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tájékoztatást kívánja a XXVIII. Természet–Tudomány 
Diákpályázatról: a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
által meghirdetett, a Természet Világa tudományos isme-
retterjesztő folyóirat által lebonyolított diák-cikkpályázat 
benyújtásának (postai feladásának) határideje lejárt.

A pályázatokat az alábbi kategóriákban lehetett benyújtani:
– Természettudományos múltunk felkutatása és a kultúra 

egysége
– Önálló kutatások, elméleti összegzések 
– Matematika és informatika
– Egészségtudomány

A díj odaítélésénél előnyben részesülnek az egyéni 
megközelítésű, elmélyült búvárkodásra utaló, olvasmá-
nyosan megírt, az orvostudományi és egészségtudomá-
nyi etikai szabályokat teljes egészében tiszteletben tartó 
pályaművek.

Minden kategóriában I. díj, II. díj, III. díj, valamint a zsű-
ri döntésével több, arra érdemes írásnak különdíj is kiadha-
tó. A díjak valamennyi kategóriában pénzdíjak.

A zsűri a díjazott diákok felkészítő tanárainak a munkáját 
is pénzjutalmakkal ismeri el. 

A konkrét díjazásról a zsűri a bírálati folyamat során dönt. 
A pályaművek elbírálási folyamata elkezdődött, s a dön-

tésre előre láthatóan 2019. március 1-ig kerül sor, a díjakat 
diákkonferencia keretében adjuk át 2019 tavaszán, erről a 
díjazottak külön értesítést kapnak.

A SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!
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ki hatását. Korábbi eredmények alap-
ján úgy tűnik, hogy a CGRP vérben 
mérhető mennyisége megnövekszik 
a migrénes fejfájás alatt. Ez a megfi-
gyelés motiválta a CGRP hatását gátló 
módszerek fejlesztését, melyek közül 
az erenumab nevű monoklonális an-
titest (erre utal a névben a -mab vég-
ződés: Monoclonal AntiBody) most 
már túl van az első klinikai teszte-
ken. A monoklonális antitesteket 
olyan immunsejtek segítségével ál-
lítják elő, melyek egy őssejt klónjai. 
Az ezek által termelt antitestek a cél-
zott fehérjének ugyanazon darabját 
fogják felismerni, így lehetőség van 
a leghatékonyabban működő antitest 

Gyógyszer a migrénre?

2018 október végén publikáltak 
egy kutatást, melyben a migrén 
kezelésére kifejlesztett gyógy-
szer hatékonyságát vizsgálták 
több mint 200 migrénes beteg 
részvételével.

A migrén egy visszatérő fej-
fájástípus, ami egyes becslések 

szerint az emberek 15%-át érinti 
világszerte. Rohamokban jelentke-
zik, melyek erős, lüktető, egyoldali 
fejfájással járnak, hosszuk általában 
2 és 72 óra közé esik. A rohamok 
alatt jelentkezhet émelygés, hányás, 
illetve a betegek érzékenyek lehetnek 
a fényre, hangokra, szagokra. Érde-
kes módon a rohamokat az esetek 
harmadában megelőzi az aurának 
nevezett jelenség, ami valamilyen ér-
zékelési (leggyakrabban látási) zavar.

A súlyosabb esetekben havonta több 
mint 15 napon is jelen lehet a fejfájás, 
ami jelentősen lerontja az életminősé-
get. A betegség hátterében álló bio-
lógiai mechanizmusok egyelőre nem 
ismertek. A szakemberek nagy része 
egyetért abban, hogy az agyhártyák-
ban és a koponyán kívül elhelyezkedő 
artériák kitágulása központi jelentő-
ségű a fájdalom kialakulásának szem-
pontjából, ezért a fájdalomcsillapítók 
mellett érszűkítő hatású gyógysze-
rekkel (köztük koffeinnel) is próbál-
koznak a kezelések során, de sajnos az 
esetek nagyrészében ezek a módsze-
rek nem hoznak jelentős javulást.

Az új reménység egy úgyneve-
zett monoklonális antitest, ami a 
CGRP nevű peptid receptorához 
képes kötni, gátolva a CGRP hatá-
sait. A CGRP vértágító hatású peptid, 
ami a CGRP-receptorhoz kötve fejti 

kiválasztására és specifikus termelésé-
re. Az antitestek a CGRP receptorá-
hoz kötődnek, méghozzá úgy, hogy 
maga a CGRP így már nem tud hoz-
zákötni és kifejteni hatását.

Az erenumab klinikai vizsgálatában 
246 beteg vett részt. A betegeket két 
csoportra osztották: az egyik csoport 
gyógyszert, a másik pedig placebot 
kapott. Természetesen sem a bete-
gek, sem kezelőorvosaik nem tudták 
melyik csoportba kerültek. A kezelés 
12 héten át tartott, közben 4 hetente 
kaptak intravénás injekciót a betegek. 
A vizsgálat végére az erenumabbal 
kezelt betegek 30%-ánál legalább a 
felére csökkent a fejfájós napok szá-
ma, míg a másik csoportban kb. 15% 
számolt be hasonló javulásról. A részt-
vevőknek csak 2%-a nem teljesítette 
a kezelést, ami azért bíztató, mert az 
eddigi migrén elleni gyógyszerekkel 
végzett vizsgálatokban ez általában 
25% körül volt, a hatástalanság vagy 
a kellemetlen mellékhatások miatt.

Az erenumab tehát új lehetőség a 
migrén kezelésében: az adatok alap-
ján az esetek egy részében jelentősen 
lecsökkentette a migrénes fejfájás 
előfordulásának gyakoriságát és nem 
mutatkoztak káros mellékhatásai 
a vizsgálat ideje alatt. A gyógyszer 
hosszú távú hatásainak vizsgálata 
egyelőre még folyamatban van.

ReichaRdt RicháRd

Egy migrénes aura (vizuális zavar) ábrázolása

A CGRP nem tud hozzákötni az erenumab által blokkolt receptorhoz, így nem képes kifejteni 
hatását a sejten (FORRÁS: DRUGDEVELOPMENT-TECHNOLOGY.COM)
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kötve legyőzte a svédeket és elfoglalta 
a Mars fedélzetét. A robbanás idején 
éppen ezért a hajón kb. 3–400 dán és 
német katona tartózkodott.”

Az új vizsgálatnak köszönhetően 
részletesebb betekintést nyerhetünk 
Dánia és Svédország viszonyába a 
hétéves háború idején, mely 1563 és 
1570 között zajlott. A szakemberek 
szerint a svédek taktikát váltottak, 
és bevetették 4,8 méteres csövek-
kel ellátott ágyúikat. Sajnos azon-
ban így sem sikerült elkerülniük a 
közelharcot. A katonák védőhálót 
feszítettek ki a fedélzet mentén, 
hogy megakadályozzák az ellenség 
átugrását a másik hajóról. „A háló-
val történő védekezésről számos írott 
forrás beszámol. A svéd admirális, Ja-
cob Bagge például saját vállsérüléséről 
ír, amit egy ellenséges gerely okozott a 
háló hiánya miatt. Dühében lövöldözni 
kezdett, így lezuhanó ellenségei a háló 
alatt lelték halálukat.” – ismertette a 
történetet Warming. 

Egészen 2011-ig a történészek csu-
pán az írásos forrásokra hagyatkoz-
hattak. Ilyenek voltak például a dán 
admirális, Herluf Trolle, valamint 
a svéd admirális, Jacob Bagge levél-
váltásai és királyi dokumentumai. 
„Az írott forrásokban számos félreértés 
megjelenik. Sokan politikai okokból 
cáfolni akarták a Mars hadihajó tör-
ténetét, az írásos forrásokból maradt 
emlékek és a roncson található nyomok 
azonban egyezést mutatnak. Ez azt 
jelenti, hogy a hajóval, melynek egyik 

Svéd hadihajó               
a tenger mélyén

A Mars, mely a világ egyik 
legnagyobb hadihajója volt, 
1564-ben robbant fel és süly-
lyedt a mélybe Öland szige-
ténél. A régészek a napokban 

bukkantak rá a maradványokra, 
írta a Phys.org.

Ágyúkat, kézigránátokat és vél-
hetően több ezer katona maradvá-
nyait rejti a Mars nevű svéd hadiha-
jó, mely 454 évvel ezelőtt robbant 
fel a Balti-tengeren. A svéd hadi-
tengerészet „nagyágyúja”, Észak-Eu-
rópa legnagyobb és legfélelmetesebb 
tengeri hadihajója jelentős szerepet 
vállalt a hétéves háborúban. Roncsa-
it még 2011-ben fedezték fel Öland 
partjainál. „Idén közelebb merészked-
tünk a roncshoz, melynek fedélzetén 
csontvázakat találtunk. Az egyik comb-
csont végén fegyver okozta sérülést fe-
deztünk fel” – nyilatkozta a kuta-
tásban résztvevő tengeri régész, Rolf 
Fabricius Warming – „Emellett ágyúkat 
és gránátokat is rejtett a roncs. A hajó ol-
dalán található nyomok egy igen kemény 
és intenzív csatáról tanúskodnak. Felte-
hetően 800–1000 ember tartózkodhatott 
a fedélzeten, ez ebben az időben egy vá-
ros lakosságának felelt meg. Legtöbbjük a 
robbanásban vesztette életét, míg mások a 
süllyedés során fulladtak meg.”

A kutatók ezüsttárgyakat is felfe-
deztek a hajón. A leglátványosabb 
lelet ezúttal egy hatalmas csáklya, 
mely az árboc közelében lógott. 
Ezt akkor használták, mikor más 
hajókkal kapcsolatot létesítet-
tek. A csáklya átakasztásával a két 
vízi járművet összekapcsolták, így 
a legénység könnyedén átmehetett 
egyik gályáról a másikra. A csáklyá-
hoz hasonló más eszközök felfede-
zésével a történészeknek lehetősége 
nyílik arra, hogy jobban megismer-
jék a középkori és kora újkori ten-
geri hadviselést. „A búvárok fegyve-
reket, páncélokat, valamint kardokat és 
védősisakokat is találtak a fedélzeten.” 
– mondta Warming.

A Mars valószínűleg a hajó elején 
tárolt lőpor felrobbanása miatt süly-
lyedt el. Nem sokkal korábban a dán 
és német hajókkal folytatott csatát. 
„A katonák gránátokkal és lándzsák-
kal harcoltak. A támadás precízen 
kidolgozott stratégia mentén haladt.” 
– magyarázta Warming – „A dán 
flotta a lübecki németekkel szövetséget 

fele 40 méteres mélységben fekszik, 
valóban robbanás végzett” – nyilat-
kozta Warming. Mikkel Thomsen 
tengeri régész, a dán Viking Hajó 
Múzeum munkatársa a maradvá-
nyokat képeken rögzítette. „Minden 
pillanatfelvétel egy-egy részlet a korabeli 
hadtörténetből és a politikából, mely mu-
tatja, hogy a hétéves háború nemzetek 
határain átívelő eseménysorozat volt” – 
mondta Thomsen.

A Mars hadihajó roncsai jelenleg 
70 méteres mélységben nyugszanak 
a Balti-tengerben. A roncshoz szak-
képzett búvárok merültek le, hogy 
felvételeket készítsenek. A kutatók 
jelenleg ezeket az anyagokat szer-
kesztik át háromdimenziós modellé. 
Sem a kutatók, sem a búvárok nem 
kaptak engedélyt arra, hogy a roncs 
környékéről bármit is eltávolítsanak. 
„A Balti-tenger kifejezetten jó kon-
zerváló környezet. A hideg és friss víz 
oxigéntartalma alacsony, gátolva ezzel 
a férgek és egyéb lebontók megjelenését” 
– mondja Thomsen – „A roncs kieme-
lése nagyban károsítaná a maradványo-
kat, mi több ez egy rendkívül költséges 
folyamat lenne”.

A Mars hadihajó kutatását a Marin 
Research Institute (MARIS), a svéd 
Södertörn Egyetem, a svéd búvár-
szervezet (GUE), a Västervik Mú-
zeum, az Oceanológiai Társaság, 
valamint az MMT végezte. A hajó 
legújabb feltárásában tizenöt búvár 
és tíz kutató vett részt. 

KondoR BogláRKa
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Ágyúmaradvány (FORRÁS: KIRILL EGOROV / OCEAN DISCOVERY / MARS PROJECT)
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Tollas óriások az égen

Manapság nem számít különle-
gességnek, hogy a repülő gerin-
cesek testét (a denevéreket kivé-
ve) tollak fedik. Mindez azonban 
szokatlan volt – legalábbis mai ős-
lénytani tudásunk szerint – 100-

200 millió évvel ezelőtt, amikor nem 
a mai madarak, hanem a röpképes 
pteroszaurszok uralták a fellegeket.

Laikusként magától értetődőnek tet-
szik a gondolat, hogy a pteroszauruszok 
testét is tollak fedhették – minthogy 
ezek nagyban segítik a mai madarak 
repülését, vagy akár elengedhetet-
lenek is hozzá. Ennek ellenére az ős-
lénykutatók egészen eddig úgy vélték, 
hogy a repülő őshüllők mégis tollatla-
nok voltak. Most azonban találtak két, 
egészen jó állapotban megőrződött 
pteroszauruszfosszíliát Kínában, ame-
lyek csontjai között tollaknak tetsző 
képleteket fedeztek fel. No, nem olyan 
díszeseket, mint a paradicsommada-
rak vagy a pávák  ékei, de a felfedezők 
szerint mégis tollaktól van szó.

Fontos előre bocsátanunk, hogy 
egyelőre még csak feltételezésekről 
beszélhetünk, hiszen mindössze két 
leleten találtak efféle képleteket. 
Ha viszont e feltételezések beiga-
zolódnak, akkor e leletek nemcsak 
a tollak kialakulását tolják 70 millió 
évvel korábbra az eddig elfogadott 
időpontnál, de ez lesz az első eset, 
amikor tollakat fedeztek fel egy 
olyan állaton, amely se nem madár, 
se nem dinoszaurusz (szigorú ér-
telemben a földön járó őshüllőket 
nevezzük dinóknak, a repülő fajok 
neve: pteroszaurusz).

,,A tollak eredete messzebbre nyúlik 
vissza a madarak történeténél, azt a 
dinoszauruszok és a pteroszauruszok 
világában kell keresnünk” – nyi-
latkozta Baoyu Jiang, a Nanjingi 
Egyetem paleontológusa, a Nature 
Ecology & Evolution szaklapban kö-
zölt tanulmány vezető szerzője.

A pteroszauruszok voltak a 
valaha élt legnagyobb levegőbe 
emelkedő állatok. Ha a földön 
álltak, magasságuk elérhette a 
négy métert is, szárnyfesztávol-
ságuk pedig a kisrepülőkkel kelt 
versenyre. Bár a népszerűsítő ké-
peken általában a többi őshüllő 
(gyakran ugyancsak félreértelmezett) 
kinézetéhez hasonlóan pikkelyekkel 
vagy csupaszon ábrázolják őket, a pa-
leontológusok eddig úgy tartották, 
hogy afféle pteroszauruszbunda fedte 
testüket. Az ezt alkotó bőrfüggelékek 
leginkább a szőrszálakra hasonlítottak, 
hiszen egyszerű szaruszálakból álltak, 
vélhetően mégsem voltak homológok 
a mai emlősök szőrzetével. Ugyanakkor 
a madarak tollaira sem hasonlítottak, 
amelyekben a középső vastagabb szárból 
vékonyabb ,,szaruhajtások” ágaznak le.

Az új felfedezések azonban megváltoz-
tathatják e feltételezést. A Kínában talált 
leletek két fiatal, rövid farkú, nagyjá-
ból galambméretű pteroszaurusztól 
származnak. Testük nagy részét a 
már ismert üreges szaruszálak fedik, 
amelyek a szőrökhöz hasonlóan nem 
ágaznak el. De aztán a kutatók észre-
vettek a nyaktájékon, a mellső vég-
tagon, illetve a talpon olyan elhajló, 
festőecsetre emlékeztető képleteket, 
amelyek láthatóan elágaztak. Sőt az 
egyik lelet fején olyan függelékeket 
is felfedeztek, amelyek apró szálai 
a központi, vastagabb szárból ágaz-
tak le, hasonlóan a megkopott kötél 
rostjaihoz. Ezek mellett mindkét lelet 
szárnyán találtak olyan struktúrákat 
is, amelyek egészen hasonlítottak a 
csirke pehelytollaihoz.

