néhány köztes elemen keresztül) befolyásolja a miozin II 
aktivitását, aminek alapvető szerepe van a növekedési kúpban lévő aktinív kialakulásában és 

így az axon növekedésének szabályozásában. A RhoA hiányában az aktinív sem alakul ki, 
és az axon zabolátlanul növekedik (FORRÁS: DUPRAZ ÉS MTSAI., 2019 – CURRENT BIOLOGY).



216   Él e t É s  tu d o m á n y   2020/7

LogIQs
www.mensa.hu

2. fejtörő – Sárdi Tibor 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

Kösse össze párosával az azonos betűvel jelölt szíveket egy-egy 
folytonos vonallal a fekete pontokon keresztül! A vonalak csak 
a pontoknál változtathatnak irányt, csak vízszintesen és függő-

legesen haladhatnak, és nem érinthetik egymást.

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

A betűvel jelzettek közül 
melyik ábra illik a kérdőjel 

helyére?

Írja a játéktábla soraiba és oszlopaiba az 1-5 számjegyeket úgy, 
hogy az egyes számjegyek minden sorban és oszlopban egyszer 

szerepeljenek!
A játéktáblába beírt relációs jelek a szomszédos mezőkbe írandó 

számok nagyságának egymáshoz való viszonyát mutatják.

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: ALFRED NOBEL 

(Az N betű hiányzik.)

2. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

Megoldás: 

3. fejtörő – Schramkó Irén feladványa 

Megoldás: 31

(Az azonos betűk azonos számokat jelölnek.)
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Előfizetési ár 2020-ra belföldre: 1/4 évre 4755 Ft, 1/2 évre 9510 Ft, 1 évre 18240 Ft

Fiatalok Európában – iskolai végzettség

Az Európa 2020 stratégiában – ami az EU hosszú távú nö-
vekedési stratégiája, a 2010-es évek fejlesztési irányait hatá-
rozta meg a közösség számára – önálló prioritásként jelenik 
meg az „intelligens növekedés”, amely olyan gazdaság kiala-
kítását tűzi ki célul, amelyben a tudás és az innováció köz-
ponti szerepet tölt be. A prioritásban két célkitűzés vonatko-
zik az oktatásra: a korai iskolaelhagyók arányának csökken-
tése, valamint a felsőfokú végzettségűek arányának növelé-
se. Előbbi e folyóirat egy korábbi számában került 
bemutatásra, most az iskolai végzettség kerül a fókuszba. 

Cél, hogy az uniós lakosok minél szélesebb köre felsőfokú 
végzettséggel, a munkaerőpiacon versenyképes tudással ren-
delkezzen. Ez ugyanis hozzájárul a tudás-intenzív gazdasági 
szektorok fejlődéséhez, a termelékenység, az innováció és a 
versenyképesség fokozásához. A magasabb végzettség és 
szaktudás felvértezi az embereket azzal a képességgel, hogy 
reagálni tudjanak a kedvezőtlen változásokra, ez egyúttal 
csökkenti a gazdaság sebezhetőségét is. Az Európa 2020 
stratégia egyik megfogalmazott célkitűzése, hogy 2020-ra a 
felsőfokú végzettségűek arányát a 30–34 éves népességből 
40% fölé kell emelni uniós szinten. Az uniós célkitűzés mel-
lett az egyes tagállamok országos célokat is meghatároztak.

2010 és 2018 között a mutató uniós értéke évről évre 
közeledett a célkitűzés értékéhez, sőt 2018-ban már 
meg is haladta azt, a 30–34 éves népesség 40,7%-a fel-
sőfokú végzettségű volt, míg 2010-ben 33,8%-uk. 

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. 

Finnország kivételével az összes tagállamban növeke-
dett 2010 és 2018 között az arányszám, legnagyobb 
mértékben Ausztriában, ahol a 2018. évi 40,7%-os érték 
17,3 százalékponttal több volt a 2010. évinél. Magyaror-
szágon a mutató értéke hullámzóan alakult ebben az 
időszakban, 2018-ban 33,7% volt, ami 7,6 százalék-
ponttal meghaladta a 2010. évit, vagyis a két időpont 
között hazánk összességében majdnem elérte a 2020-
ra előirányzott országos (34%-os) célértéket, de az uni-
ós átlagtól továbbra is elmaradt. A férfiakat és a nőket is 
növekvő arányszám jellemezte, utóbbiak esetében volt je-
lentősebb az emelkedés. 

A vizsgált időszakban a terjedelem (range) mutató 
alapján az Unió országai közötti egyenlőtlenségek hul-
lámzóan alakultak, de összességében a két időpont kö-
zött gyakorlatilag nem változtak: 2010-ben 33,1 száza-
lékpont volt a különbség a legmagasabb és a legalacso-
nyabb értékkel rendelkező ország között, míg 2018-ban 
33,0 százalékpont. 

