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A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és 
kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetésére és nép-
szerűsítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem (BME), a Pro Progressio Alapítvány és az 
Élet és Tudomány (ÉT) közös ismeretterjesztő cikkpá-
lyázatot hirdet a BME oktatóinak, tudományos kutató-
inak és hallgatóinak: BME kutató és BME hallgató kate-
góriában. Olyan, kutatási projektekhez vagy TDK-
dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat vá-
runk, amelyekben a pályázók közérthető módon 
mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, 
eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy 
gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét. A díjazott 
írásokat az Élet és Tudomány megjelenteti, a díjazottak 
kutatási tevékenységük további eredményes folytatása 
érdekében díjazásban (ösztöndíjban) részesülnek.

A díjak/ösztöndíjak összege kategóriánként:
Kutatók: 1. helyezett: 125 000 forint; 2. helyezett: 

100 000 forint; 3. helyezett: 75 000 forint.

Hallgatók: 1. ösztöndíj: 100 000 forint; 2. ösztöndíj: 
75 000 forint; 3. ösztöndíj: 50 000 forint.

A zsűri fenntartja magának a jogot a díjak megosztá-
sára a rendelkezésre álló kereteken belül. Mind a díjazás-
ban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre érdemes 
írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában, 
ellenszolgáltatás nélkül fogja megjelentetni.

A pályázat benyújtása e-mailen,  egyidejűleg az alábbi 
két címre: eltud@eletestudomany.hu és ppai@mail.bme.
hu. Kérjük, tárgyként a pályázó tüntesse fel: BME – ÉT 
cikkpályázat! Az e-mailhez csatolva küldje be a kitöltött és 
az illetékes tanszékvezető által aláírt pályázati lapot. 
(Megtalálható a részletes kiírással együtt a proprogressio.hu 
oldalon.) A cikkek terjedelme 10 000 – 11 000 karakter 
(szóközök nélkül) doc formátumban, 3-4 illusztrációval 
(az utóbbiakat külön fájlban, képformátumban), képalá-
írásokkal ellátva. Kérjük, hogy a kéziratok ismeretterjesz-
tő megközelítéssel készüljenek, ne a tudományos szakcik-
kek formai és tartalmi előírásait kövessék, például ne tar-
talmazzanak jegyzeteket, irodalomjegyzéket stb. 

A pályázatok beküldésének határideje 2019. március  18. hétfő.
A SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!

Címlapon: Illusztráció a A mágikus Húsvét-sziget 
  című cikkünkhöz
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A kemoterápiás szereknek az 
oligodendrogliákra gyakorolt ha-
tását ezután egerekben vizsgálták. 
Az állatok három héten át kaptak 
egy gyakran használt kemoterápi-
ás szert, a metotrexát, amely például 
a tüdőrák és a leukémia kezelésére 
használatos. A kezelés után 4 héttel 
megvizsgálták a teljesítményüket egy 
objektumfelismerési feladaton, ami a 
figyelmi és az emlékezeti funkciókat 
méri fel. A kísérleti állatok teljesítmé-
nye elmaradt a kontroll (metotrexát 
helyett sóoldattal kezelt) állatokéhoz 
képest. Szövettani metszetek is ké-
szültek a kísérleti állatok agyából, az 
ezekkel kapcsolatos eredmények ér-
telmezéséhez szükséges tudni, hogy az 
oligodendrogliák folyamatosan cseré-
lődnek az agyban, az oligodendroglia 
prekurzor sejtek osztódása és az 
utódsejtek érése révén. A vizsgálatok 
szerint a kifejlett oligodendrogliák 
és az oligodendroglia prekurzorok 

Hogyan hat a 
kemoterápia az 
agyműködésre?

A kemoterápia napjainkban is 
meghatározó a rákbetegségek 
kezelésében, bár számos kelle-
metlen mellékhatással bír. Ezek 
egyike, a kognitív diszfunkció, 
csak a betegek ötödénél jelentke-

zik, a páciensek legtöbbször emléke-
zeti problémákra vagy mondjuk a be-
szédük akadozására panaszkodnak. 
Korábbi vizsgálatok tisztázták, hogy 
a betegek egy részénél klinikai tesz-
tekkel kimutathatók a figyelem és az 
emlékezet zavarai. A tünetek hátteré-
ben álló biológiai folyamatok feltárá-
sára vállalkozott a Stanford Egyetem 
egyik kutatócsoportja, eredményeik 
2019 januárjában jelentek meg.