E képletek nem sokban hasonlíthat-
tak a röpképes madarak kecses, aero-

dinamikus fedőtollaihoz, így vél-
hetően – az általánosan elfogadott 
nézetekkel összhangban – nem a 
repülést segíthették, hanem a hő-
szigetelésben kaphattak szerepet.

Korábban azt feltételezték, 
hogy a tollak először a dino-

szauruszokon jelentek meg mint-
egy 180 millió évvel ezelőtt a korai 

és a középső jurakorban. A most vizs-
gált pteroszauruszok ugyan ,,csak” 

160-165 millió évesek, de a leszárma-
zási vonaluk egészen 230 millió évvel 
ezelőttig vezethető vissza. Mindez nem 
csak 70 millió évvel tolja előbbre a tollak 
első megjelenését, de megerősíti, hogy 
a modern madarak, a dino-, illetve a 
pteroszauruszok közös őstől származtak. 
Ez a közös ős már maga is tollas lehetett, 
de legalábbis rendelkezett a tollak kiala-
kításához szükséges génekkel.

A leleteket az írországi University 
College Cork laborjában vetették alá 
pásztázó elektronmikroszkópos analí-
zisnek. ,,Amikor először megláttam a lele-
teket, és rajtuk az elágazó függelékeket, el 
sem akartam hinni” – emlékszik vissza 
Maria McNamara, az ottani vizsgálatok 
vezetője. Aztán amikor látta az elágazó 
tollszerű struktúrák szabályszerű elren-
dezését, megváltozott a véleménye. 

Természet0esen nem minden szak-
embert győztek meg a felvételek. 
Való igaz, ismeri el a legtöbbjük, 
hogy elágazónak tetsző képletek 
fedezhetők fel a fosszíliákon, de az 
ellapított kövületek alapján nem 
egyszerű azonosítani az olyan fi-
nom struktúrákat, mint az esetleges 
tollak oldalágai. Arra is felhívják a 
figyelmet, hogy korábban már több-
ször ,,fedeztek fel” ehhez hasonló, 
elágazó szarufüggelékeket egyes di-
noszauruszok bőrén is. Aztán egytől-
egyik mindről bebizonyosodott, hogy 
valójában nem azok, aminek a kuta-
tók először látni szerették volna őket.

Michael Benton, a Bristoli Egyetem 
paleontológusa, a tanulmány egyik 
szerzője azonban nem hagyja magát 
eltántorítani attól, hogy itt bizony 
a legkorábbi tollakat fedezték fel: 
,,Itt három különböző típusú, eddig nem 
ismert szaruelágazásról van szó. Ha egy-
szerűen felütjük a szótárat, és elolvassuk a 
tollak meghatározását, akkor nem mondha-
tunk más, mint hogy ezek bizony tollak.”

Kovács MáRK
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A tollas-szőrös pteroszauruszról készített 
koncepciórajz

 (FORRÁS: YUAN ZHANG/NATURE 

ECOLOGY & EVOLUTION)

A leleteken talált fosszilizálódott, elágazó rostok 
(FORRÁS: BAOYU JIANG ET AL./NATURE ECOLOGY & 

EVOLUTION)
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– Amikor a munkásságáról nyilat-
kozik, kiemeli, hogy Szentágothai-
tanítvány. Mit jelent ez a gyakor-
latban?
– A Szentágothai-iskola a szó szoros ér-
telmében iskola; a tanítványai hordoz-
nak egy alapvető nézetet arról, hogy az 
agykutatásban struktúra nélkül nem le-
het megérteni a működést, a struktúrá-
ba kódolva van a funkció. Fel kell tér-
képezni, hogy mi mivel van összekötve, 
s a kapcsolat jellegét megismerve vizs-
gálható, hogy ez milyen folyamatok-
ban vesz részt az idegrendszerben. 

Ez a fajta szemlélet kifejezetten 
magyar (és talán spanyol) sajátosság. 
Sok helyen nem tulajdonítanak ilyen 
fontosságot a precíz anatómiai ösz-
szeköttetéseknek és pl. csak a kivál-
tott viselkedést vizsgálják. Bár ez is 
szolgáltat fontos adatokat, de az én 
megközelítésemben elődeimhez ha-
sonlóan a struktúrának meghatáro-
zó a szerepe. Be kell vallani azonban 
ennek a szemléletnek az előnyei 
mellett jelentős korlátai is vannak.
– Mik a korlátai?
– Egyrészt nagyon sokáig tart egy 
idegpályát analizálni, megnézni 
minden összeköttetését, másrészt 
nincs biztosíték, hogy egy adott vi-
selkedés szempontjából a releváns 
anatómiai kérdést vizsgálom. Rövi-
den én mégis a szerkezet felől teszem 
fel a kérdést, nem a viselkedés felől.

I N T E R J Ú  A C S Á DY  L Á S Z L Ó VA L

TALAMUSZ,  
A JÓ FELESÉG

– Pedig 2016-ban megjelent egy ta-
nulmányuk a bambulásról, azt le-
hetett hinni, hogy a viselkedésből 
indult a kutatási kérdés.
– Sok más felfedezéshez hasonlóan az 
is egy klasszikus véletlenszerű felfede-
zés volt. Mikor elkezdtük, még egy-
szerűbbek voltak az eszközeink, tehát 
csak nagyjából tudtuk vizsgálni a terü-
letek közötti kapcsolatokat. Találtunk 
egy szokatlan, gátló bemenetet a 
talamuszba, ami pont arra a területre 
ment, amit úgy ismerünk, mint az ön-
tudat egyfajta központját. Ha az em-
berben ez a mag mindkét oldalon meg-
sérül, akkor jelentős öntudatvesztés kö-
vetkezik be, ha meg egy oldalon, akkor 
a beteg elkezd nem tudomást venni az 
átellenes oldalról: ha onnan jön az autó, 
az elüti, ha elé teszik a tányért, csak az 
egyik felét eszi meg. Nem volt azonban 
mód, hogy ezt a pályát szelektíven 

vizsgáljuk. Mi pedig ki szerettük volna 
deríteni, mi a funkciója ennek az új 
gátló bemenetnek. Ekkor történt a tu-
dományterületünk egyik legfontosabb 
technikai forradalma, és ezen belül az 
egyik legnagyobb technológiai újítása, 
az optogenetika, aminek köszönhetően 
lehetőség nyílt rá, hogy megvizsgál-
juk, hogy ha csak ezt a pályát aktivál-
juk, akkor mi történik az állatkával. 
És hát elbambult. Pontosabban szólva 
minden aktív mozgással felhagyott és 
mozdulatlanná vált. Ez igazolta, hogy 
ennek az agytörzsből induló, szokatlan 
módon nem serkentő, hanem gátló 
pályának komoly szerepe lehet a 
mozgásszervezésben, mozgásindí-
tásban és ezen keresztül akár a tudat 
kialakításában is. 
– 15 éve vezeti már a KOKI 
Talamusz kutatócsoportját. Miért 
ezt az agyterületet választotta?

Mindannyian ismerjük azt az érzést, mikor egy pillanat alatt izga-
tottság lesz úrrá rajtunk, függetlenül attól, hogy jó vagy rossz 
dolog hat ránk így. Ez az állapot fokozott éberséggel jár akár hosz-
szabb időn keresztül is, olykor sajnos az éjszakáinkat is megkese-
rítve.  Acsády László és a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben 
(KOKI) dolgozó kutatócsoportja az MTA Természettudományi 
Kutatóközpontjával együttműködésben kiderítette, hogy milyen 
agyi folyamat áll ennek hátterében; eredményüket 2018 októberé-

ben jelentették meg a Nature Neuroscience oldalain.

Az optogenetika központi molekulája egy évtizedek óta ismert fehérje, a Chlamydomonas 
reinhardtii nevű ostoros moszat „channel-rhodopsin” nevű fehérjéje. E membránfe-
hérje kék fény hatására megnyílik, és pozitív ionokat enged a sejt belsejébe. A moszat 
eredetileg az ostorának molekuláris motorját hajtja vele, így mozog a fény felé. Alig tíz 
éve azonban az agykutatók rájöttek, hogyha a moszattól kölcsönvett molekulát az 
idegsejtek membránjába építik és megvilágítják azt, az idegsejt akciós potenciált 
generál fényimpulzusok hatására. Így előállíthatók fény által hajtott idegsejtek. Ha 
ezt a nagyszerű technikát kombináljuk egyéb genetikai technikákkal, máris kész 
egy adott idegsejtcsoport szelektív aktiválhatóságának lehetősége. Bővebben 
lásd: Természet Világa 2018/1. szám! 



Él e t É s  tu d o m á n y   2019/4  103

kell-e vagy ébren lenni. A ’60-as 
évektől kezdtek jönni eredmények, 
hogy nem pont így működik a rend-
szer. A talamusz szerepét az ébresz-
tésben tulajdonképpen megcáfolták.  

Miközben foglalkoztatott minket ez 
a probléma, olyan más kísérleteket vé-
geztünk, amiben az állatot megijesz-
tettük, megsimogattuk, vizsgáltuk, 
ahogy alszik és ébren van; és kide-
rült, hogy a középvonali talamusz 
területen minden állapotváltozásnál 
aktivitásba jönnek bizonyos sejtek. 
Az áttörés az volt, mikor rájöttünk, 
hogy az összes sejt, ami ilyenkor ak-
tivitást mutat, mind tartalmazza a 
kalretinin nevű fehérjét, és ez a kö-
zös tulajdonság megnyitotta a lehe-
tőséget, hogy ezekkel a sejtekkel sze-
lektíven tudjunk dolgozni. Az utób-
bi évtized technikai forradalma 
nyomán egy arzenálnyi új technoló-
gia állt a rendelkezésünkre, hogy a 
végére járjunk ennek a hetvenéves 
problémának.

Így alakult ki egy nagy ívű kutatási 
program. Ebben szintén benne volt 
Szentágothai szelleme, hiszen egy olyan 
tanulmányt akartunk letenni az asztal-
ra, ami nem csupán annyit mond, hogy 
lám-lám, ha ezeket a sejteket aktív-
álom, az egérke fölébred, mert ha 
fenékbe csípem, akkor is felébred. 
Hanem azt akartuk megnézni – bár 
majdnem túl nagy vállalkozásba 
fogtunk –, hogy ezeknek a sejtek-
nek tényleg szelektíven, a többitől 

eltérően megvan-e az a bemeneti és 
kimeneti rendszere, ami őket és csak 
őket teszi felelőssé azért, hogy az éb-
resztés feladatát elvégezzék. 

Végül hosszú évek munkájával sike-
rült kimutatnunk, hogy ha ezeken a 
sejteken végigfut egy ingerület, akkor 
milliszekundumos pontossággal való-
ban képesek több agyterületet aktivál-
ni egyszerre. És tényleg ezeknek és 
csak ezeknek a sejteknek aktivitása fo-
kozódik egy természetes felébredés 
előtt, ezek kapnak szelektív bemenetet 
az agytörzsből és végül, ha szelektíven 
ingerlem őket az egerek normális éb-
redési magatartást mutatnak. 
– Miért lett ez majdnem túl nagy 
vállalkozás?
– Mert amint megjelent a cikkünk a 
Nature-ben, 3 napra rá a Science-ben 
kijött két cikk ugyanerről a terület-
ről. Az egyik más oldalról közelíti 
meg a kérdést, a miénket nagyon szé-
pen kiegészíti. De a másik – egy kínai 
csoport tollából – szinte mintha a mi-
énkről másolták volna, hasonló úton 
ugyanarra a következtetésre jutottak. 
A tudomány kegyetlen törvénye, hogy-
ha valamilyen adat már megjelent, ak-
kor az veszít az újdonság erejéből, s 
ezért sokkal nehezebb publikálni…

A másik megközelítésű cikk szá-
munkra is nagyon izgalmas. Azt állít-
ja, hogy ezek a bizonyos ébresztő sej-
tek mondják meg azt is az élőlény-
nek, hogy valami fontos. Ugyan-
azokat a sejteket használja az agy az 

– Eleinte Freund Tamás kutatócso-
portjában, majd Amerikában Buzsáki 
György laboratóriumában a memória-
folyamatokért felelős hippokamusszal 
foglalkoztam. Ám egyfajta fiatalkori 
lelkesedéssel úgy éreztem, hogy nagy 
vonalakban már tiszta, hogy mi törté-
nik ebben a memóriaszervben, és 
bár ezen még sokat lehet finomítani, 
de én valami újabbat kutatnék; arról 
szeretnék valamit megtudni, hogy mi 
történik az információval, amíg eljut a 
hippokampuszig. 

Rájöttem, hogy a talamusz tartogat 
még sok rejtélyt. Akkoriban a 
talamuszról egy rettenetesen megkö-
vült, száz éve tankönyvekből ismert 
képünk volt. Néztem a metszeteket 
és a töredékes információkat, és egy-
re gyanúsabb lett, hogy ezzel a képpel 
valami nagy gond van. A talamuszt 
alapvetően félreértik, egy nem túl 
okos kistestvérként ábrázolják: semmi 
mást nem csinál, minthogy a beérkező 
érzékszervi információkat egyszerűen 
és hűségesen továbbítja az agykéreg 
felé. Ha Mozart szimfóniát hallgatok, 
a talamusz annyit mond, hogy ez C 
volt, ez D, ez meg az F, és majd az 
agykéreg összerakja, hogy ez szimfó-
nia. Ezt kissé „galileisen” elneveztük 
„kortikocentrikus” világképnek.

Az utóbbi évtizedekben kiderült, 
hogy a talamusznak nagyon kicsi része 
végzi ezt az egyszerű szenzoros infor-
mációtovábbítást. Mostanra kezd álta-
lánosan elfogadottá válni, hogy a 
talamusz sokféle, sokszínű, alig van 
olyan agykérgi működés, amihez ne 
lenne szükség a talamusszal való kap-
csolatra. A nagytestvér- kistestvér el-
gondolás helyett, találóbb kép egy jó 
házasság, ahol a két partner egyfolytá-
ban kommunikál egymással, állandó-
an adják egymásnak az információt. 
Ez a folyamatos párbeszéd az, ami 
minket érdekel.
– Az ébredésről szóló cikkük fősze-
replője is a talamusz volt. Pontosan 
mit kerestek ekkor?
– Van egy tudományos probléma, 
ami 70 éve foglalkoztatja az idegtu-
dományt: hogyan ébred fel, és mi 
tartja ébren az agyat. A ’40-es 
évektől úgy vélték, hogy az agy-
törzsben vannak ébresztő közpon-
tok, ezek a talamusznak küldenek 
jelet, a talamusz pedig továbbítja 
ezt az agykéreg felé, de végső soron 
az agytörzs dönti el, hogy aludni 

Az emberi talamusz középső részén helyezkednek el a kalretinin-tartalmú sejtek
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bizonnyal olyan altatót lehet készíte-
ni, amelynek hatására sokkal termé-
szetesebb alvási állapotot lehet elérni. 
– Ezzel párhuzamosan egy új kuta-
tást indítottak: 2017-ben elsőre el-
nyerte a legnagyobb európai kutatási 
ösztöndíjat (ERC) a neurodegeneratív 
betegségek talamitikus kapcsolatát 
vizsgáló pályázattal. Minek tulajdo-
nítja a sikert?
– A pályázat azért lehetett sikeres egy 
hihetetlen kompetitív mezőnyben, 
mert a gondolkodás székhelyét céloz-
tuk meg: a homloklebenyt, a frontális 
agykérget. Tulajdonképpen a talamusz 
és az agykéreg folyamatos interakció-
ját kutatjuk, az említett „házastársi” 
kommunikációt. Az, hogy a homlok-
lebeny gyökeresen más kapcsolatot 
alakít ki a talamusszal, mint az érzéke-
léssel kapcsolatos területek, azért izgal-
mas, mert ezek a homloklebenyi terü-
letek rengeteg idegrendszeri betegség-
ben érintettek, mint az Alzheimer, a 
Parkinson, krónikus fájdalom vagy 
skizofrénia. A gondolkodástervezés és 
mozgáskivitelezés más típusú interak-
ciót igényelnek a talamusz és az agy-
kéreg között, mint hogy látok vagy 
hallok valamit. Ez a más módon való 
„beszélgetés” el tud romlani, és akkor 
számos betegség hajtómotorjává vál-
hat. Úgy tűnik, hogy ezekben a beteg-
ségekben mind-mind kering valami-
lyen rossz aktivitás. Ha megértjük a 
normális működés strukturális jellem-
zőit, akkor ha elromlik, beavatkozha-
tunk, hogy ne a rossz működés ke-
ringjen rajta végtelen. A fenti eredmé-
nyek eléréséhez az is nélkülözhetetlen, 

alvás–ébredés kialakítására, mint 
annak jelzésére, hogy mi jelentős, 
mi szokatlan. 