Ugyanakkor még a 2018. évi adatok szerinti kü-
lönbségek is jelentősnek mondhatók: Litvániában, 
Cipruson, Írországban és Luxemburgban a felsőfokú 
végzettségűek aránya 56–58% közötti volt, míg Románi-
ában, Olaszországban 28% alatt maradt. Magyarország 
33,7%-os értékével az uniós rangsor alsó negyedében he-
lyezkedett el. A legfrissebb rendelkezésre álló adatok 
alapján 16 tagállamban a mutató értéke már meghaladta 
az országos célkitűzést.  

A nemek közötti különbségeket fi-
gyelembe véve a nők közül a felsőfokú 
végzettségűek aránya minden uniós 
országban magasabb volt, mint a fér-
fiaknál. A legnagyobb nemek közötti 
eltérés Szlovéniában volt (24,7 száza-
lékpont), míg a legkisebb Németor-
szágban (0,9 százalékpont). Uniós 
szinten összességében 10,1 százalék-
pont, Magyarországon ennél több, 
13,2 százalékpont volt a két nem mu-
tatója közötti különbözet 2018-ban. 

Összefoglalva a fiatalok oktatási, is-
kolázottsági helyzetét – az Európa 
2020 stratégia célkitűzései alapján – 
uniós szinten az oktatásból való le-
morzsolódás és a felsőfokú iskolai 
végzettség terén is javult a helyzet 
2010 és 2018 között, a közösség köze-
lebb került a kitűzött célértékekhez. 

Szilágyi Dániel

A felsőfokú végzettségűek aránya a 30–34 éves népességből az Európai Unió országaiban
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Kalmáridegek az MRI-ben

Biológusok egy kis csapata nemrég 
publikálta a nagyúszójú kalmár 

idegrendszerével kapcsolatos kutatásuk 
eredményeit. A vizsgálatok különleges-
sége abban áll, hogy azokat korszerű 
MRI-műszerekkel végezték az auszt-
ráliai Queenslandi Agykutató Intézetben, 
Wen-Sung Chung vezetésével. A tanul-
mányt az iScience nevű tudományos 
szaklap közölte.

A nagyúszójú kalmár (Sepiotheutis 
lessoniana) az ipari halászatban 
egyik leginkább érintett lábasfejű-
faj. A Sepiotheutis kalmárgénusznak je-
lenleg három faját ismeri el érvényesnek 
a tudomány, noha egyes kutatások azt 
sugallják, hogy a nagyúszójú kalmár 
valójában egy fajkomplex, mely több, 
küllemre megkülönböztethetetlen faj-
ból áll. A Sepiotheutis lessoniana közna-
pi angol nevét, az ovális kalmár nevet 
úszójának köszönheti, mely ovális kör-
vonalban futja körbe a testet, ezzel nagy 
hasonlóságot mutat a tintahalakkal. 
Egyedei a közepes mérettartományt 
jellemzően nem növik túl, maximá-
lis testméretük 35–40 centiméter 
körül adódik. A Csendes-óceán és 

új, korábban nem ismert idegi kapcsolatot 
mutatott ki a nagyúszójú kalmár közpon-
ti idegrendszerében, melyek 60 százaléka 
kapcsolódik a látáshoz és a motorikus képes-
ségekhez – magyarázta Chung. – A mai 
élő lábasfejűek, mint amilyenek a polipok, a 
kalmárok, a tintahalak és rokonsági körük, a 
legintelligensebb puhatestűek, agyuk híresen 
komplex, szellemi képességeik szinte egy ku-
tyáét közelítik meg, de mindenképp megha-
ladják a laboratóriumi állatként széles körben 
használt egerekét és patkányokét. Egyes faja-
iknak 500 millió idegsejtje van, ami kiugróan 
magas más puhatestűek átlag 20 ezer vagy 
egy patkány 200 millió idegsejtjéhez képest.”