Ez azért lehetséges, mert ezek az agy-
törzsből fölszálló – pédául noradrenalin, 
a szerotonin, dopamin stb. – pályák, 
amik egyrészt hordozzák, hogy én 
alszom vagy ébren vagyok, ezek fe-
lelősek azért is, hogy én motiválva 
vagyok, félek, rettegek... Ezek a pá-
lyák értesülnek először arról, hogy 
valami fontos, de a sok pálya mind 
kicsit más aspektusáról a világnak. 
Ezért kell egy olyan központ is, ami 
összefogja az információkat, és azért 
felelős, hogy izgatottá válok a do-
logtól, függetlenül attól, hogy az 
kellemes vagy kellemetlen. Úgy tű-
nik, hogy a kalretinin sejtek ezt a 
tölcsérszerepet is betöltik. 
– A felfedezésük gyakorlati hasz-
naként azt írják, hogy egy új típusú 
altató kifejlesztésére is lehetőséget 
adhat. Esetleg újfajta kávé is szü-
lethet?
– Nem rossz felvetés, bár a kávéval 
alapvetően élénkség inkább jár, mint 
izgatottság. Tudom, hogy sok ember-
nél összekapcsolódik a kettő, de a ká-
vénál az ember eljuthat egy olyan ak-
tív periódusba, ami nem stresszes, nem 
túlspannolt. Ennek a rendszernek a 
túlaktiválása inkább egy kábítószerhez 
hasonló tudatállapotba vinne minket. 

Az altató kifejlesztése még hosszas 
kutatást igényel. Az lesz perdöntő, 
hogy képesek leszünk-e egy mole-
kula segítségével a kalretinin sej-
tekkel szelektív módon kapcsolatba 
lépni. Ha ez sikerül, akkor minden 

hogy a kutatócsoportnak sikerült lé-
pést tartania a tudományterület tech-
nikai forradalmából eredő újításokkal.
– Mennyire nehéz adaptálni az új 
technológiákat?
– Ez óriási kihívás! Elméleti szinten 
azért, mert cikkből elolvasva a tech-
nikát nem egyszerű behozni a mód-
szert, mindig vannak apró technikai 
lépések, amiket egyszerűen lehetet-
len leírni. Ez áthidalható, ha az em-
ber az egyik kollégáját kiküldi meg-
tanulni. De ha be is jön a technika, 
hosszú éveken keresztül kell csiszol-
ni, ki kell tapasztalni, hogy hogyan 
ne közölj marhaságot.

Tehát át kell gondoljam előre, hogy a 
sok újból konkrétan hányat és melyi-
keket hozom be, mert könnyen szét-
esik a csoport. Mikor úgy döntök, 
hogy behozok egy új technikát, a rö-
vidtávú tudományos kimenetem le-
zuhan. Ha leesik a tudományos telje-
sítményem, akkor nem kapom meg a 
következő pályázatot. Kihívás az is, 
hogy a régi technikákat nem felejt-
hetjük el. A hagyományos eszközeink 
mankók lehetnek az új technológiával 
szerzett eredmények ellenőrzéséhez. 
Emberről emberre végig kell gondol-
jam, hogy legyen, aki továbbviszi a 
régit, más megtanulja az újat. Emiatt 
és a folyamatos együttgondolkodás 
miatt is a természettudományos ku-
tatás inherens módon csoportmunka. 
A középvonali magvakkal kapcsola-
tos felfedezés sem jöhetett volna létre 
így két munkatársam, Mátyás Ferenc 
és Komlósi Gergő nélkül. És ez nem 
udvarias köszönetnyilvánítás, hanem 
tény. Az emberek viszont közben jön-
nek-mennek, ez a dolgok természete. 
Egyetlen ember van velem a labor ala-
pítása óta, a feleségem, Bokor Hajnal-
ka, akinek meghatározó a szerepe tudo-
mányos gondolkodásomban. Hason-
lattal élve egy kicsit olyan a helyzet, 
hogy a kétezres évek elején a 
Thalamus csoporttal fölszálltunk 
egy kétfedeles repülőgéppel, és ezt 
úgy kell menetközben átépíteni 
szuperszónikus repülővé, hogy az 
emberek ideig-óráig fönt dolgoz-
nak, cserélődnek, de az egésznek vé-
gig fent kell maradnia a levegőben. 
Ezért fontos nekem a mentorság is: fo-
lyamatosan magamnak kell kinevel-
nem a következő generációs kutatótár-
sakat. Hogy a repülő fenn maradjon.

Tegzes Mária

Acsády László kutatócsoportja (FORRÁS: MTA/SZIGETI TAMÁS)
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A lekszandr Ivanovics Mihaj-
lovszkij-Danyilevszkij elő-
kelő, nemesi családban látta 

meg a napvilágot 1790. augusztus 
26-án (az új időszámítás szerint 
szeptember 6-án). Édesapja Göttin-
genben tanult medicinát, és stúdiu-
mai befejezése után Szentpéterváron 
elismert orvosként dolgozott. Fiát is 
– 1807—1811 között -- a nagy hírű 
göttingeni egyetem jogi fakultására 
küldte, ahol egyik legkedveltebb ta-
nára August Ludvig von Schlözer 
professzor volt. 

Hazatérte után hamarosan Mihail 
Kutuzov tábornagy segédtisztje lett. 
Részt vett a Bonaparte Napóleon el-
leni háború nagy csatáiban és ütkö-
zeteiben, majd a bécsi kong resszus 

alatt I. Sándor cár mellett teljesített 
parancsőrtiszti szolgálatot. Ebben a 
minőségében 1814. október 12-17. 
között öt napot töltött Magyar or-
szágon mint a Bécsből Budára utazó 
cár kíséretének tagja.  E látogatásról 
– I. Ferenc osztrák császár, III. Fri-
gyes Vilmos porosz király, Habs-
burg József főherceg, orosz részről 
pedig maga a cár, F. P. Uvarov tá-
bornok és P. M. Volkonszkij herceg 
is jelen volt – készített úti feljegyzé-
seit 1816-ban, Utazás Bécsből Magyar-
országra 1814-ben címmel, a Szin 
Otyecsesztva folyóiratban jelentette 
meg. I. Sándor utazása főként azzal 
magyarázható, hogy már régóta sze-
rette volna leróni kegyeletét legked-
vesebb húga, az 1801 márciusában 
elhunyt Alekszandra Pavlovna 
nagyhercegnő (I. Pál cár leánya, 
1799-től Habsburg József nádor fele-
sége) emléke előtt, akit 1804-től az 
ürömi sírkápolnában helyeztek örök 
nyugalomba.

Új tájak, új égbolt
Mihajlovszkij-Danyilevszkij 1814. 
október 12-én este nagy várakozás-
sal indult magyarországi útjára, 
amelyről így írt: „Az a gondolat, hogy 
új tá jakkal, égbolttal, másféle emberek-
kel, nézeteikkel ismerkedhetek meg, 
nagyszerű várakozással dúsítja a képze-
letet.” De alig néhány mondattal ké-
sőbb az utazó már hangot adott csaló-
dottságának: „Másnap reggel Magyaror-
szág beláthatatlan rónaságainak kellős kö-
zepén ébredtem. Gyéren lakott falvak, 
rosszul megművelt földek, a rongyos öltö-
zetű lakosság szegénysége mind arról be-
szélt, hogy már nem a boldog égbolt alatt 
elterülő Germániában járok, ahol törvé-
nyek mozdítják elő az iparosodást... 

Utunk leginkább a Duna partján veze-
tett. A folyón egyetlen hajót sem lát-
tunk, csak olykor egy-egy halászladikot. 
A partot hosszan elhúzódó nádasok-
cserjések borítják, néhány helyen pedig a 
folyó mellett sziklatömbök meredeznek, 
amelyek még zordabbá teszik a tájat... 
A parasztok báránybőr subát vi selnek, ha-
sonlatosat a mi jobbágyaink irhaköd-
mönjeihez; hajukat hosszúra növesztik, 
bajuszukat nem borotváltják. A postaál-
lomások személyzetének elénk lépkedő 
tagjai mind huszármundért hordanak: 
ez a nemesség és a hivatalnokok viselete, 
sőt, még a tudósok, a professzorok is hu-
szár módra öltöznek.”

Október 13-án késő éjjel érkezett 
Mihajlovszkij-Danyilevszkij Budá-
ra, ahol másnap reggel hosszasan 
gyönyörködött a Várhegyről nyíló 
panorámában, majd a két városrészt 
összekötő hídon átsétált Pestre. Ott 
nagy örömére helybeli szerbekkel 
találkozott, akik a „császárok pél-
daképének” nevezték I. Sándort, 

ALEKSZANDR MIHAJLOVSZKIJ-DANYILEVSZKIJ PEST-BUDÁRÓL

MAGYARORSZÁG EGY 
CÁRI TISZT SZEMÉVEL

1814-ben a bécsi kongresszuson tárgyaló orosz delegáció kíséretében egy fiatal, akkor 24 éves cári 
katonatiszt érkezett Pest-Budára. Benyomásai, az azokról készített feljegyzései több, bár nem mindig 
szívderítő adalékkal árnyalhatják a XIX. század eleji, még a reformkor előtt álló Magyarországról 

kialakított képünket.

A. I. Mihajlovszkij-Danyilevszkij művének cím-
lapja (Az 1812-es honvédő háború leírása)

A. I. Mihajlovszkij-Danyilevszkij portréja 
(A. LISZENKO MUNKÁJA)
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öltött huszáruniformist, ami – mint a 
magyar nemzeti viselet iránti tisztelet 
megnyilvánulása – rendkívül megnyer-
te a magyarok tetszését.”

Felettébb élethűen ábrázolta az 
orosz utazó a gellérthegyi csillag-
vizsgáló megtekintését, amelyet így 
örökített meg: „A hegytetőn csillag 
vizsgálda található, ahol Reisenbach 
[helyesen: Georg Reihenbach] híres tu-
dós várt bennünket, és bemutatta az 
asztronómiai műszereket. Szerény, nagy 
tudású férfiú. A Gellért-hegyről előtáru-
ló panoráma azonban jobban érdekelt, 
mint a professzor magyarázata; úgy érez-
tem, hogy csaknem az egész udvar osztot-
ta véleményemet.”

Október 14-én este a királyi palotá-
ban bált rendeztek a Szent Szövetség-
ben egyesült uralkodók tiszteletére, 
amelyen Mihajlovszkij-Danyilevszkij 
kitűnő hangulatban táncolt az előkelő 
magyar hölgyekkel és elragadtatással 

és lelkesen dicsérték 1812. évi Napó-
leon elleni győzelmét. Ezt követően 
találkozott German atyával, aki ne-
gyedik esztendeje teljesített szolgálatot 
Alekszandra Pavlovna nagyhercegnő 
ürömi sírkápolnájánál.

Múzeumban, vizsgáldában, 
palotában

Danyilevszkij említést tett a proto-
koll szerint előírt városnéző kirán-
dulásról, amelyről a következőket je-
gyezte fel: „Tíz órakor az udvar felke-
rekedett, hogy megtekintse Buda és Pest 
figyelemre méltó intéz mé nyeit. Közülük 
legjelentősebb a gróf Széchenyi által 
alapított múzeum. Ebben az intéz-
ményben nyert elhelyezést a Magyaror-
szágon fellelhető összes természeti ritka-
ság, a magyarok által előállított vala-
mennyi műremek és minden, az ország-
gal kapcsolatos alkotás; valóban teljes 
mértékben meg érdemli a Nemzeti Mú-
zeum elnevezést. Megtekintettünk kü-
lönféle más intézményeket is, és bejár-
tuk csaknem az egész várost.”

A főváros nevezetességeinek és a 
városképnek a leírása után tért át 
Mihajlovszkij-Danyilevszkij a hely-
beliek bemutatására, akikről azon-
ban csak fel színes képet adott: „A la-
kosság egyáltalán nem hasonlít a néme-
tekre; inkább az ukránokra emlékeztet-
nek harcias külsejükkel és büszke 
tartásukkal.”  Sokkal részletesebben 
írt a szerző a cár tiszteletére adott 
október 14-ei ebédről és fogadásról: 
„A királyi palotában dámák, a papság, 
tisztek, nemesek és főhivatalnokok vára-
koztak arra, hogy bemutassák őket a cár-
nak. Őfelsége ez alkalommal első ízben 

nyi latkozott azok vonzó szépségéről 
franciás műveltségéről. Rendkívül 
tanul ságosak művének azok a sorai, 
amelyek a magyar nemesség képvise-
lőivel folytatott beszélgetéseit idézik: 
„Az idő rövidsége miatt nem tudtam 
hossza sabban elbeszélgetni a magyar ne-
mesekkel, pedig szerettem volna komo-
lyabb ismeretséget kötni velük, de közü-
lük néhányan a nemes lelkekre valló 
nyíltsággal a kormányzásukkal kapcsola-
tos különféle témákról folytatott beszélge-
tés során elébe vágtak kívánságomnak. Jó-
indulatuk megszerzésére egyetlen jogcí-
mem volt – hogy orosz vagyok. 

– Ismeretlenek vagyunk Euró pában – 
mondta egyikük –, mivel a mi hazánkat 
vadnak és műveletlennek festik le; elhite-
tik, hogy nálunk nincs semmi figyelemre 
méltó, hogy sem népünk, sem intézménye-
ink nem szolgálnak rá az érdeklődésre; sőt 
még a Magyarországra utazni óhajtók út-
levélkérelmeinek az intézését is megnehe-
zítik...”  A fogadáson jelen levő egyik 
magyar főnemes arról beszélt 
Mihajlovszkij-Danyilevszkijnek, mi-
ért voltak kudarcra kárhoztatva 
II. József (1780-1790) reformkísérle-
tei, és miért nem nyerték el a magyar 
nemesség támogatását. Ezután az 
orosz utazó egy osztrák tábornokkal 
folytatott eszmecserét, aki arra hívta 
fel a figyelmét, hogy a magyar ne-
messég inkább az alkotmány betűjé-
hez, semmint szelleméhez ragaszko-
dik, és némi ellenállás után mindig 
elfogadja a bécsi udvar kívánságát.

Leláncoló őszinteség
A továbbiakban Mihajlovszkij-
Danyilevszkij részletesen leírta a cár 
tisz teletére október 15-én rendezett 

A gellérthegyi csillagvizsgáló a XIX. század elején

A Nemzeti Múzeum épülete a XIX. század első felében
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margitszigeti mulatságot, amelynek 
során a Magyarországon élő nemzeti-
ségek (köztük a németek, szerbek, 
szlovákok, horvátok és ruszinok)  
képviselői gyönyörű viseletbe öltözve 
mutatták be táncaikat és dalaikat, 
majd virágfüzérekkel és friss szőlővel 
köszöntötték fel a királyi vendégeket. 
A dunai hajókirándulást követően, es-
te a szövetséges hatalmak uralkodói 
Sándor Vince (1766–1823) gróf, csá-
szári és királyi kamarás, Klemens 
Wenzel Lothar von Metternich 
(1773–1859) kancellár nászurának bál-
ján jelentek meg, ahol a magyar ren-
dek képviselői arra kérték őket, hogy 
hosszabbítsák meg magyarországi 

tartózkodásukat. A fogadtatás őszinte szí-
vélyességét Mihajlovszkij-Danyilevszkij 
így írta le úti feljegy zésében: „Az 
őszinteség, amellyel a legtiszteletremél-
tóbb személyek velem beszéltek, mind 
jobban magához láncolt engem, és az a 
gondolat, hogy rövidesen el kell búcsúz-
nom, méghozzá minden valószínűség 
szerint örökre, valósággal felzaklatott... 
Tizenhatodikán reggel utaztam el a fővá-
rosból, ahol két rendkívül kellemes napot 
töltöttem.” Másnap a külföldi vendégek 
Pozsonyt tekintették meg, ahol a festői 
panoráma és az ősi vár romjai ragad-
ták meg figyelmüket, majd estére 
visszaérkeztek Bécsbe. 