Adottságaik nemcsak testszínezetük 
puszta változtatásában mutatkoznak 
meg, hanem abban is, hogy képesek 

Majomembrió-kísérlet

Ne áltassuk magunkat azzal, hogy ab-
ból, amit tudunk, mindig következ-

tetni lehet arra amit még nem tudunk. 
Ez az igazság egy, a múlt századben élt 
olasz fizikustól származik és ma is érvé-
nyes. Esetünkben, az emberi embriók 
növesztésével foglalkozó kutatóknak 
nem volt és nincs is más választásuk, 
mint laboratóriumban kísérletezni 
azért, hogy megértsék a fejlődés legko-
rábbi szakaszát. 2016-ban az Egyesült 
Államok biológusai 13 napon keresztül 
sikeresen növeltek emberi embriókat a 
laboratóriumban, de aztán egy nemzet-
közileg elfogadott szabály miatt abba-
hagyták a kísérleteket, amely etikai 
okokból megtiltja a tudósok számára, 
hogy emberi embriókat ennél hosszabb 
ideig “növesszenek.” Mint szorosan ro-
kon faj, a majom embriók vizsgálata 
lehetőséget nyújt az ember korai fejlő-
désének tanulmányozására, ám a ku-
tatóknak korábban ez csak csak a 9. 
napig sikerült. Egészen mostanáig.

fejlesztési biológusa és Ji Weizhi a 
kínai Kunmingban arról számolt 
be, hogy 200 majom embrióból 46, 
életben maradt 20 napig. Egy má-
sik cikk szerzője, Li Lei, a Kínai 
Tudományos Akadémia Ál lator-
vosi intézetének biológusa pedig 
azt ál l ította, hogy náluk három 
embrió maradt meg ilyen hosszú 
ideig. A csapatok nyomon követték 

az Indiai-óceán mérsékelt és trópusi 
vizeiben elterjedt faj, bár nemrégiben 
előkerült a Földközi-tengerből is.

Kifejlett testtömegét, mely jellem-
zően 600 gramm körül van, mind-
összesen 4 hónap alatt éri el, ezzel a 
leggyorsabban növő tengeri gerinc-
telenek egyike. Ez életstratégiája te-
kintetében kulcsfontosságú, tekint-
ve, hogy kevesebb mint egy évig él, 
átlagosan 315 napig. Élelmiszer-ipari 
felhasználása mellett az idegtudomá-
nyi kísérletek egyik kulcsfontosságú 
állata, a neurobiológiai kutatásokhoz 
szükséges kísérleti axonok (idegsejt-
nyúlványok) fő beszerzési forrása.

Sok más lábasfejűfajhoz hasonlóan, a 
nagyúszójú kalmár is képes testszíneze-
tének gyors megváltoztatására, kivált-
képp vadászat közben vagy egy raga-
dozó elől való elrejtőzés esetén. Chung 
és munkatársai a fajnak éppen ezt a 
képességét vizsgálták. Ötven év eltel-
tével végre sikerült létrehozni a nagy-
úszójú kalmár agyának MRI-alapú, 
„beszkennelt” térképét.

„Első alkalommal használt bárki is ilyen 
modern technológiát arra, hogy ennek a cso-
dálatos és különleges állatnak az idegrend-
szerét feltérképezzék. Eredményeink 145 

Két kínai kutatócsapat a Science-ben 
számolt be arról, hogy a cynomolgus 
majmokból (Macaca fascicularis) szár-
mazó embriókat laborban növesz-
tettek. Az eredmények azt sugallják, 
hogy a majomembriók valószínűleg 
nem teljesen megfelelő modellek az 
emberi fejlődés egyes előrehaladott 
stádiumainak tanulmányozására –
mondta Pierre Savatier, egy francia  
őssejt- és agykutató. intézet őssejt-bi-
ológusa. Azonban az eddigi kísérletek 
fokozhatják a kutatást egy másik forró 
és ellentmondásos területen - a hibrid 
ember-majom embriók létrehozásával, 
azzal a céllal, hogy megvizsgálják az 
emberi sejteknek - szervekké való 
átalakulását. Ezt a kutatást koráb-
ban elhalasztották, mivel a kuta-
tók nem tudtak elég hosszú ideig 
majomembriókat növeszteni, hogy 
megfigyeljék, hogyan viselkednek 
a beléjük injektált emberi sejtek. 

Ám nemrégiben Juan Carlos Izpisua 
Belmonte, a kaliforniai La Jolla Salk 
Biológiai Tanulmányok Intézetének 
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Nagyúszójú kalmár
(FORRÁS:MONTEREYBAYAQUARIUM.COM)
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a különböző mintázatok felismeré-
sére, sőt, ezt bizonyos szinten problé-
mamegoldásra is használni tudják. Ez 
úgymond „fegyvert ad” a nagyúszójú 
kalmár „csápjaiba” a ragadozókkal és 
prédákkal szemben folytatott hadvise-
lésben. Chung szerint a kutatás ered-
ményei a gerinces és gerinctelen ideg-
rendszer konvergens evolúciós vonása-
ira vonatkozó elméleteket is támogatja.

„A gerinces idegrendszerek részletes isme-
retében eredményeink lehetővé teszik, hogy 
a gerinctelen idegrendszer válaszreakciói-
nak hátterét vizsgálhassunk, feltételezzük, 
különös tekintettel az említett színváltozta-
tási képességgel kapcsolatban” – tette hoz-
zá a kutatásvezető. A nagyúszójú kal-
már érdekes módon képes mind alulról, 
mind felülről nézve álcázni magát, sőt, 
ezt a két álcát egyszerre is fel tudja ölteni, 
azaz felülről és alulról nézve is „látha-
tatlanná tud válni”. Ennek a folyamat-
nak a megértése szempontjából az állat 
idegrendszerének MRI-s feltérképezése 
kulcsfontosságú. Minthogy a különböző 
fejlábúak más-más agyi területei fejlőd-
tek magasabb szintekre, az ilyen jellegű 
vizsgálatok talán segíthetnek a különb-
ségek okait is feltérképezni.

Szabó Márton

újrafelhasználásával, újrahasznosítá-
sával, alapanyagként való kezelésével 
minimalizálható az újonnan bevont 
anyagok mennyisége.

A kutatók hangsúlyozták, hogy a 
termékek és a folyamatok fejlesztése 
nem elégséges. Rendszerszintű, sok-
rétű átalakulás szükséges, mely nem 
teremt új problémákat a régiek meg-
oldásával, hanem a teljes folyamat 
gondos és tudatos tervezettsége ré-
vén szorítja vissza vagy szünteti meg 
a nem kívánatos hatásokat. A gyártás 
során keletkezett, vagy a végtermék 
révén létrejött veszélyes anyagokat 
tervezési hibának kell felfogni, és ad-
dig szükséges javítani a rendszeren, 
amíg ki nem küszöbölik azt.

A szemléletmód kialakításában el-
sődlegesnek kell lennie annak, hogy 
az ipari folyamatok ne merítsék véges 
készleteinket (fosszilis alapanyagok 
helyett megújulóra támaszkodjon), 
ne keletkezzenek mérgező anyagok 
a gyártás során, és a mellék- illetve 
a végtermék esetleges környezetben 
kerülése esetében ne okozzon kárt az 
élővilágban, illetve a lehető legkeve-
sebb időt töltse olyan helyen, ahova 
nem való (lebomló anyagok).

A vegyipar korunk szerves része, 
és folyamatos innováció, fejlesztések 
valamint tudatos tervezés révén az 
iparág alapjaiban megváltoztatható a 
környezet és az emberiség előnyére. 
Ahogy a természet is felszámolja a 
hulladékát, úgy az emberiségnek is 
erre kell törekednie.

DáviD tibor

az in vitro megtermékenyítés útján 
létrehozott embriók fejlődését an-
nak ellenőrzésére, hogy azok úgy 
nőnek-e, mintha az “anyaméhben” 
lennének. Megvizsgálták az emb-
riók időbeni változását és alakját, 
valamint az embrió növekedését tá-
mogató struktúrákat.

A csapatok a 20. napon abba-
hagyták a kísérleteket, amikor a 
struktúrák összeomlottak. Li sze-
rint nem világos, miért történt ez. 
Ő és Izpisua Belmonte azt mondják, 
hogy a sejtek olyan extracelluláris 
mátrixban történő tenyésztése, 
amely jobban utánozza az anyaméh 
által biztosított környezetet, segít-
het nekik még tovább életben ma-
radni. Az a tervük, hogy az embri-
ókat addig növelik, amíg a primitív 
idegrendszer kezd kialakulni. A két 
tanulmányban bemutatott adatok 
szerint apró, de kritikus különbsé-
gek vannak a majmok és az embe-
rek korai fejlődésében, tehát a maj-
mok embrióival végzett kísérletek, 
bármennyire is fontosak, de nem 
pótolják az emberi sejtek további ta-
nulmányozását.

Szegő MiklóS

Zöldforgás

A zöld létet és a fenntarthatóságot 
általában a napelemekkel és a 

szelektív hulladékgyűjtéssel kötik 
össze. Van azonban egy egész iparág, 
mely kis túlzással megteremtette 
mindazt, ami ma körülvesz bennün-
ket: a vegyipar. 

A Yale és az Aacheni Egyetem, 
valamint a Max Planck Intézet ku-
tatói a Science folyóiratban megje-
lent friss cikkükben azt vizsgálták, 
hogy eme ágazat mely elvek mentén 
újítható meg, és miképp lehet fenn-
tarthatóvá tenni az iparági folyama-
tokat, miközben csökken a környe-
zetre háruló nyomás.

A megújítás célja kettős: megtarta-
ni és növelni a termékek előállításá-
nak és funkciójának hatékonyságát, 
miközben jelen van a folyamat során 
keletkező káros és ártalmas hatások 
tompítására, felszámolására való 
törekvés. Jelenleg is alkalmaznak 
ilyen megoldásokat, de a végcél ezek 
rendszerszintű elterjesztése.