Mihajlovszkij-Danyilevszkij 1816-
ban publikált, mindössze 12 oldal ter-
jedelmű úti beszámolója arról győz 
meg bennünket, hogy a szerző megfi-
gyelései nem olyan mélyrehatóak, le-
írásai kevésbé megragadóak, mint pél-
dául az 1810-ben hazánkban járt 
Vlagyimir Bronyevszkijé, ő azon-
ban sokkal rövidebb ideig tartózko-
dott Ma gyarországon, és beosztása 
miatt sem volt alkalma, hogy ala-
posabb benyo másokat szerezhessen. 
Vitathatatlan ugyanakkor, hogy az 
adott korszakban a Magyarországon 
megfordult orosz utazók is gazdagít-
hatják nemzeti önismeretünket, de 
nem feledkezhetünk meg arról, hogy 
az útleírások legalább annyira jellem-
zőek azok készítőinek saját társadalmi 
viszonyaira is, mint az általuk felkere-
sett országéra. Egyet érthetünk Mak-
kai László (1914–1989) akadémikus 

azon megállapításával, mely szerint, ha 
olyan országból érkezik az utazó, 
amely a gazdasági, kulturális fejlődés-
ben előbbre jár Magyarországnál, ke-
vésbé méltányolja az itteni viszonyo-
kat, mint az, aki elmaradottabb kör-
nyezetből jön.  A Napóleon elleni had-
járatok idején a külföldi országokban 
megfordult fiatal orosz tiszteknek le-
hetőségük nyílt arra, hogy szemügyre 
vegyék és értelmezzék a feudalizmus 
béklyóitól megszabadult, polgáriasult 
országok és a még elnyomás alatt élő 
népek társadalmi, gazdasági és kultu-
rális viszonyainak különb ségeit.

A bécsi kongresszusról hazatért 
Mihajlovszkij-Danyilevszkijt a cár ad-
jutánsává nevezték ki és a katonai pá-
lyán az altábornagyi rangfokozatig 
emel kedett. 1834-ben jelent meg 
nyomtatásban első könyve az 1814-
1815. évi hadieseményekről, melyet 
1836-ban az 1814-es franciaországi 
orosz hadműveletekről írt műve, majd 
1840-ben – I. Miklós cár felkérésére  
– az 1812-es honvédő háború történe-
tének összefoglalása követett. Összes 
műveinek kiadása 1849–1850-ben lá-
tott napvilágot hét kötetben. Tevé-
kenységének elismeré se ként a szená-
tus tagjává és a hadicenzúra bizottság 
elnökévé nevezték ki, továbbá az 
Orosz Tudományos Akadémia tag-
ságát is elnyerte. A XIX. század első 
felének legkiválóbb orosz hadtörté-
nésze 58 éves korában, 1848. szeptem-
ber 21-én, Szentpéterváron hunyt el.

V. Molnár lászló

I. Sándor cár (1801--1825)

A szövetséges uralkodók tiszteletére rendezett margitszigeti ünnepség (1814)
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S ok mindent elárul egy em-
berről, ha ismerjük motiváci-
óit és azokat az értékrendi 

vonásokat, amelyek szerint éli az 
életét. Ennek alapján közel 10 éves 
kutatói munkám során arra keres-
tem a választ, hogy az egyes jellem-
vonások, értékek mennyire fontosak 
a felmérésben résztvevők számára, 
azok miképpen vetülnek le a min-
dennapi életben. 

Az értékek felmérése során kiderült, 
hogy a siker és az élvezetes élet a leg-
több megkérdezett számára életkorá-
tól függetlenül fontos. Nagy igény 
mutatkozik még a lelki béke elérésére 
is, azonban más értékek megnehezí-
tik ennek kialakítását. Míg a fiata-
labbak (maximum 20 évesek) eseté-
ben domináns igény a társadalmi elis-
merés és az izgalmas élet, addig az 
idősebbek inkább a barátságot és az 
egészséget tekintik elsődlegesnek.

Sok esetben a fenti adatok a gya-
korlatban nem mutatkoznak meg, és 
igazából a fiatalok más értékeknek 
rendelik alá magukat (komfortér-
zet, rövid távú haszon). Az elméleti 
és a mindennapokban tapasztalható 
értékrendbeli eltérés rámutat arra, 
hogy sokaknak nehéz felismerni a 
számukra domináns értékeket, így 
ez a humán értékek válságának el-
mélyülését is okozhatja. 

Az internetezés korában a fiatal 
generáció egyre inkább digitálisan ér-
hető el. Az Y-generáció már gyakran 
találkozott az oktatásban online meg-
oldásokkal, azonban a Z-generáció 
tagjai már szinte függésszerű 

A GENERÁCIÓS VÁLTÁS HATÁSAI

HUMÁN ÉRTÉKEK ÉS 
TESTMOZGÁS

kapcsolatba kerültek a világhálóval; 
okoskészülékek és közösségi oldalak 
nélkül nem tudnak létezni. Minden 
10 fiatalból 9 úgy tanul, hogy közben 
mellette van az aktív okoseszköze. 
A közösségi oldalak kiiktatása ese-
tén a kommunikációjuk minden bi-
zonnyal elhalna, az információ-
áramlás hatékonysága pedig tö-
redékére csökkenne.

Változások a stresszkezelésben, 
testmozgásban

A fiatalokra jellemző, hogy nem 
tudnak uralkodni érzelmeiken és ez 
gyakran a cselekedetek szintjén is 
megnyilvánul. Leggyakrabban a vá-
gyak és a félelem leküzdése jelent 
problémát, azonban sokan szenved-
nek a büszkeségből vagy egyéb ér-
zelmi forrásokból fakadó mentális 

betegségben.  Ennek következtében 
jelentős azok aránya, akik szoronga-
nak vagy pánikrohamokkal együtt 
élik mindennapjaikat.

A stressz kezelése egyénenként vál-
tozik, azonban az elhárítás, elfojtás és 
az azzal való megküzdés eltérő ered-
ményeket ad. A stressz érzete mind-
két esetben a cselekvések szintjén is 
megmutatkozik. Azok, akik a min-
dennapi feszültséget nem tudják kon-
centrált módon levezetni, gyakran 
követnek deviáns viselkedési mintá-
kat. Egy korábbi kutatás eredménye 
is azt mutatja, hogy a középiskolások 
jelentős része él valamely egyéb devi-
anciát jelentő szerrel. A vizsgált idő-
szakon belül adott esemény (esetünk-
ben a különböző káros szenvedélyek) 
előfordulása úgynevezett prevalencia 
értékekkel jellemezhető.

A XXI. század elején az Y-generáció, vagyis a 80-as, 90-es évek szülöttei egyre inkább tovább-
adják a stafétát a felsőoktatásban is általánossá váló Z-generáció, azaz a 2000-es években 
születettek számára. Jóllehet, ez rövidtávon szinte semmilyen változással nem jár, de ha 
nagyobb távlatokban gondolkodunk, akkor több év leforgása alatt akár már lényegi, alapvető 

változások következhetnek be.

A megkérdezettek értékrendjének korcsoportalapú elemzése
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be a szervezetükbe (ez a mennyi-
ség egyenértékű 3-4 korsó sörrel, 
4-5 dl borral vagy 3-4 felessel).

Az időmérleg-vizsgálatok rámu-
tatnak, hogy egyre passzívabbá válik 
a lakosság és az internetezés (kütyü-
használat) miatt egyre kevesebben 
sportolnak rendszeresen, illetve akik 
sportolnak, jellemzően 4-5 testmoz-
gási módszert követnek (futás, úszás, 
kondi, kerékpár). Ugyan számukra a 
digitális korszak kezdete nem jelen-
tett komoly kihívást, hiszen beleszü-
lettek a számítógépek által uralt vi-
lágba, azonban az egyéb tevékenysé-
gek hatása (közösségi portálok fo-
lyamatos látogatása, zenehallgatás, 
stb.) a mozgásra negatívan hat. 

Elszomorító tényadat, hogy a fiata-
lok megközelítőleg 10%-a maximum 
eseti szinten mozog, beszéljünk intéz-
ményi (iskolai) vagy szabadidőben 

végzett sportról. A legalább heti szin-
ten sportolók aránya nem kielégítően 
magas, hiszen az iskolai kereteken kí-
vül testmozgást végzők aránya csu-
pán 55%-körül mozog. Az is megmu-
tatkozik, hogy a férfiak aktívabbak a 
testmozgást illetően, habár a különb-
ség esetenként a nagy minta ellenére 
sem tekinthető relevánsnak. 

A „kötelező” sport vonatkozásában 
nem tapasztalunk releváns különbsé-
get, azonban a szabadidősport sta-
tisztikája egyértelműen érzékelteti a 
tényt, miszerint a férfiak aktívabbak 
a sportpályákon, mint a nők (a férfi-
ak háromnegyede, addig a nők csu-
pán szűk 60%-a sportol legalább he-
tente). Ugyan sokan mozognak szin-
te rendszeresen, a statisztika azonban 
még mindig nem tekinthető elég jó-
nak. Az életkor előrehaladtával ez 
pedig egyre rosszabb lesz, hiszen a 
munka, valamint a családalapítás fo-
lyamatosan leterhelik az embert, és 
leginkább a szabadidős tevékenysé-
gek elől veszik el az időt. Természe-
tesen az okoseszközök ebbe a szeg-
mensbe is betörtek, és mára már a fi-
atalok nagy része sportolás közben is 
magánál tartja a telefont és headseten 
keresztül hallgat zenét, kikapcsolva 
ezzel a külvilágot, és a tapasztalatok 
alapján csökkentve ezzel azt a képes-
séget, hogy odafigyeljen más embe-
rekre. A kedvezőtlen tendencia ál-
landósulni látszik és feltételezhető, 
amíg az okoseszközök „irányítják” 
életünket, ez a statisztika jelentősen 
nem is fog javulni.

Összességében elmondható, hogy a 
Z-generáció értékrendjében jelentős 
problémák fedezhetők fel. A fiatalok 
által követett deviáns viselkedési 
formákon kívül az online kapcsola-
toktól való függés is teret nyert, to-
vábbá megnövekedett az úgyneve-
zett digitális bennszülöttek száma. 
Az elemzett generáció 30%-a már 
16-17 éves korára rendszeres do-
hányzóvá vált, kétharmaduk közép-
iskolás koráig legalább egyszer volt 
részeg. A havi szinten lerészegedők 
aránya 33% körüli. Az újonnan 
megjelenő generáció tehát az egyre 
erősödő társadalmi elszigetelődést 
és inaktivizálódást örökli, amely fo-
lyamatot a XXI. század modern 
technológiai vívmányai csak tovább 
erősítenek.

Faragó Péter

Ez alapján kiderül, hogy a leg-
gyakrabban alkalmazott deviancia 
az alkoholfogyasztás. A megkér-
dezés időpontjában minden öt fiú 
megkérdezettből ketten egy hóna-
pon belül voltak részegek, ugyanez 
az arány a lányoknál egynegyed. 
Az alkohol mellett a dohányzás is 
általános a fiatalok körében, azon-
ban részarányuk nem olyan magas, 
mint a szeszes italok fogyasztásáé. 
Hozzávetőlegesen minden harma-
dik fiú és minden negyedik lány do-
hányzik naponta, azonban a do-
hányzást kipróbálók aránya a kö-
zépiskolások között 75%-ra tehető. 
Az alkoholfogyasztás mint problé-
ma tíz év elteltével sem javult; a mai 
egyetemisták egy hónapban átlago-
san 1-2 alkalommal buliznak és egy 
buli alkalmával átlagosan mintegy 
0,75-1 dl színtiszta alkoholt visznek 

A sportolás gyakorisága – nemekre bontva (iskolai kereteken kívül és belül)

DIGITÁLIS BENNSZÜLÖTT: 

Azok az internethasználók, akik jellemzően az internetről szerzik be a legtöbb in-
formációt. Egyszerre több feladattal foglalkoznak, figyelmük, hatékonyságuk 
alacsony. Jellemzően a vizualitás fogja meg őket, nehezebben birkóznak meg 
összefüggő szövegekkel. Életükben nagy jelentőséggel bír, ki mit reagál a be-
jegyzéseikre. Rendszerint halogató magatartással rendelkeznek, szinte mindent 
az utolsó pillanatra hagynak. Azonnal hasznosítható dolgokra fókuszálnak, így 
sokszor felmerülhet bennük a „minek kell ezt megtanulni, úgyse fogom hasznát 
venni?” jellegű gondolatkör.  

A megkérdezett középiskolások prevalencia értékei (9–10–11. osztály)
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A hazai bányászat a kőkorszakig nyúlik visz-
sza, azokig az időkig, amikor még sem 
Magyarországról, sem geológiáról nem 

beszélhetünk. Az ősemberek dárdahegyek, nyílhe-
gyek pattintására alkalmas kovakőzeteket kerestek 
és sziklarajzok készítésére, díszítésre alkalmas fes-
tékföldek után kutattak. Az ókorban már a szkíták el-
kezdték bányászni a Kárpát-medence aranyát. A ró-
maiak a nemesércbányák mellett vasbányákat, sóbá-
nyákat működtettek Pannónia területén és jelentősek 
voltak a kőbányáik, amelyek hatalmas építkezéseik-
hez szolgáltattak nyersanyagot. A középkorban a 
Magyar Királyság bányászata évszázadokon át 
meghatározó volt Európa gazdasági életében, első-
sorban a nemesfémek tekintetében, de jelentős volt 
só- és rézércbányáink termelése is.

A világ első bányászati akadémiája is hazánkban jött 
létre: 1762-ben legjelentősebb bányavárosunkban, a Magyar Királyság bá-
nyászati és kohászati központjában, Selmecbányán alapította meg Mária 
Terézia. A szűkebb értelemben vett földtani kutatásokkal azonban még 
nem sokat foglalkoztak sem a hazai bányáknál, sem az akadémián. E ku-
tatások eleinte az 1700-as években az országot járó külföldi szakemberek 
nevéhez fűződnek, akik hazánk területéről az első, kezdetleges földtani 
térképeket közreadták (hazánk első, nagyobb területek földtani felépítését 
bemutató térképéről az ÉT 2017/33. számában olvashatnak – A szerk.). 

A klasszikus geológiai tárgyak oktatása a nyilvános felsőfokú tanintézetek-
ben az 1700-as évek második feléig nyúlik vissza. A pesti egyetemen példá-
ul az ásványtant 1774-ig a bölcsészeti karon, az állattannal közös tanszéken 

ELSŐ TUDOMÁNYOS 
KUTATÓINTÉZETÜNK

Ferenc József 1869. június 18-án írta alá a Magyar Királyi Földtani Intézet alapító oklevelét. Jogutódja, 
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat ma is a 120 éves, Lechner Ödön által tervezett szecessziós 
épületben, a Stefánia úti Art Geo palotában található. Sorozatunk idei 12 számában 12, az intézetben 
készült térkép segítségével idézzük fel az első önálló magyar tudományos kutatóintézet 150 éves törté-
netét. Elsőként az intézet első évtizedét döntően meghatározó dunántúli térképezést ismerhetjük meg.

tanították, majd oktatása átkerült az orvosi fakultásra. 
A korszerű alapokon nyugvó, tudományos kutatással 
egybekötött geológiai oktatás csupán 1850-ben indult 
meg, amikor a bölcsészkaron felállították az Ásványtani 
és Földtani Tanszéket, Szabó Józseffel az élén. 