A mostani gyártási eljárások során 
az egyes műveletek jelentős meny-
nyiségű, olykor mérgező mellék-
terméket eredményeznek, sőt az 
előállított termék az életciklusa 
végén maga is veszélyes anyagnak 
számíthat. Ha ezen anyagokat nem 
gyűjtik össze, vagy nem bomlanak 
le maguktól, akkor felhalmozód-
hatnak az élő szervezetekben. Érde-
mes lenne olyan gyártási folyamatot 
megalkotni, amelyben a végtermék 

A vegyipar alapvető megújításával fenntarthatóbb és egészségesebb jövő biztosítható

Nagyúszójú kalmár
(FORRÁS:MONTEREYBAYAQUARIUM.COM)



Elfújta a szél – méhek,  
virágok és a légmozgás

Az időjárás napi szinten változó té-
nyezői közül az eső, a napsütés 

vagy a hőmérséklet hatása különféle 
állatfajok táplálkozására jól ismert az 
etológiában. Az ürgék például keve-
sebbet tartózkodnak a felszínen 
legelészve a legmelegebb, déli órák-
ban; a csapadék pedig a legtöbb re-
pülve közlekedő faj mozgását vissza-
fogja. Az olyan apró lények, mint 
amilyen a házi méh is, fokozottan 
megsínylik az ideálistól eltérő környe-
zeti feltétleket, mindez pedig legköz-
vetlenebbül a viráglátogatások számá-
ban, eredményességében vizsgálható.

Méhek esetében a légmozgás is fontos 
hátráltató tényező lehet, hiszen hacsak 
nem hátszélben repülnek, több ener-
giába kerül a szél leküzdése. Sőt, már 
maga az egyensúlyozás is plusz ener-
giakiadással jár, hiszen a szélben repü-
lő méhek, poszméhek szétterpesztett 
lábakkal stabilizálják magukat, ezzel 
pedig nagyobb légellenállást képez-
nek. A Sussexi Egyetem kutatói egy 
kísérleti méhállományon azt vizsgálták 
nemrég, hogy mennyire befolyásolja a 
szellő a méhek viráglátogatásait, vala-
mint hogy a méhek táplálkozását a szél 
maga, vagy pedig a virágok mozgása 
nehezíti-e inkább meg.

A kísérletet egy zárt, szélmentes, 
átlátszó falú csarnokban végezték. 
A méheknek először megtanították, 

hogy hol találhatóak a vizsgálathoz 
használt, cukoroldatot tartalmazó 
művirágok. A virágokat „mező-
ket” alkotva, háromféle sűrűségben 
helyezték ki, virágfejenként egy-
mástól 5, 10 és 20 centiméteres tá-
volságra. Két vizsgálatot hajtottak 
végre. Az egyikben a virágok mellé 
helyezett ventilátorokkal szellőt ké-
peztek, itt négy kísérleti csoportot 
alakítottak ki: szélcsendes, 6 km/h, 
8 km/h és 10 km/h sebességű széllel. 
A másik vizsgálatban végig szélcsend 
volt, viszont a virágmezőket ide-oda 
ringatták a talapzatuk alá szerelt gör-
deszkákon húzogatva őket előre-hát-
ra. Itt is négy csoportban tesztelték 
a méheket: mozdulatlan, valamint 
percenként 50, 80 és 110 alkalommal 
mozduló virágokkal. A kaptárakból 
kirepülő méheket mindig egyesével 
engedték a virágokhoz, ahol másfél 

ÉT-ETOLÓGIA

percen keresztül videózták a viselke-
désüket. Sokféle változót kódoltak: 
például a meglátogatott virágok szá-
mát, a virágok környékén repülés-
sel töltött időt, a virágokon eltöltött 
időt, a virágokon a nektárforrás ke-
resésével töltött időt. 

Az eredmények azt mutatják, hogy 
a méhek viráglátogatási sikerességét 
a szél sokkal erősebben befolyásolja, 
mint a virágok ringatózása. Ahogy 
nőtt a szellő, egyre kevesebb virágot 
látogatott meg másfél perc alatt át-
lagosan egy méh. Ezt leginkább az 
okozta, hogy több ideig tartott, míg 
elszánta magát az adott virágról való 
felröppenésre. A sűrűbben álló vi-
rágmezőn ez a hatás gyengébb volt 
– itt a méhek gyakorlatilag virágról-
virágra gyalogoltak. A mozgó virá-
gok a táplálkozás sikerességét nem 
befolyásolták (a méhek ugyanany-
nyi virágot látogattak meg a moz-
dulatlan és a mozgó mező esetében 
is), azonban a méhek a gyorsabban 
ringatózó virágok esetében több időt 
töltöttek repkedéssel, és kevesebb ide-
ig keresték a nektárnyílást, ha már 
egyszer leszálltak egy virágra. 

A méhészek és a megporzási szol-
gáltatásokat igénylők nyilvánvalóan 
nem tudják befolyásolni a széljárást. 
Viszont mivel az eredmények sze-
rint a méheknek elsősorban a repü-
lési, felszállási hajlandóságára hat a 
szél, a kaptárak telepítésekor, illet-
ve az ültetvények kialakításakor a 
szélcsatornák és szélárnyékos helyek 
figyelembevételével csökkenthető 
a méhek tevékenységét hátráltató 
légáramlás hatása.

Pongrácz Péter
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KERESZTREJTVÉNY

Következő vizsgaidőpont:
 
2020. április 4.
Jelentkezési határidő: 2020. március 19.

PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

Megjelent a 
Természet Világa 
februári száma

- Államilag elismert
- Számítógépes nyelvvizsga

- 7. munkanapon eredményt ad

Az e heti Élet és Tudományban egy újabb rejtvényciklust kezdünk el, 
melynek témája hazánk kevésbé ismert egykori vulkánjai. Mindjárt e 
mostani is ilyen a Bakonyban, holott különleges a maga nemében, 
mivel valójában bazaltkarszt: területén a sok millió évvel ezelőtt kelet-
kezett mészkő karsztosodásnak indult,  s ezt az egyenetlen felszínű 
idős karsztos tönkfelszínt fedték be a Déli-Bakony vulkánjainak bazalt-
takarói úgy 5 millió éve. Jó fejtést!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. 
Az e heti számunkban elkezdődő 11 hetes rejtvényciklusunk végé-
re a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 130 éve szüle-
tett botanikus nevét adják ki. A név megfejtői között az Élet és 
Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Tűvel szúr. 3. A Déli-Bakony egy kevésbé ismert vul-
kánja. 10. Autonóm terület, röv. 11. Kezesség, jótállás. 12. A z betű angol 
neve. 14. La ...; Bolívia kormányzati központja, a Föld legmagasabban fekvő 
nagyvárosainak egyike. 15. Szlovákia, atlaszbeli rövidítéssel. 16. 1981-es 
Omega-album címadó dala. 18. Hónap vége! 20. Időszámításunk előtt, röv. 
21. Kópia készítése. 24. Hosszú trombitahang. 25. Áraszt, zúdít. 26. Egye-
sületi személy. 28. Pákolitz István kötetcímadó verse. 31. Olasz névelő. 33. 
Gyerünk már! 34. Toldi Miklós szolgája. 35. Kaszáló. 37. Tulajdon(os), röv. 
39. ... és a kenguru; ausztrál rajzfilm címe. 40. Futva megközelít. 42. A vilá-
gért se! 43. A gumigyártás alapanyaga. 44. Uncle ...; az USA egyik jelképe.

FÜGGŐLEGES: 1. E vulkán sajátos rétege. 2. Kerek szám. 3. Vala-
mivel összefüggésben levő. 4. Mátka. 5. A vulkán jellegzetes képződ-
ménye. 6. Páratlan hang! 7. Európa-csúcs, röv. 8. Bajor ...; legendás 

színésznő. 9. New Haven-i felsőoktatási intézmény, három amerikai 
elnök (a két Bush és Bill Clinton) is tanult itt. 13. Szórványos férfinév. 17. 
A fejére. 19. Agyő, kedves! 22. Honfoglaló magyar vezér. 23. Újságle-
lőhely! 27. Olasz kikötőváros az Adriai-tenger partján. 29. Kegyed. 30. 
A dó előzi! 32. Ady Endre egyik múzsája. 36. A görög ábécé 19. betűje. 
38. Egyik bagolyfajunk. 41. A hercehurcában kettő is van!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése (a süllő tudományos neve): Sander 
lucioperca 
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A Pénzügyőr- és Adózástörténe-
ti Múzeum Ne vedd, védd! – 
A NAV szerepe a veszélyez-
tetett fajok védelmében cí-
mű vándorkiállítása a CITES 

listában szereplő, határainkon lefoglalt állatpreparátu-
mokból, bőrökből és csontokból készített tárgyakat, il-
letve növényi részeket mutat be – példázva a pénz-
ügyőri munkát és a 130 ország egyezményének védett 
fajait. A tárlat a harmadik helyszínén, a kaposvári Fekete 
István Látogatóközpontban május 3-ig tekinthető meg. 