Közben, az 1800-as évek elején világszerte fel-
lendült a geológia iránti érdeklődés. Sorra jöttek lét-
re a földtani társulatok: a legelső 1807-ben a 
Geological Society of London, majd 1830-ban meg-
alakult a Société Géologique de France. Hazánk is 
az úttörők között járt: a Magyar Orvosok és Termé-
szetvizsgálók 1847-es, Sopronban tartott VIII. nagy-
gyűlésén Zipser András, besztercebányai tanár in-
dítványozta egy „földismei bányászegyesület” meg-
alapítását. E kezdeményezés folyományaként 1848. 
január 3-án, Videfalván, Kubinyi Ágoston elnökleté-
vel jött létre a Magyarhoni Földtani Társulat, hazánk 

egyik legrégebben alapított, ma is működő tudományos egyesülete. 
A Magyarhoni Földtani Társulathoz fordult Gorove István, földmívelés-, 

ipar- és kereskedelemügyi miniszter is 1868. január 16-án kelt levelével: 
„… Az ország részletes földtani ismeretének nemcsak a tudomány érdeké-
ben, de különösen közgazdasági szempontból is nagy fontosságot tulajdoní-
tok. Ez érdekeltségnél fogva kötelességemnek tartom a földtani felvételek és 
kutatások lehető előmozdítását a végre, hogy az ország az elérendő tudomá-
nyos eredményeknek értékesítésében mielőbb részesülhessen. … ” Ez azt 
jelenti, hogy ugyan az 1849-ben, Bécsben létrehozott Birodalmi Földtani In-
tézet 1858-ban megkezdte Magyarország földtani térképezését, mégis nem 
sokkal az 1867-ben megkötött kiegyezést követően, már miniszteri szinten is 
felmerült az igény egy önálló ma-
gyar földtani intézet létrehozására. 

A miniszter már 1868 júliusá-
ban, saját hatáskörében megtette 
a kezdő lépést: a Földmívelés-, 
Ipar- és Kereskedelemügyi Mi-
nisztérium keretein belül felállítot-
ta a Magyar Földtani Osztályt, 
amely augusztus 20-án meg is 
kezdte működését, a Buda és Ta-
ta közötti terület rendszeres föld-
tani vizsgálataival. E munka ered-
ményeként már 1870-ben megje-
lent az első két térképlap: Buda–
Pest vidéke és Tata–Bicske 

T É R K É P E K  A  M Ú LT B Ó L

A bicskei felvételi lap az 1870-es évekből, a Földtani Intézet első nagy 
földtani térképező programjából (részlet)

Hantken Miksa 

Böckh János ifjúkori portréja 



Él e t É s  tu d o m á n y   2019/4  111

vidéke földtana, 1 : 144 000-es méretarányban. A Földtani Osztály a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum egyik keskeny előszobájában kapott helyet, szak-
könyvei pedig befértek egy, a múzeumtól kölcsönzött keskeny, ócska 
könyvszekrénybe. Az osztály azonban oly lelkesedéssel és buzgalommal 
kezdte meg működését, hogy Gorove István miniszter már a következő 
évben javasolta az uralkodónak, hogy a Földtani Osztályt vegyék ki a mi-
nisztérium kötelékéből és lépjen helyébe az önálló intézet. 

Meghallgatásra talált a miniszter kérése és Ferenc József 1869. június 
18-án, Schönbrunnban kelt oklevelében létre is hozta a Magyar Királyi 
Földtani Intézetet. Megalakulásakor – az igazgatón, Hantken Miksán kívül 

– három geológusa (Böckh János, 
Hofmann Károly és Winkler Benő), 
két gyakornoka (Telegdi Roth Lajos, 
addigi pénzügyminisztériumi szám-
tiszt és Gaál Dénes, frissen végzett 
keszthelyi akadémiai növendék), va-
lamint két, az intézettel csak megbí-
zásos viszonyban álló, erdélyi kül-
tagja (Herbich Ferenc és Pávay 
Vajna Elek) volt. A geológusokon kí-
vül az intézet személyzetéhez tarto-
zott egy írnok és egy szolga. A költ-
ségvetésben megállapított éves do-
tációja – csakúgy, mint elődjének, a 
minisztérium Földtani Osztályának 
– 24 000 forintot tett ki. 

Az intézet működésének indulása 
rendkívül nehéz volt. Az alapítólevélben foglalt egyik fő feladat, a Horvát-
Szlavónországgal mint társországgal együtt 325 000 négyzetkilométer-
nyi államterület áttekintő és részletes térképezése a rendelkezésre álló 
csekély szakembergárda és még csekélyebb költségvetési támogatás 
mellett szinte lehetetlennek tűnik mai szemmel nézve. Az intézet veze-
tése elsőként – a bécsi földtani intézet munkájának folytatásaként 
– a Dunántúl térképezését tűzte ki célul. Ezzel a magyar geológusok az 
osztrák geológusoknak a Visegrád–Bükk-vonalig terjedő kárpáti térképe-
ikhez szerettek volna csatlakozni. Belevetették magukat a munkába és 
alig 8 év alatt, 1877-re csaknem a teljes Dunántúllal el is készültek. 

Az e munka eredményeként 1888-ig kiadott harminc darab, 1 : 144 000-es 
méretarányú térképlap kézi festésű kiadásban jelent meg és 113 földtani 
képződmény szerepel rajtuk. Ezek egyike, a Sümeg–Zalaegerszeg 
környékének földtani térképe. Magán a térképen (lásd a következő 
oldalpáron – a szerk.) a települések, hegyek, folyók nevei magyarul 

szerepelnek, de a jelkulcsa még kétnyelvű: magyar és német. Ezen a te-
rületen 16 képződményt különítettek el: a legidősebb, felső-triász korú Fő-
dolomittól kezdve a jelenkori „Áradmányig”, azaz folyóvízi üledékekig. 

A megjelent térképek értékét jelzi, hogy azokat a külföld is elismerte: 
az 1870-es, 80-as években több nemzetközi kongresszuson is díjat 
nyertek. Párizsban az 1875-ben megrendezett Nemzetközi Földirati 
Kongresszuson I. osztályú éremmel tüntették ki az intézetet, majd 
ugyanott, a három évvel későbbi világkiállításon bemutatott térképeket 
nagydíjjal jutalmazták. Ráadásul a térképezés eredményeiből született 

művek, így Hantken Miksa eocén és oligocén tanulmányai, Hofmann 
Károlynak a Budai-hegységben és a Mecsekben végzett vizsgálatai, 
Böckh János bakonyi és mecseki munkái olyan alapvető és részletes is-
mereteket tartalmaznak, melyek mind a mai napig megállják helyüket. 

Hantken Miksa már kinevezésekor pontosan tisztában volt a rá váró feladat 
nagyságával, az előtte álló nehézségekkel, mégis elvállalta az intézet veze-
tését. Tizenhárom év alatt azonban belefáradt a szervezésbe, az irányításba, 
a néha parttalannak tetsző küzdelmekbe és 1882-ben örömmel vállalta el a 
Budapesti Tudományegyetem újonnan létrehozott Őslénytani Tanszékének 
vezetését. Az új igazgatóra váró intézet egyúttal – a Dunántúl földtani térké-
pezésének befejezése után – új térképezendő terület kijelölésére is várt. 

BaBinszki Edit

A Sümeg és Zalaegerszeg környékének korabeli 
földtani térképe – a sorozat előző részeiben megje-
lentekkel együtt – nagy felbontásban megtalálható 
a https://map.mbfsz.gov.hu/oldmaps.html címen.

Winkler Benő (Ifj. Kalmár János 
festménye, 1909)

Az 1875-ös párizsi kongresszuson nyert érem (balra) és az 1878-as 
párizsi kongresszuson nyert nagydíj (jobbra)

(LANTOS ZOLTÁN FELVÉTELEI)

Kiránduló geológusok az 1800-as évek második felében (ILLUSZTRÁCIÓK: MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI SZOLGÁLAT GYŰJTEMÉNYE) 
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Megítélésük szerint rossz 
irányba kezdett el menni a 
világ, mivel a társadalmi, a 

piaci és az üzleti folyamatok figyel-
men kívül hagyják az egyik legalap-
vetőbb emberi jogot, a magánszférát 
(„the right to be left alone”).

Azonban egy másik érvrendszer is 
létezik. Részemről mélyen egyetér-
tek Helen Nissenbaum professzor 
asszonnyal, aki a magánszféra 
kontextusalapú megítélésével  kap-
csolatos jogi és társadalmi munkái 
mellett úgy érvel, hogy „az elfele-
déshez való jogunk” („right to be 
forgotten”) nem is biztos, hogy 
ugyanúgy érvényes az interneten, 
mint a valóságban, hiszen a kibertér 
egy olyan nyilvános környezet, 
amelyben szinte mindenki mindent 
lát. Az utcán sem kérhetünk meg 
mindenkit, hogy felejtse el, hogy ott 
látott minket.

A nyilvánvaló ellentmondás, amely 
a technológia használata és a techno-
lógiától való félelem (technofóbia) 
rejt komoly fejtörést okoz a biztonsá-
gi szakértőknek. Ahogy az 1800-as 
évek elején a vasutat ellenzők meg vol-
tak győződve róla, hogy ez a modern 
közlekedési technika életveszélyes az 
utazókra, úgy századunkban is sok 
szkeptikusát találjuk az idegennek 

2.
rész

KISZIVÁRGÓ KIBERTITKAINK 2018-BAN

TECHNOLÓGIAI 
KITETTSÉGÜNK 

MEGÍTÉLÉSE

tűnő virtuális technológiák vagy ép-
pen az emberi képességeket javító 
augmentációk területének.

Információalapú gazdaság és 
irányítási modellek

A személyes információkon alapuló 
államhatalmi berendezkedés kritiká-
ját Orwell is megfogalmazta az 1984 
című művében. Munkájában köz-
ponti elemként, szimbólumként jele-
nik meg a Nagy Testvér. Orwell mű-
vében rámutatott arra, hogy ha az 
adatvédelem területe hiányos, gyen-
ge jogszabályok próbálják képviselni, 
akkor a magánszemélyek alkotmá-
nyos jogai még jobban csorbulnak, 

így könnyűszerrel minden személy 
gondolata, szokása, véleménye, élete, 
tettei nyilvántartásba kerülhetnek. 
Ezeket az államhatalom a saját politi-
kai céljai, játszmái érdekében fel tud 
használni: zsarolni tudja az embere-
ket, egész nemzeteket tud tévútra 
vinni, s így végső soron életeket, or-
szágokat tud ellehetetleníteni. 

Hogy ez a jelenség milyen úton halad 
a megvalósulásához, azt kiválóan pél-
dázza a kínai vasúton elhangzó figyel-
meztetés, amelyet James O'Malley új-
ságíró 2018-ban rögzített és tett közzé 
twitteroldalán: „Kedves Utasok! Azon 
utazók, akik nem rendelkeznek jegy-
gyel, nem megfelelően viselkednek 

1890-ben megjelent Samuel D. Warren és Louis D. Brandeis The Right to Privacy (A magánszférához 
való jog) című közös munkája. A műben kifejtik, hogy az utóbbi évektől (értsd: XIX. század) kezdve az 
ipari forradalom, a technológiai újítások és maga a technikai fejlődésbe vetett hit példátlan hatással 
volta magánszférára. A telefon, a képrögzítés, a technikai újdonságok egy olyan új közeget teremtet-
tek, melyben újra kellett a magánszférát értelmezni, sőt védeni és szabályozni. A szerzők úgy látják, 
hogy a technológia nagyon sérülékennyé teszi életünket, ezért azt inkább offenzívnek érzékelik, 

minthogy örülnének a bennük rejlő gazdasági fellendülés lehetőségének.
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évekkel később derülnek ki. Ilyenkor 
viszont már szinte lehetetlen kijavíta-
ni a problémás pontokat, mert idő-
közben akár több generációs megol-
dás is épülhetett egy-egy ilyen esz-
közre. Ha belegondolunk abba, hogy 
az ilyen eszközöket tömegével hasz-
nálhatjuk fel okosvárosok építéséhez 
vagy otthonautomatizálási projek-
tekben, akkor még inkább értelmet 
nyer az alapos biztonsági ellenőrzé-
sek logikájának beépítése a gyártási 
folyamatokba.

Moore törvénye talán még mindig 
érvényes, a számítási kapacitás évről 
évre hatalmas mértékben nő, jelentős 
az innováció, de amiről nem igazán 
veszünk tudomást, az a tény, hogy a 
sebesség nagymértékű javítása szá-
mos sérülékenységnek lehet az oko-
zója, és ez a tempó biztonság szem-
pontból nem tűnik fenntarthatónak.

Nem kellene meglepődnünk azon, 
hogy több száz millió eszközről kide-
rül mennyire sérülékeny. 2018 nya-
rán az egyik neves kameragyártó 
eszközeinek közel 400 típusa bizo-
nyult hibásnak. Egy külső behatoló a 
kamerák képét láthatta és hozzáfért 
a kamera irányító rendszeréhez is. 
A legtöbb felhasználó csupán fekete 
dobozként tekint a kütyüjére és nem 
is szeretné megérteni annak pontos 
működését. Az operációs rendszerrel 
(OS) sokan még tisztában vannak 
(ilyen a Windows is), de nincs meg-
felelő ismeretük arról, hogy az OS 
alatt egy rétegzett információs tech-
nológiai környezet lapul meg és azok 
is sok hibával rendelkezhetnek.

Az információs technológia világá-
ban hihetetlen gyorsan történnek a 
változások, a processzor egy nagyon 

állandó megoldás, de az informatika 
változékony, rengeteg réteg van a 
CPU fölött, például alkalmazási, há-
lózati, átviteli, adat. Egy ilyen CPU 
hardware-es sérülékenységet nem 
csupán önmagában szükséges meg-
ítélni, hanem a köré épült techno-
lógiai ökoszisztéma tekintetében. 
A Spectre 4-es hibára bizonyos kont-
rollokat (böngésző bővítmény) lehet 
bevezetni vállalati architektúrában, 
ami csökkenti a valószínűségét an-
nak, hogy ezt a kritikus sérülékeny-
séget kihasználhatják, de ez nem 
oldja meg a gondot. A rosszindulatú 
támadók és a gyártók, felhasználók 
között ez a macska-egér játék örök-
ké folytatódhat akár, mindig lesz 
egy újabb mód, ahogyan a hibát ki 
lehet használni és születni fog egy 
újabb védekezési megoldás, amit mi-
előbb implementálni kell.

A kibervédelemre gyakorolt 
hatások

Úgy vélem, hogy folytatódni fog ez 
a sor. Számos esetben fog kiderülni, 
hogy körénk épített technológia 
(például okosóra, okostelevízió) sé-
rülékeny. A digitális tér legnagyobb 
szereplői pedig túl lassan kezdik el 
fejlesztői szinten is megtanulni és al-
kalmazni a biztonságosabb gondol-
kodásmódot, mert a biztonság a 
használhatóság, a rövidtávú gazda-
sági és üzleti növekedés rovására me-
het, ez pedig nem okoz örömöt az 
üzleti vezetők széles körében.

Az adatszivárgások kapcsán a vi-
lág egyik talán legnaprakészebb 
nyilvános tájékozódási forrása, mely 
azonnal értesíti a közösséget inci-
dens esetén: Troy Hunt weboldala, 

vagy dohányoznak nyilvános he-
lyen, az előírások alapján büntetés-
ben részesülnek, valamint viselkedé-
süket a személyes pontszám- nyilván-
tartó rendszerben rögzítjük. Annak 
érdekében, hogy elkerüljék a szemé-
lyes pontszámuk csökkenését, tartsák 
be a vonatkozó rendelkezéseket és se-
gítsenek a rend megtartásában a vo-
naton és az állomáson.”

Meglepetés volt egyáltalán a 
processzorok sérülékenysége?
Kiberbiztonsági szakértők évek óta 
sejtik, hogy a hardware-ekben ko-
moly hibák vannak. A gondolat és 
annak bizonyítása, a hackerkonfe-
renciák visszatérő témája volt már 
évek óta.  A gond az, hogy amíg ezek 
a hibák (például a zero-day) nem érik 
el egy kritikus tömeg figyelmét, 
vagyis amíg nincs elég nyilvános in-
cidens, addig sajnos a gyártók sem 
fogják ezeket kijavítani, hiszen koc-
kázati alapon még nem éri meg ne-
kik, sőt szinte lehetetlen felkészülni 
erre, mert a mai processzorellátási 
lánc nem teszi lehetővé az ilyen típusú 
nehézségek kiszűrését. Hiányzik pél-
dául az alapértelmezett és beépített 
biztonság intézménye, nem fordíta-
nak elég időt a gyártók, a fejlesztők, 
hogy biztonságos is legyen a kiadott 
elektronikai eszköz. A személyes ada-
tok védelmének szemszögéből a biz-
tonsági kérdések alapértelmezett ke-
zelését már a 2018. május 25-én ha-
tályba lépett Európai Unió általános 
adatvédelmi rendelete (General Data 
Protection Regulation – GDPR) is 
kötelezően elvárja. Ebből a szem-
pontból a GDPR és a jövőben megje-
lenő rendeletek hatása a fejlesztők és 
gyártók gondolkodásmódjára talán 
még fontosabb is, mint a közvetlen 
büntetések kiszabása.