A kiállítás célja a figyelemfelhívás. Igyekszik ráébresz-
teni a szemlélőt, hogy a külföldi nyaralások alkalmával 
természetesnek tűnő szuvenírek megvásárlásakor azok-
nak a fajoknak a kereskedelmét támogatja, amik saját 
hazájukban is veszélyeztetettnek számítanak. Többek 
között találkozhatunk kajmán-, tatu- és hiúzprepará-
tummal, korallokkal, fóka- és kígyóbőrrel, illetve ez 
utóbbiból készült pénztárcákkal, cipőkkel és táskákkal.

A 64 tárgy mellett 8 tabló informálja a látogatót a 
CITES-es fajokról, illetve, hogy mit is tehetünk tudatos 
turistaként. A kiállítás mellett 20 perces videófilm mu-
tatja be a pénzügyőri tevékenység folyamatát, az elkob-
zás menetét, a raboskodó állatok sokkoló helyzetét.

Nemrég nyílt meg Tokióban a Szép-
művészeti Múzeum gyűjteményéből 
összeállított bemutatkozó kiállítás, feb-
ruár elejétől pedig a múzeum Miche-
langelo-termében egy kisebb, de szin-

tén fontos kamaratárlat is megemlékezik a japán-magyar 
diplomáciai kapcsolatfelvétel 150. évfordulójáról. A Kelet 
vonzásában című tárlaton Hokuszai, Hirosige, Emil Orlik, 
Carl Moll és számos más japán, valamint európai művész 
több mint hetven munkáját vonultatja fel a múzeum.

A tárlat anyagát elsősorban a Szépművészeti és testvér-
intézményei, a Magyar Nemzeti Galéria, a Hopp Ferenc 
Ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményeiből válogatták, 
de a Magyar Képzőművészeti Egyetemtől is érkezett 
több műtárgy.

Japán a XIX. század közepéig szinte teljesen elzárkózott 
a külföldi hatásoktól, akkortól azonban gyors ütemben fej-
lődtek a szigetország kereskedelmi, majd kulturális kap-
csolatai is. A nyugatra kerülő japán 
műtárgyak jelentős hatást gyako-
roltak az európai művészekre; a 
legnagyobb revelációt többek kö-
zött a japán fametszetek jelentették 
a nyugati szemnek újszerű techni-
kájukkal, letisztult színhasználatukkal és szokatlanul me-
rész kompozíciójukkal. Rövidesen divat lett a japán mű-
tárgyak gyűjtése, majd a japonizmus, azaz a japán techni-
kákat és motívumokat az impresszionizmusba, a szecesszi-
óba beemelő irányzat. A tárlat május 17-ig látogatható.

A Festő, szobrász és grafikus 
Mattis Teutsch János a huszadik 
századi modernista művészet 
egyik legnagyobb alakjaként 
vonult be a művészettörténetbe. 
Az 1884-ben, Brassóban született 
művészt Kassák Lajos fedezte fel a 
budapesti szcéna számára. 
Jellegzetes grafikái az 1910-es 
években meghatározták a buda-

pesti MA című folyóirat arculatát, sőt Kassák önálló kiál-
lításon is szerepeltette alkotásait. Mattis Teutsch nem csak 
a magyar, hanem a nemzetközi és a romániai avantgárd 
aktív szereplője is volt: nevét együtt 
emlegették a külföldön hírnevet 
szerzett Tristan Tzarával. A Mattis 
Teutsch János: Avantgárd és 
konstruktív realizmus című kiál-
lítás egy kortárs művész, Miklós Szi-
lárd kutatása és koncepciója mentén 
kínál új olvasatot Mattis Teutsch mű-
vészetéhez. A korábbi leszűkítő né-
zettel szemben sokkal inkább azokra 
a vakfoltokra teszi a hangsúlyt, ame-
lyek az 1930-as évektől tárnak elénk 
egy kelet-európai művészsorsot, an-
nak minden megpróbáltatásával és 
történelmi összefüggésével együtt. A Kassák Múzeum-
ban május 3-ig látható kiállításra romániai és magyaror-
szági múzeumokból, magángyűjteményekből és a családi 
hagyatékokból főként olyan műveket válogatott a kurá-
tor, amelyeket a közönség eddig még nem látott.  

A 2020-as év madara az erdei 
fülesbagoly. Ebből az alkalomból 
a Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület rajzpályá-

zatot hirdet Erdei fülesbagoly címmel óvodás, alsó ta-
gozatos, felső tagozatos, középiskolás és felnőtt kategóri-
ákban. Az egyénileg, kézzel, bármely technikával készült 
eredeti alkotásokat A/4-es papíron várják. A művek kiál-
lításon és az interneten is megtekinthetők lesznek.

A faj védelmében fontos szerepet tölt be a telelőhelyek 
felmérése is, melyben bárki részt vehet, családok, baráti 
társaságok, óvodák, iskolák. Az erdei fülesbagoly a többi 
bagolyhoz hasonlóan fészket nem épít, varjúfélék, raga-
dozó madarak és akár gólyák üres fészkeiben, fák kor-
hadt üregeiben, ágvilláiban költ. A települési párok ab-
lakpárkányok, erkélyek balkonládáit sem vetik meg.

Ősszel hatalmas, települési szinten akár több százas 
csapatokban jelennek meg a falvak, városok fáin, hogy 
ott áttelelve, éjszakánként onnan kijárva vadásszanak. 
A bagolyszámlálás eredményeit akár a tavasz folyamán 
is érdemes leadni az MME részére.

Állatok védelmében

Rajzpályázat

Japán-magyar kapcsolatok

Vakfoltok
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

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

A lovagregény hanyatlása 
Angliában
Ki ne hallott volna már a kerekasz-
tal lovagjairól? Az azonban kevésbé 
köztudott, hogy a XIV.-XV. száza-
di Angliában az idealizált Camelot 
ódivatúnak számított, és a lovagkor 
alkonyával a királyi udvar dicsősége is 
letűnőben volt. 

Tündérkémények között
Kappadókia geológiailag az egyik 
legérdekesebb vidék Törökországban. 
Különlegessége a Göreme Nemzeti 
Park, 1985 óta a világörökség része. 
Nehéz elhinni, hogy az ott találha-
tó sok csodás sziklát a természet ala-
kította ki. Bizarr, kúp alakú kövek, 
szoborszerű tornyok, furcsa bástyák 
tömegesen emelkednek ki a tájból, 
igen érdekes, tagolt sziklaerdő labi-
rintust hozva létre.

Vadászcsigák
A gerinctelen ragadozók világában 
vérmes fenevadnak számítanak 
a vadászcsigák: vékony, tőrsze-
rű fogakból álló reszelőnyelvük 
(radula) és megnyúlt radulazsákjuk 
van, hogy minél mélyebbre tud-
janak hatolni az „áldozatcsigák” 
házába. A Diapheridae család néhány 
tagja – a szárazföldi csigák közül egye-
dülálló módon – nagyobb testű csigák 
parazitáiként ismert.

A hátlapon
Rozetta-köd – az Univerzum 
legnagyobb rózsája

A fénylő gázködöt NGC 2237 néven 
tartják nyilván a csillagászok, de 49-es 
sorszámmal szerepel Sir Patrick Moore 
amatőrcsillagászoknak szánt katalógu-
sában is. Az Egyszarvú (Monoceros) 
csillagképben található, az Orion szom-
szédságában. Mintegy 5200 fényévre 
van a Naprendszertől. Lewis A. Swift 
fedezte fel 1871-ben. Távcsőbe pillantva 
alig észrevehető, leginkább csak a köze-
pén elhelyezkedő csillaghalmazt (NGC 
2244) tudjuk megfigyelni, igazi szépsé-
ge a fényképeken bontakozik ki. Nevét 
onnan kapta, hogy formájában és szí-
nében nagyon hasonlít a rózsához. 

Az NGC 2244 már 1690 óta ismert, 
John Flamsteed írta le először. Fiatal, 
forró csillagok halmaza, amelyek 
többnyire az O vagy B színképosztály-
ba tartoznak. A köd anyagából kelet-
keztek, intenzív csillagszelük fújja ha-
talmas buborékká, és erős ultraibolya 
sugárzásuk gerjeszti fénylésre a gázfel-
hőt. A „rózsaszirmok” kontúrját pe-
dig a csillagközi por rajzolja meg. 

A 21,5 órás felvétel Öcsödön készült. 
Természetesen nem egyetlen expozí-
ció eredménye. Bár az asztrofotózás 
hőskorában készültek napokon át rög-
zített képek (persze a filmkazetta csu-
pán az éjszakai órákban volt nyitva, a 
távcső azonban napokig követte a ki-
szemelt objektumot), itt nem erről van 
szó. A kompozíció több száz digitális 
felvétel számítógépes kombinálásával 
jött létre. A CCD-kamerát egy mind-
össze 8 cm nyílású lencsés távcső hor-
dozta. A színek kiemelését a különbö-
ző színszűrők alkalmazása tette lehe-
tővé. Különösen a keskeny sávú mély-
vörös H-alfa szűrő  (656 nm) tett jó 
szolgálatot, hiszen a köd anyaga java-
részt hidrogénből áll, ami éppen ezen 
a hullámhosszon világít leginkább. 
Bár a szűrőn át még kevesebb a fény, a 
többi (eltérő színű) forrás sokkal hal-
ványabb lesz a képen.

Kép: Bagi LászLó (bagil.hu)
Szöveg: J.s.a.
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