Az interneten keresztül összekap-
csolt sok-sok informatikai eszköz, 
vagyis a dolgok internete (IoT) meg-
oldások esetében is az a legfontosabb, 
hogy minél előbb a piacra kerüljön 
egy termék és a fogyasztó el tudja 
kezdeni használni. Óriási az időnyo-
más a beszállítókon (a CPU-gyárak-
nak például évekkel előre le kell le-
adniuk a rendelésüket szilíciumból). 
A kiélezett és felfokozott piaci ver-
senyhelyzet miatt, sajnos olyan „búj-
tatott” sérülékenységek maradhat-
nak az eszközökben, amik néha csak 
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technológiáról, és nem múlik el úgy 
egy hét, hogy a világ valamely pont-
ján ne szivárogna ki rengeteg szemé-
lyes információ. A gyártók sajnálatos 
módon nem kezelik elsődleges straté-
giaként azt, hogy a kiadott termék 
(eszköz, software) megfelelő bizton-
sági architektúrával is rendelkezzék, 
ezzel pedig adatkezelési oldalról teljes 
ellátási láncokat meghatározhatnak. 

Azonban, ha végfelhasználói oldal-
ról megjelenne egy erősebb fogyasz-
tói igény, akkor ez egyfajta fordított 
dominóelv alapján vissza tud hatni a 
gyártói folyamatokra is, így tehát 
rajtunk sor! Jelezzük minél többször 
a szolgáltatóknak, intézményeknek, 
munkáltatónak, hogy milyen intéz-
kedésekkel lehetne növelni az infor-
mációbiztonság szintjét. Keressük a 
biztonságosabb megoldásokat és 
azokat a rendszereket, eszközöket, 
amelyek gyártói jól kommunikáltan 
foglalkoznak a kérdéssel.

Minden nagy folyamat apró lépé-
sekből áll össze. Minden technikai 
fejlesztésnek sok-sok összetevője van. 
Ismernünk kell az eszközöket, ame-
lyeket használunk, a gyengéikkel, a 
sérülékenységeikkel együtt. Annak 
ellenére, hogy nem lehetünk teljesen 
urai a magánszféránkal történő vál-
tozásoknak a kibertében, tudatossá-
gunk, felelősségvállalásunk és visz-
szajelzéseink mind-mind segítenek. 
Segítenek abban, hogy az informati-
kai eszközök által nyújtott kényelem 
és hatékonyság az irányításunk alatt 
tartott erővé tudjon válni saját ma-
gunk és egész társadalmunk számára.

Keleti Arthur
A szerző köszönettel tartozik az írás 

tartalmi részeiben nyújtott nélkülöz-
hetetlen segítségért Balogh Turulnak 
és Rozs-Nagy Szilviának.

a haveibeenpwned.com, melyet a 
brit és az ausztrál kormány is hivata-
losan használ tájékozódási célból.

Troy Hunt twittercsatornáján heti 
szinten számos, új adatvédelmi inci-
densről számol be. Jelenlegi becslése 
szerint közel 5,7 (!) milliárd felhasz-
nálói fiók belépési adatai kerültek il-
letéktelen kezekbe, mely közül a leg-
nagyobb mértékű szivárgások a kö-
vetkezők voltak: Marriott, Dell, 
Quora, Adobe, MySpace, LinkedIn.

Troy szerint a kiberbiztonsági szak-
emberek egyetértenek abban, hogy az 
adatvédelmi és információbiztonsági 
incidensek száma rohamos mértékben 
fog nőni és a nyilvánosság is egyre 
több esetről fog értesülni. Magunk is 
tapasztalhatjuk, hogy míg 1-3 éve 
mennyire nem volt benne a köztudat-
ban például a zsarolóvírus fogalma, 
ma már a közbeszéd részét képezi. 

A GDPR megjelenésének és szigo-
rú elvárásrendszerének eredménye-
ként a szervezetek egyes területeinek 
munkatársai elkezdtek olyan adatvé-
delmi, üzleti, folyamatbeli, informá-
cióbiztonsági kérdésekről beszélgetni, 
melyeket eddig a költséghatékonyság 
és kényelmi tényezők miatt kerültek. 

Erre tekinthetünk úgy, mint egy 
olyan érési, tanulási folyamatra, amit 
a szabályozó kényszerből indított el, 
ám célja az állampolgárok digitális 
személyiségének védelme. Pontos 
hatásait még nem ismerjük, de talán 
hosszútávon segít a cél elérésében.

Digitális immunrendszerünk
A biztonság egy eseményvezérelt tu-
dományterület. Az elmúlt évtizedek-
ben is azt láthattuk, hogy ez a világ a 
macska-egér játékhoz hasonlít. Nap-
ról napra derülnek ki újabb hiányos-
ságok az alkalmazott információs 

Nyelv és Élet

Nyelvünk gazdagítója, Ady

Halálának századik évfordulóján 
eszünkbe jut, hogy nagy költőnk 
milyen sok szóval,  kifejezéssel  gaz-
dagította anyanyelvünket.

Mindnyájan ismerünk muszáj-Herku-
leseket, perc-emberkéket, felrémlik előt-
tünk olykor a jó Csönd-herceg, gyakran 
emlegetjük hazánkat komp-országként, 
köszvény-országként, s a mi lelkünkben 
is égnek néha kis rőzse-dalok.

Egyes verseiben a maga koránál ré-
gibb szavakat is használ, mint a déli 
verő, hegedős, céda, pulya, vitézlő vagy 
világbíró. A nyelvújítás óta igencsak 
elavult a bizodalom, a szenvedelem, a 
kelevény, a  cenk, a csolnak, de haszná-
latuk nála a veretes stílust szolgálja. 
„Öreg vitézink ühmögnek”, írja, és mi 
eredetinek érezzük ezt az igét. 

Olvasóit egyéni szóalakokkal  is 
meglepi: össze-zsibolygott, cserepzett, ki-
dacolt, kicifrált, orkánzik, krisztuskodik, 
messiásodás…

Nyelvteremtő ereje akkor van iga-
zán elemében, amikor egy-egy fur-
csa jelzőbe mondatnyi tartalmat sű-
rít. Képzeletünkben látjuk-halljuk a 
hecces csőcseléket, a vér-muzsikás har-
cot, az éltes holtat, gyanítjuk, mit ért a 
költő harcos és hozsannás időkön, vala-
mint vágykódó szíveken.

Összevonásai meghökkentenek: 
szép-zavaros, a Téboly zöld-vér-útja, 
Napfény-ország, pipafüst-szárny, em-
ber-sűrű, vész-álmú, köd-evő, bús-hazát-
lan, rím-pólyás gyermek, szűz arany-ró-
zsák, gyehenna-fészek, mámor-bíztatás.

Egyes főneveket szimbólumokká 
növel: Pénz, Vér, Arany, Köd.  

Irodalmárok, kutatók, tanárok s 
nem utolsósorban diákok adózhat-
nak Ady emlékének oly módon, hogy 
kigyűjtik verseinek szövegéből az új 
vagy csupán újszerű kifejezéseket.

Költészetét a szakértők sok szem-
pontból feldolgozták már, ám a 
munka reménykeltőn folytatható. 
Így bizonyíthatjuk, hogy igaz, amit 
a költő magáról gondolt:

„Ifjú szivekben élek s mindig tovább…”
Gyárfás endre

                                   

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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H étszázezer korona alap-
tőkével hozták létre az 
Első Magyar Óragyár 

Részvénytársaság Szentgotthárd, 
elnevezésű üzemet. Egy svájci 
óragyár felszerelését vásárolták 
meg. Aeby Alfréd és Schlesinger 
Rafael lett  a gyárvezető, Lang 
Ignáz szombathelyi vállalkozó 
kapta meg az építési megbízást. 
Április elsején volt az alapkőleté-
tel, 27-én már álltak az alapfalak. 
Augusztus 30-án termelésre ké-
szen állt a gyár.

70 fő érkezett Svájcból, harminc 
magyar dolgozót alkalmaztak. 
A gyártott zsebórákon kakas-
jelet, típusjelet, majd később ezt 
kiegészítve, „Szt Gotthárd” jelet 
alkalmaztak. A svájci óragyárak 
Órás- és Vésnökipari Szakmunkások Szövetsége alkalma-
zotti bojkottot hirdetett a szentgotthárdi gyárral szem-
ben. 1899-ben csődbe jutott a gyár. Ekkor a bécsi szék-
helyű Kohn Fülöp óranagykereskedő megvásárolta az 
üzemet. Jó érzékkel Anker néven hozta forgalomba 
az órákat, és a svájci bojkottálókkal is megegyezett. 
A gyár neve: Első Magyar Óragyár lett. 

ÓRAGYÁR A HATÁRON
Rovatunkban hónapról hónapra egy-egy érdekes órát, vagy más, az időméréssel kapcsolatos eszközt 
mutatunk be olvasóinknak. Most kivételt teszünk. Januári témánk ugyanis az első hazai óragyár.   

1896-ban alapították, és 1925-ig működött.

1903-ban a létszám 76 fő, köztük több ügyes kezű gyer-
mekkel. Naponta 120 darab különféle órát gyártottak. 
Romániában, Bulgáriában, Törökországban, Máltán és 
Görögországban értékesítették azokat. 1904-ben leégett a 
gyár, amit három év múlva államsegéllyel építettek újjá. 
1908-ban indult újra a termelés, most már Nemzeti 
Óragyár néven. Svájci és amerikai gépeken dolgoztak. 
A gyártás első helységében az ezüst tokot gyártották. 
A következő két teremben az órák finom alkatrészei ké-
szültek. A negyedik és ötödik teremben folyt az összesze-
relés. 270 gép 320 munkással háromezer darabot gyártott 
heti átlagban. 80 tanoncot is alkalmaztak. Az erőátvitelt 
és a világítást saját áramteleppel oldották meg. 

1912-ben Gyanafalván fióküzemet létesítettek harminc 
munkással. 1919-ben 176 dolgozója volt a gyárnak. A tri-
anoni békeszerződés következtében a dolgozók 35 száza-
léka az elcsatolt területekre került, köztük a 17 mesterből 
nyolcan. A gyanafalvai fióküzem is elveszett. 1925-ben a 
gyár befejezte az óragyártást Szentgotthárdon. Bécsbe 
költözött, a gépeket és az iratokat elszállították. Az épület 
jelenleg is áll, egy ideig gyermekszanatóriumként műkö-
dött, jelenleg a Vas Megyei Önkormányzat Rehabilitáci-
ós Kórháza és Gyógyfürdője található benne.

Csuk FerenC
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Ilyenkor télen gyakran havasak tájaink, de nem szabály, hogy egy tárlat mindig az időjáráshoz al-
kalmazkodjon. Az olvadás egyébként hamarosan más aktualitást mos majd el. Az alacsony vízszint 

megmutatta a Duna fenekét, ami, láthatjuk, nem márványkőből van.
A homo photographus olyasmiket is lát, amiket elődei nem. A természeti népek ugyancsak figyelték 

világukat, de a sirály evezőtollai közt aligha kukkantottak át megcsodálni az odatapadt vízcseppek 
gyöngyszemeit. A fotózás az ismeretek sajátos, néha fáradságos, máskor ötletszerű begyűjtése. Gyak-
ran a játékosság is szerepet kap a képalkotásban: a parányi agyagamforákban támadásra készülődő 
rablók lapulnak, mint az Ezeregyéjszaka meséjében...

H. J.

2 3

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1



2019/4  Él e t É s  tu d o m á n y   119

1. Orbán Balázs (Orban.balazs.67@gmail.
com) – Az „Elefánt” – Az egykori szénberakó 
(az Esztergom fölötti partszakaszon). Az ipari 
műemlék megérdemelne valamiféle gondo-
zást. (Talán kilátó is lehetne, ha visszaállíta-

nák a kötélpályát.)

2. Szalai Balázs (Zalaegerszeg, szbalazssz@
outlook.hu) Darázsbölcsőde – A lopódarázs 
készítette agyagbölcsők Kehidakustányban 
a villanyóraszekrényben várják, hogy végre 
elkezdődjön az élet. (Az ÉT LXXIII/27. száma 
óta tudom, hogy mik ezek. Mindig tanul az 

ember valami újat. A ,,lopó" név a lopótökre 
emlékeztető potrohukra utal.

3. Hofer Ádám (Agárd, hofer.adam@gmail.
com) – Sirálytollakon – A keszthelyi mólónál

4. Juhász Erika – A bátor egérke –  
A társai elmenekültek közeledtemre

5. Orbán Balázs (Orban.balazs.67@gmail.
com) – Kagylótemető 

 
6. Tóth Zsombor (Sellye, tothzs69@gmail.

com) – Önvizsgálat
 Instagramon @tothzs69

6

4

5
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LogIQs
www.mensa.hu

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

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

ményes gondolkodást kívánunk!

3. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa

Melyik ábra illik a kérdőjel helyére?

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Melyik ábra illik a kérdőjel helyére?

A számmal jelölt szavak közül melyik illik a többi közé?

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 4

(Az alsó két szám szorzatának utolsó számjegye.)

2. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Megoldás: Kotkotka: 1, 6, 7, 9, 13, Tyutyu: 2, 3, 5, 11, Csőri: 4, 
8, 10, 12 

3. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Megoldás: FANTAZMAGÓRIA 

(Az ,,összeadandó” szavak mássalhangzói szerepelnek az ,,ösz-
szegben”, más magánhangzókkal.)



Kétféle boldogság

A boldogság lélektani kutatásának előrehaladásával egyre 
árnyaltabbá válik a kép, mely erről a mindenki által vá-
gyott érzelemről vagy lelkiállapotról kezd kialakulni – így 
egyre többet tudunk a boldogság különböző fajtáiról is. 
Az egyik felosztás szerint alapvetően kétféle boldogság 
létezik: az egyik amelyet a jelenben, az adott pillanatban 
élünk át, a másik pedig a visszatekintő, visszaemlékező 
boldogság, mely akkor tölt el bennünket, ha életünk va-
lamely múltbeli eseményére gondolunk.

Természetesen az volna logikus, hogy ez a kettő egy-
beessen, ám a valóságban ez koránt sincs így. Gyakran 
előfordul, hogy egy esemény vagy időszak, melyet az 
átélésekor, amikor ténylegesen 
benne voltunk, nem éreztünk ki-
emelkedően örömtelinek, később 
boldog élményként bukkan fel 
emlékezetünkben.

Az utólagos átértékelésnek van-
nak tipikus vonásai. Például egy 
filmmel vagy nyaralással kapcso-
latos emlékeink általában nem 
egyeznek az élmény átélésekor ta-
pasztalt érzésekkel – az összképet 
a kiemelkedő pillanatok és az ese-
mény vége határozzák meg. Lélek-
tani igazság rejlik tehát az olyan 
népi bölcsességek mélyén, hogy 
minden jó, ha a vége jó, és az idő 
mindent megszépít.

Vannak azután olyan tevékenysé-
gek, melyek amíg tartanak, kifeje-
zetten kellemetlenek, az emberek 
mégis vállalkoznak rájuk, mert 
eleve az a szándékuk, hogy olyan 
pillanatokat gyűjtsenek, amelyekre 
majd utólag jó lesz visszaemlékezni. Például a rajongók 
órákig fagyoskodnak a szálloda előtt, hogy megpillantsa-
nak egy sztárt, de megéri, mert később majd öröm lesz 
visszagondolni rá. Lényegében ilyen a kemény munka is, 
mely fárasztó, de az ember utólag boldog, hogy elvégez-
te a feladatot. Ezzel szemben állnak a pillanatnyi boldog-
ság élményei, melyek örömtelivé teszik a mindennapo-
kat, de arra nem alkalmasak, hogy utólag felidézve őket 
ismét boldogsággal töltsék meg a lelket.

A kétféle boldogság nem zárja ki egymást, és értékben 
sem lehet egyiket a másik elé helyezni, de azért egyértelmű, 
hogy van különbség a kettő között. Vajon az emberek 

melyik fajtát részesítik előnyben? Erre a kérdésre kere-
sett választ Cassie Mogilner és Michael I. Norton azzal az 
összetett vizsgálattal, melyről a The Journal of Positive 
Psychology című folyóiratban közöltek beszámolót. Az 
egyik internetes felmérésben 1145, 18 és 76 közötti nő 
és férfi véleményét gyűjtötték be. A kutatók először 
ismertették a kétféle boldogság mibenlétét, majd meg-
kérdezték a résztvevőket, melyik fajtát szeretnék in-
kább átélni a következő órában, napon, évben, illetve az 
életük során.

Ha a következő óráról vagy napról volt szó, akkor a 
válaszadók nagyjából fele-fele arányban választották a 
pillanatnyi és a visszaemlékező boldogságot. Amikor 
azonban a hosszabb távokról kellett dönteni, a helyzet 

megváltozott: egy év esetén a válaszadók 68, ha pedig 
egész életükről, akkor 79 százalékuk részesítette előny-
ben a pillanatnyi boldogságot. Ez az eredmény érdekes 
ellentmondásra mutat rá, azt jelzi ugyanis, hogy az 
emberek hosszú távon azt a szemléletet tartják helyes-
nek, hogy élvezzük a mindennapok örömeit, találjuk 
meg azokat az apró dolgokat, melyek boldoggá tehe-
tik az egyszerű pillanatokat – a jelent azonban még-
sem eszerint alakítanák, sokkal nagyobb arányban vá-
lasztják a másik fajta, „időzített” boldogságot. Csoda, 
hogy olyan nehéz boldognak lenni ezen a földön…?

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Élvezd a pillanatot (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Vénusz nem vigyáz  
a vonalaira

Akatsuki belesett Vénusz szoknyá-
ja alá, és olyat látott, amit még 

senki más.
A bolygót – többek között – légkö-

rének látszólagos áthatolhatatlansága 
teszi különlegessé. Az utóbbi évtize-
dekben számos módszert és eszközt 
fejlesztettek ki, amik bepillantást 
engednek a bolygó felhőszoknyája 
alá. Japán még 2015 decemberében 
állított pályára egy űreszközt, mely a 
bolygó éghajlati viszonyait vizsgálja. 
Az Akatsuki-szonda egyik műsze-
re a 2 μm-es hullámhossz tájékán, 
infravörös tartományban vizsgálódó 
kamera, most ennek segítségével fi-
gyeltek meg japán kutatók egy is-
meretlen légköri szerkezetet a Vénu-
szon. Ez a mindeddig bujkáló, sávos 
jelenség a bolygó mindkét féltekéjén 
a sarkokhoz közel, a vénuszi egyen-
lítőre nagyjából szimmetrikusan 
helyezkedik el. A szonda megfi-
gyeléseit számítógépes szimulációs 

mozgását és a sarkok hőmérsékleti 
változásait. Az űreszköz felvételén 
és a program által előállított képen 
is jól kivehető a sávszerű, csíkos szer-
kezet, amely mindkét féltekén jelen 
van. Az egyes csíkok néhányszáz ki-
lométer szélesek és többezer kilomé-
ter kiterjedésűek. Könnyen lehet, hogy 
ez a jelenség teljesen egyedi, és csak a 
Vénuszra jellemző, hiszen ilyen, vagy 

Evolúciós genetikai út a 
monogámiához

Miért van az, hogy néhány állatfaj 
egyedei elkötelezettek a párjuk 

felé, míg mások nem? A Texasi Egye-
tem (Austin, USA) kutatói által veze-
tett nemzetközi kutatócsoport, amely-
nek amerikai és brit mellett magyar 
kutatók, többek között Pogány Ákos, az 
ELTE TTK Etológia Tanszékének ad-
junktusa, Zachar Gergely, a Semmel-
weis Egyetem, illetve Székely Tamás, a 
Bath-i Egyetem szakembere is tagja 
volt, tíz gerinces fajt vizsgált. A mono-
gámiához vezető evolúciós genetikai 
folyamatokat vizsgáló tanulmány a 
Proceedings of the National Academy of 
Sciences folyóiratban jelent meg. 

A publikált eredményeik alapján a 
kutatók arra következtetésre jutottak, 
hogy az evolúció egyfajta univerzális 
formulát használt a kezdetben nem-
monogám fajok monogámmá válá-
sakor bizonyos gének aktivitásának 
növelésével, mások csökkentésével az 
agyban. „A tanulmányunk 450 millió 
évnyi evolúciót ölel át, az azóta történteket, 
hogy a vizsgált fajoknak a közös őse élt” 

A kutatók mind a tíz vizsgált faj hím 
egyedeinek agyában összehasonlítot-
ták a génexpressziót, így azonosítani 
tudták a monogámia kialakulását je-
lentő evolúciós átmenethez köthető 
változásokat. A monogám viselkedés 
összetettsége ellenére azt találták, hogy 
minden alkalommal ugyanazok a 
génexpressziós változások zajlottak le. 

programmal egészítették 
ki, ennek eredményeként a 
kutatók fényt tudtak derí-
teni a csíkok eredetére.

A Vénusz több mindenben 
hasonlít a Földhöz – mé-
ret, gravitációs gyorsulás, 
sűrűség –, de az éghajlata 
és légköri viszonyai meg-
lehetősen eltérnek a boly-
gónkon megszokottaktól. 
A Vénuszt sűrű és vastag 
felhőréteg vonja körbe, felszínén pedig 
az átlagos hőmérséklet a 450º C-ot is 
meghaladja. A felhők a látható és ult-
raibolya tartományba eső megfigye-
léseket nem teszik lehetővé, az infra-
vörös sugárzás azonban képes átjutni 
a vaskos légrétegen. A sűrű, kénsavas 
felhőleves a szokatlanul gyors fel-
sőlégköri szeleknek köszönhetően 
négy-öt földi nap alatt fordul körbe, 
ezt szuperrotációnak nevezik.

Az Akatsuki-küldetéshez készült 
szimulációs program már korábban is 
jól teljesített, amikor sikerrel modellez-
te a bolygó felhőinek rendkívül gyors 

– mondta Rebecca Young, az austini 
Texasi Egyetem Integratív Biológia 
Tanszékének tudományos munkatár-
sa, a tanulmány első szerzője.

A kutatók úgy definiálták a mo-
nogámiát, hogy az egyetlen párral 
történő párkapcsolat, amely legalább 
egy párzási időszakon át fennmarad. 
Az utódok felnevelésével kapcsola-
tos munka legalább egy része meg-
osztott, mint ahogy a ragadozóktól 
és más veszedelmektől való védelem 
is. A kutatók e definíció alapján ak-
kor is monogámnak tekintettek egy 
állatfajt, ha a pár tagjai alkalman-
ként más egyedekkel is párzanak.

A kutatók öt, közeli rokon fajpárt 
vizsgáltak, köztük négy emlős, két 
madár, két béka és két halfajt, me-
lyeket úgy válogatták össze, hogy 
egyik monogám, míg a másik nem-
monogám legyen. A kiválasztott öt 
pár egymástól független öt olyan 
alkalmat jelöl, amikor a gerincesek 
evolúciója során a monogámia meg-
jelent, mint például amikor a nem-
monogám hegyi pocok és közeli ro-
kona, a monogám mezei pocok két 
különálló fajjá vált szét. 

Nyílméregbékák. Sok nem-monogám állatfajnál 
a nőstények végzik kizárólag vagy többségében 
az utódok gondozását. A monogám fajoknál az 
utódgondozást a pár gyakran megosztva végzi. 
Ezeknél a békáknál az utódgondozás része az 

ebihalak egyesével történő átszállítása a kikelést 
követően kisebb pocsolyákba. A nem-monogám 
eperbékánál (Oophaga pumilio, balra) az anyák 

végzik ezt a feladatot, azonban a monogám 
utánzó nyílméregbékánál (Ranitomeya imitator, 

jobbra) az apáknak jut ez a szerep.
 (FORRÁS: YUSAN YAN ÉS JAMES TUMULTY)

A Vénusz újonnan felfedezett légköri leáramlási 
jelensége, melyet a szaggatott vonal határol.

 A bal oldali képet a japán űrszonda készítette, 
a jobb oldali kép a kutatók szimulációja. 

(FORRÁS: KOBE UNIVERSITY)
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ehhez hasonló légköri formációt még 
sem a Földön, sem másik bolygón nem 
figyeltek meg.

A szimuláció eredményeit elemezve a 
kutatók arra jutottak, hogy a légköri je-
lenség két főbb mechanizmus, a légköri 
örvény és a jet találkozásának következ-
ménye. A Vénuszon a légköri áramlások 
és a bolygó forgásából adódó eltérítő erő 
az egyenlítőtől a hatvanadik szélességi 
körig nyújtózó, hatalmas örvényeket 
alakítanak ki. Ezekbe az örvényekbe 
kap bele mindkét félteke magas széles-
ségein a földihez hasonló magaslégköri 
jet (vagy futóáramlat). Ez a futóáramlat 
megnyújtja és megdönti az örvényeket, 
melyek így leginkább deformált ellipszi-
sekre hasonlítanak. A nagy kiterjedésű 
örvény és az azt torzító futóáramlat ta-
lálkozásánál erőteljes, felszín irányába 
mutató leáramlás keletkezik, létrehozva 
ezzel a sávos mintát. A képen a szagga-
tott vonallal jelölt fehér sávok tulajdon-
képpen leáramlási zónák, amit a légkör 
felsőbb rétegeiből az alsóbb rétegek felé 
fújó szélként írhatunk le.

D. T.

hurrikánokat és extrémebb csapa-
dékhozamokat eredményezne.

Egy közel 4000 úszó robotból álló 
flotta, amely a világ óceánjaiban sod-
ródik, néhány naponta kétezer méteres 
mélységbe merül és megméri a víz 
hőmérsékletét, pH-értéket, sótartal-
mát, valamint egyéb hasonló informá-
cióit, mielőtt ismét felemelkedik. Ez az 
óceánfigyelő „zászlóalj”, amely az Argo 
fedőnevet viseli, a kétezres évek eleje 
óta állandó és széleskörű adathalmazt 
szolgáltat az óceánok hőtartalmáról.

Az Argot megelőzően a világtenger 
hőmérsékleti mérései ritkán bizonyul-
tak a legjobbnak, mivel azokra a felál-
dozható, alámerülő hőmérsékletmérő 
eszközökre támaszkodtak, amelyeket 
csak egyszer lehetett bevetni, mielőtt 
elnyelte volna őket a hullámsír. 

A tudományos elemzésben szereplő 
új tanulmányok közül három eseté-
ben, melyekben az 1970-es évekig 
visszamenőleg meghatározták az 
óceánok hőtartalmát, az új mód-
szerek alkalmazásával korrigálták a 
kalibrációs eltéréseket és torzításo-
kat mind az Argo eszközei, mind 

pedig a korábbi alámerülő hőmér-
sékletmérők kapcsán. A negyedik 
teljesen eltérő megközelítést alkal-
maz azt a tényt felhasználva, hogy 
a felmelegedő óceán oxigént bocsát 
ki a légkörbe. A légköri oxigénszin-
tet alapul véve – amelyet a fosszilis 
tüzelőanyagok erősen befolyásolnak 
és a tanulmány ezt figyelembe is ve-
szi – következtetések vonhatók le az 
óceán felmelegedésére vonatkozóan.

A legutóbbi négy tanulmány te-
hát úgy tűnik, sok korábbi problé-
mát küszöböl ki és összefüggésben 
áll a napjainkban elfogadottá vált 
tendenciákkal.

SzoucSek ÁDÁm

A tanulmány betekintést abba is bete-
kintést nyújt, amikor összetett szociá-
lis viselkedések nyilvánulnak meg az 
agyban kifejeződő gének által. 

A most közölt publikáció egyik fő 
újdonsága, hogy az a vizsgált több 
száz millió éves periódusával jóval 
hosszabb evolúciós időszakot ölel át, 
mint a korábbi tanulmányok, ame-
lyek új jellegek kialakulása során 
egymástól legfeljebb tízmillió év által 
elválasztott állatfajokat vizsgáltak. 

„Nem számítottunk rá, hogy 450 mil-
lió év során ilyen összetett viselkedést 
érintő evolúciós átmenetek pontosan 
ugyanúgy történtek minden alkalom-
mal” – mondta Young.

A kutatók a tíz faj három-három 
egyedéből szövetmintákat gyűjtöttek, 
majd a génaktivitást RNS-szekvenálás 
segítségével vizsgálták. A génaktivitási 
mintázatok fajok közötti eltéréseinek 
detektálásához bioinformatikai szoft-
vert és egy szuperszámítógépet is hasz-
náltak. Az egymástól távoli rokonság-
ban álló fajok – pl. a halak és emlősök 
– génjeinek szekvenciahasonlóságon 
alapuló csoportosításával a kutatócso-
port sikeresen azonosította a közös 
evolúciós formulát, amely hosszú pár-
kapcsolathoz és szülői együttműködés-
hez vezetett az öt monogám fajnál. 

ELTE

Egyre nő a hő az 
óceánokban

Az üvegházhatású gázok által 
csapdázott hő még a korábban 

feltételezettnél is gyorsabban mele-
gíti fel az óceánokat, derül ki a leg-
utóbbi négy, óceáni felmelegedést 
vizsgáló tanulmány elemzéséből.

Az óceánok az éghajlatváltozás 
egyik legfontosabb indikátorai, 
mivel az üvegházhatású gázok által 
csapdázott nagy mennyiségű feles-
leges napenergia körülbelül 93%-a 
a világtengerben halmozódik fel. 
A szárazföldivel ellentétben, az 
óceánok hőmérsékletét a különbö-
ző éghajlati események – mint az 
El Niño vagy a vulkánkitörések – 
okozta évenkénti változások kevés-
bé befolyásolják.

A Science tudományos folyóiratban 
megjelent új elemzés szerint az óceáni 
hőtartalom változásai összefüggésben 
állnak napjaink vezető éghajlati mo-
delljeinek előrejelzéseivel, miszerint 
a vizek felmelegedése általánosan 
gyorsuló tendenciát mutat.

A „minden marad a régiben” for-
gatókönyvet feltételezve, azaz hogy 
az üvegházgáz-kibocsátás a jelen-
legi szinten folytatódik, a CMIP5 
(Coupled Model Intercomparison 
Project 5) modelljei szerint az évszá-
zad végére a világóceán felső 2000 
méterének hőmérséklete átlagosan 
mintegy 0,78 °C-al emelkedik.

A keletkező hőtöbblet következté-
ben nagyjából 30 centiméteres ten-
gerszint-emelkedés várható, még 
azon felül, amit korábban a glecs-
cserek és jégmezők olvadása kö-
vetkeztében bekövetkező emelke-
désként előre jeleztek. A melegebb 
óceán emellett erősebb viharokat, 

Elöl a számtalan, óceánba helyezett 
Argo-műszer egyike, hátul a telepítést 

végző kutatóhajó
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Féltékeny, mint egy… 
nőstény pávián!

A párválasztás és szaporodás körü-
li konfliktusok kapcsán leg-

gyakrabban a hímek közötti versen-
gés eseteit szokták megemlíteni. 
Szinte megszámlálhatatlanul sok 
tanulmány foglalkozik azzal, hogy 
akár a hím-hím elleni küzdelem-
ben, vagy az úgynevezett „hölgy-
válasz” során hogyan dől el az, me-
lyik hím tud majd párosodni, illetve 
az, hogy az egyes hím hány partner-
rel tud majd utódokat létrehozni. 
Belső megtermékenyítésű fajok (ti-
pikusan a madarak és emlősök) ese-
tében ezen kívül általában az is jel-
lemző, hogy az utódok gondozása 
legtöbbször az anyára hárul, míg a 
hím, különösen az emlősök köré-
ben, csak a fajok töredékénél vesz 
részt az utódok védelmében, ellátá-
sában. Ennek okai között említhet-
jük, hogy az emlősöknél az anya 
rendszerint egymaga is képes a teljes 
utódgondozási folyamatra, másrészt 
pedig a monogámia ritkasága miatt 
az apaság is bizonytalan, vagyis a 
hím jó eséllyel akár más apa utódait 
is gondozni volna kénytelen.

Mégis, több faj eseté-
ben is megfigyelték már, 
hogy bár az adott állatok-
ra a promiszkuitás (vagyis 
a szigorúan betartott mo-
nogámia hiánya) jellem-
ző, a hímek, bár korláto-
zott mértékben, de részt 
vesznek az utódok védel-
mében. Így például pávi-
ánok körében előfordul, 
hogy a hím közeli „ba-
rátságban” áll azokkal a 
nőstényekkel, amelyekkel 
párosodott, és védelmezi 
őket, illetve megszüle-
tett kicsinyeiket a többi-
ek agressziójától. Mivel a páviánok 
körében amúgy nincs monogámia, 
az apaság csak valószínűsíthető az 
egyes hímek számára. A nőstények 
szemszögéből nézve ez a védelem 
igen hasznos, hiszen a csoporton 
belül gyakoriak az összetűzések, és 
a kölyökgyilkosság sem ritka. Ebből 
adódóan arra számíthatnánk, hogy 

az egyes nőstények „féltékenyek” 
lesznek, és igyekeznek kisajátítani a 
hím partner védelmezői szolgálatait 
a többi nősténnyel szemben. 

Francia és brit kutatók egy namí-
biai nemzeti parkban medvepávi-
án-kolóniák belső viszonyait tanul-
mányozták több éven keresztül, és 
legújabb tanulmányukban a nősté-
nyek féltékeny viselkedésének meg-
győző bizonyítékairól számolnak be. 
Elsősorban azt vizsgálták, hogy az 
egyes hímekkel „barátságban” élő 

vemhes, illetve már kölyökkel ren-
delkező nőstények agressziója mi-
ként nyilvánul meg más nőstények-
kel szemben, illetve ennek mi a ki-
menetele. A terepvizsgálat eredmé-
nyei szerint a vemhes, illetve utódot 
szoptató nőstények leginkább akkor 
mutattak agressziót más nőstények-
kel szemben, amikor maguk csak 

ÉT-ETOLÓGIA

nemrég vemhesültek. Az agressziót 
fokozta, ha a másik nőstény közele-
dett, illetve „kikezdett” a már vem-
hesült nőstény pávián „barátjával”. 
A nőstények közötti agresszió csök-
kentette a további nőstények sikeres 
megtermékenyülésének esélyét.

A tanulmány sikeresen mutat rá 
a nőstényeknél megfigyelhető fél-
tékenység hasznára. Azzal, hogy 
a nőstények közvetlenül a saját 
megtermékenyülésüket követően 
válnak a leginkább ellenségessé a 

partnerükre pályázó újabb 
arajelöltekkel, sikerül csök-
kenteni annak veszélyét, 
hogy majdan szinte egy 
időben több kispáviánt ne-
velő „barátnőjét” is védel-
meznie kelljen a hímnek. 
Így az adott nőstény a hím 
szinte teljes gondozói te-
vékenységét biztosíthatja 
a maga és utóda számára. 
Érdekes, hogy a nőstények 
közötti féltékenység a hím 
szempontjából feltehetően 
előnytelen amúgy, hiszen 
ezáltal csökken annak az 
esélye is, hogy a hím mi-

nél több nősténnyel hozhasson létre 
utódokat. A cikk tanulsága továb-
bá még az is, hogy a promiszku-
itás nem feltétlenül okozza az apai 
gondoskodás hiányát, hanem egyes 
esetekben ez annyira jelentős lehet, 
hogy a nőstények közötti erőteljes 
vetélkedéshez vezethet.

PongrÁcz PéTer
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KEZDJE 
AZ ÚJÉVET 
A LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁVAL! 

A Dél-Dunántúlon élő fokozottan védett endemikus lepkénk, a Polymixis 
rufocincta isolata éjszaka aktív, s rejtő mintázatának köszönhetően is 
nehéz észrevenni. Ez a hazánkban fellelhető alfaj (vízszintes1.) – mint 
tudományos neve is sejteti – elszigetelt populációt alkot a Földközi-
tenger környékén élő törzsalakhoz viszonyítva, csupán a Szársomlyó 
déli oldalának gyepszintjén fordul elő. Szűk elterjedési területe ellenére 
állománya viszonylag nagy, mivel élőhelye – más ottani bennszülött fajok 
miatt is – több mint hetven éve védett. Jó rejtvényfejtést kívánunk!

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

VÍZSZINTES: 1. A lepkefaj közönséges neve. 7. A végén kibök! 
9. Eljut arra a helyre. 10. Az eseményt követően. 12. Kakaspecsenye 
sül be lő le.  14. Altató hatású szer.  15.  B iz tonsági maszk. 17. 
A hétalvóéra rásüt a nap! 18. Junior. 19. Távoli előd. 21. Hangszínét 
vesztett magánhangzó egyes nyelvekben. 23. Apáti ... Sándor; szob-
rász, keramikus, számos Zsolnay-remek tervezője (1870–1916). 
25. Ugyancsak. 27. Molnár Ferenc regényalakja (Feri). 29. Mátka, 
menyasszony. 30. Ismert eredetű, közkeletű mondás. 34. Kurzív 
(betű). 35. Árengedmény készpénzfizetéskor. 37. Csomó lazítása. 
39. Könyvlap része. 40. Tág. 41. Kupakeltávolító eszköz.

FÜGGŐLEGES: 1. Szavazat. 2. ... regénye; Gárdonyi Géza műve. 
3. Hosszúkás téglalapszelvényű hengerelt acélrúd. 4. Igazodás a 

menetütemhez sasszéval. 5. Özönlik. 6. Lyuk közepe! 7. Saját tőke az 
építkezéshez. 8. Karesz. 11. Helység Pécstől nem messze, nevezetessé-
ge a falumúzeumi bosnyák szoba. 13. Hölgyekre vonatkozó. 16. Adónem 
névbetűi. 20. Zenekari ütőhangszer. 22. Atlétika(i), röv. 24. A divatot köve-
tő, bizalmas szóval. 26. Fürtös gyümölcs. 28. Túlfűszerezett. 31. Hálával 
emleget. 32. Programba belépni szándékozó kattint rá. 33. Nyáron viselt 
felső ruhadarab. 36. A -tet párja. 38. Sötétedni kezd!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: felpillantó küllő.

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

aZ Új NEMZEDÉkNEk!

Államilag elismert nyelvvizsga

Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2017 között megjelent 
lapszámaink kedvezményesen, 
200 forintos áron vásárolhatók 

meg a szerkesztőségben.
Jó szórakozást kívánunk lapunk  

olvasásához!
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Az ismeretlen Görgei 
című új, időszaki kiállítá-
sán a Magyar Nemzeti 
Múzeum arra tesz kísér-
letet, hogy Görgei Artúr 
valós alakját, pályafutá-

sát, majd megítélését, és annak változásait napjainkig 
bemutassa. A legendás tábornok örökségét a tárlat több 
mint 400 műtárgya, multimédiás alkalmazások és fil-
mek segítségével ismerhetik meg a látogatók.

Görgei Artúr az 1848-1849-es szabadságharc legvita-
tottabb alakja. 30 évesen már tábornok volt. A magyar 
vitézség utolsó legen-
dás hőse, aki olyan si-
kereket ért el, hogy 
Ausztria kénytelen volt 
idegen segítséget kérni 
serege ellen. Ő pedig 
feltétel nélkül letette a 
fegyvert a túlerőben 
lévő orosz csapatok 
előtt. Kegyelmet ka-
pott, míg társai véres megtorlásnak estek áldozatul. 
Ezt is túlélte, mint a csatában szerzett koponyasebet, 
és árulónak bélyegezve élte napjait ezután még 67 
évig, kegyelemkenyéren.

A Magyar Nemzeti Múzeum június 23-ig látható ki-
állításában most 16 közgyűjtemény és több magánsze-
mély 416 db válogatott műtárgya alapján egyszerre is-
merkedhetnek meg a 201 éve született Görgeivel, vala-
mint az utókor vele kapcsolatos elképzeléseivel.

A sziklától a kőbal-
táig, az erdőtől a si-
vatagig – Az ember 
hatása a klímaválto-
zásra az őskorban: 
egy eszköz története 

címmel nyílt kiállítás Kaposváron a Rippl-Rónai Mú-
zeumban, mely témája az egyik legfontosabb mai globá-
lis probléma, az ember okozta klímaváltozás.

A tárlat ökológia szemlélettel mutatja be a látogatónak 
azt a pillanatot, amikor hosszú története során az ember 
először befolyásolja jelentősen a környezetét. Elindítva 
ezzel azt a hosszú folyamatot, mely napjainkban már az 
ember fennmaradását is veszélyezteti.

A május 5-ig nyitva tartó kiállításban régészeti, nép-
rajzi/kulturális antropológiai és ökológiai elemek (a 
neolitikumban és a közelmúltban készült kőeszközök, 
mai természeti népek hagyatéka – Pápua Új-Guinea –, 
installációs elemek, kisfilmek stb.) együttesen segítik a 
látogatót, hogy rádöbbenjen, a klímaváltozást már az 
első favágásra alkalmas eszköz elkészítésekor elindítot-
ta az ember...

A Várfok Galéria Négy-
szemközt című tárlata 
Lucien Hervé és Rodolf 
Hervé, apa és fia fotográfi-
áinak különleges váloga-
tását mutatja be. Olyan, 
egymásra rímelő képek 
kerülnek kiállításra, me-

lyek amellett, hogy összekacsintanak, mindkét fény-
képész művészetének lényeges vonásait is bemutatják. 
A képpárok kiemelik a két életmű sajátosságait, a két al-
kotó egymástól élesen eltérő látásmódját, ugyanakkor 
áthatja őket a közös szellemiség is, így például a szociális 
érzékenység, a társadalomkritika, a humor, az irónia, az 
absztrakció iránti affinitás.

A magyar származású Lucien Hervé 1929-től élt Pá-
rizsban. Az 1930-as évek végén kezdett el fotózni, 
majd 1949-ben megismerkedett Le Corbusier-vel, a 
modern építészet egyik legmeghatározóbb alakjá-
val, akinek 1949 és 1965 között „hivatalos fényké-
pésze” lett. 

Rodolf Hervé  sokoldalú művészete az 1990-es évek-
ben az underground körökben jól ismert volt. A mű-
vész 1989 utolsó napjaiban a Vasarely Múzeum meg-
hívására érkezett Budapestre, és a rendszerváltást kö-
vetően több éven át élt és alkotott Magyarországon. 
Fiatalon, édesapja nyomán kezdett el érdeklődni a fo-
tográfia iránt, ám lázadó, a határokat feszegető sze-
mélyiségéből fakadóan apja szigorúbb, a geometriára 
alapozott kompozíciókat előnyben részesítő látás-
módja helyett az expresszívebb, szürreálisabb kifeje-
zési formák vonzották. A tárlat március 14-ig várja 
az érdeklődőket.

A dunaújvárosi Kor-
társ Művészeti Intézet-
ben nyílt meg a Fia-
talok Fotóművészeti 
Studiója Dunaújváros-
ról szóló kiállítása, a 
D-terv. A tárlat a 

studió nyolc hónapos, előadásokat, és terepmunkát is 
magába foglaló kutatási projektjének eredménye.

„A D-terv nem más, mint pillantás egy városra, an-
nak múltjára, jelenére, jövőjére. Letapogatás, kutatás, 
újratervezés. A város nyomainak, hangjainak, képei-
nek olvasása, nyomhagyás, séta. Egy különleges, relatí-
ve „új”, az 1950-es években szinte a semmiből, egy ide-
ológiából ki-és felhúzott város, vagy inkább utópia lét-
módjának, jeleinek körüljárása. Fejlesztések és variációk 
egy motívumra, kimozdítások, újraírások, élvezetek. 
Egy másik topográfia” – írja a március 29-ig látható 
tárlatról a kurátor, Cséka György.

Megítélve Apa és fia

Pillantás egy városra

Ember és környezet
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A hátlapon
Kétfoltos élősdibogár
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Budai	corvinaműhely
Az Országos Széchényi Könyvtár 
A Corvina könyvtár budai műhelye című 
kiállítása sokszínű módon mutatja be 
Hunyadi Mátyás híres gyűjteményét. A 
hazai közönség számára nem látott 
alkotásokat is felsorakoztat, többek 
között New Yorkból, Párizsból, a 
Vatikánból érkeztek a kiállításba ezek 
a pompás corvinák és díszkódexek.

A	viselkedés	egyéni
különbségeinek	háttere
Az idegrendszerben lévő neuronok 
rengeteg kapcsolatot létesítenek egy-
mással. Matematikai modellezéssel már 
kimutatták, hogy az idegsejthálózatok 
számos elrendeződésben képesek lehet-
nek a feladatuk elvégzésére. De ha egy 
idegsejthálózat többféle konfiguráció-
ban is képes elvégezni a feladatát, akkor 
lehet-e különbséget tenni a különböző 
konfigurációk között ? 

Az	Alzheimer-betegség	terápi-
ás	lehetőségei
A kór kezelésére irányuló gyógyszerkí-
sérletek mindeddig elenyésző ered-
ménnyel zárultak. A terápiás sikertelen-
ség oka kétségkívül a kór bonyolult pa-
tológiai háttere. Jelenlegi tudásunk sze-
rint gyógyítani nem tudjuk, azonban 
ez nem jelenti azt, hogy ne tudnánk 
jobb életminőséget és hosszabb élettar-
tamot biztosító kezelést nyújtani.

A tavasszal erdők szélén, gyepek men-
tén, a talajon sétáló nünükékkel a termé-
szetjárók gyakran találkozhatnak. A ké-
kesfekete, „potrohos” bogarak közeli ro-
kona a velük egy családba tartozó kétfol-
tos élősdibogár (Apalus bimaculatus), 
mely már februárban megjelenik, ha 
enyhébb az időjárás. A talajból elsőként 
a hímek bújnak elő, s csak azt követő-
en a testesebb, lomhább nőstények. 
Rajzásuk mindössze néhány napig, 
esetleg egy-két hétig tart. Rövid bo-
gáréletük alatt nem táplálkoznak, csak 
a párkeresés hajtja az egyedeket. Páro-
sodás után a nőstények a földbe helye-
zik petéiket, melyekből apró lárvák 
bújnak elő rövid időn belül, s virágzó 
növényekre kapaszkodnak fel. Itt vár-
ják, hogy a virágra érkező méhfélékre 
potyautasként felcsimpaszkodva eljus-
sanak azok fészkébe, ahol a petéket és 
a felhalmozott pollent fogyasztják.

A kétfoltos élősdibogár korábban fő-
ként az Alföld és a Kiskunság homokos 
területeiről volt ismert. Ám az utóbbi 
években a főváros több pontján is meg-
találták szemfüles bogarászok. A kisebb 
zöldterületeken – buszpályaudvarokon, 
parkokban – gyakran tömegesen rajzik 
ez a szabad természetben amúgy ritka 
bogár. A parkok virágágyásai megfelelő 
élőhelyet biztosítanak a különféle méh-
fajoknak, a néhány Celsius-fokkal mele-
gebb városi környezet pedig szintén ked-
vezően hat a bogarak fejlődésére.

Szokatlan látvány az első melegebb tél-
végi napon, a betonon mászkáló és a 
buszmegállókban röpködő számos feltű-
nő színű bogár. Sokuk sajnos a járókelők 
sietős talpa alatt végzi rövid pályafutását. 
De szerencsére minden évben akad 
olyan megtermékenyített nőstény, ame-
lyik biztonságban le tudja rakni petéit, 
melyekből a következő év tavaszán kike-
lő apró lárvák várhatják menetrend sze-
rinti méh-járataikat, hogy azok bőséges 
éléskamráiba eljussanak.

Kép és szöveg: Németh tamás



Kétfoltos élősdibogár

Adószámunk:  19002457-2-42
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