A kutatók kemoterápián átesett sze-
mélyektől származó agyakból készült 
szövettani mintákat hasonlítottak ösz-
sze egészséges személyek mintáival és 
azt találták, hogy az oligodendrogliák 
kisebb számban találhatók meg az első 
csoportnál a homloklebeny területén. 
Az oligodendrogliák az idegsejtek 
nyúlványait ölelik körül, ezzel segí-
tik az idegsejtek kommunikációját, 
illetve táplálják, támasztják és védel-
mezik azokat. A homloklebeny ép-
sége alapvetően szükséges a normális 
figyelmi folyamatok fenntartásához, 
az oligodendrogliák mennyiségének 
csökkenésével az idegsejtek kommu-
nikációja szenvedhet kárt, ami így fi-
gyelmi zavart okozhat.

száma lecsökkent, míg az éretlen 
oligodendrogliák száma megnőtt 
a kezelt állatoknál. A kutatók eb-
ből arra következtettek, hogy a 
metotrexát az oligodendroglia 
prekurzorok osztódását serkenti, de 
gátolja az utódsejtek érését.

Ezután felmerült a kérdés, hogy 
vajon közvetlen vagy közvetett mó-
don befolyásolja-e a metotrexát 
az oligodendrogliák kialakulását. 
Metotrexáttal nem kezelt állatok 
oligodendroglia prekurzorait ültet-
ték be olyan állatok agyába, melyek a 
beültetést megelőző hetekben kaptak 
kezelést. A beültetett prekurzorok 
száma is megfogyatkozott és számos 
éretlen oligodendroglia jelent meg kö-
zöttük, tehát a metotrexát valószínű-
leg valamilyen más idegrendszeri elem 
közvetítésével akadályozza az érési fo-
lyamatokat. A kézenfekvő „gyanúsítot-
tak” a mikrogliák és az asztrociták, me-
lyek az idegrendszer védelmében játsza-
nak szerepet, viszont védekezés közben 
gyakran járulnak hozzá az idegszövet 
elemeinek pusztításához is. Újabb szö-
vettani vizsgálatokkal kimutatták, hogy 
a metotrexát hatására megváltozik a 
mikrogliák működése, ezért egy csapat 
egérnek a metotrexát mellé egy olyan 
szert is adtak, amely gátolja a mikrogliák 
aktiválódását. A metotrexát beadása 
ezeknél az egereknél nem váltott ki 
a korábbiakhoz hasonló szövettani 
és viselkedéses elváltozásokat, vagy-
is nem volt kimutatható különbség 
az oligodendrogliák mennyiségében 
és minőségében, illetve az objektum 
felismerési teszten nyújtott teljesít-
ményben sem.

A kutatás eredményei arra utalnak, 
hogy a kemoterápia által okozott kog-
nitív diszfunkció a következőképpen 
alakul ki: a kemoterápiás szer hatására 
megváltozik a mikrogliák működése, 
ez pedig végső soron akadályozza az 

Az agyban lévő fő gliasejttípusok (FORRÁS: LUMENLEARNING.COM).
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a mögött is, hogy a császármetszéssel 
világra jött gyermekeknél magasabb 
a rizikófaktor az I-es típusú cukorbe-
tegség, az asztma és az elhízás kialaku-
lására, mint a vaginális úton született 
gyerekeknél.

A tanítás mellett az immunrendszer 
egyensúlyának fenntartásában is fon-
tos szerepet játszik a mikroflóra. 
Az életünk során számtalan új anyag-
gal kerülünk kapcsolatba az ételeink 
és a környezet érintkezésével. A kel-
lően változatos állományú bélflóra 
elengedhetetlen ahhoz, hogy ezeket 
az idegen behatásokat könnyűszerrel 
kezelje az immunrendszer. Ha a bél-
baktériumok egyensúlya felborul, az 
immunrendszer gyulladásos állapotba 
tolhatja a szervezetet, ami megnöveli 
az I-es és II-es típusú cukorbetegség és 
az elhízás kialakulásának kockázatát.

Az I-es típusú cukorbetegség döntő 
többségben gyerekkorban alakul ki an-
nak következtében, hogy az immun-
rendszer elpusztítja a hasnyálmirigy bé-
tasejtjeit, amik az inzulin termeléséért 
felelnek. A humán leukocita antitest 
(HLA) gének nagy szerepet játszanak 
abban, hogy az immunrendszer ho-
gyan különbözteti meg a saját és ide-
gen elemeket, és bizonyos variánsú 
HLA-génnel rendelkező emberek-
nél nagyobb a kockázat az I-típusú 
cukorbetegség kialakulására. 

Egy friss kanadai kutatásnak, ami a 
Science Immunology szaklapban jelent 
meg ebben a hónapban, sikerült job-
ban feltérképeznie a genotípus és a be-
tegség mögötti hatásokat. A munkát 
több egyetem, köztük a Torontói, a 
McGill és a Guelph egyetem, valamint 
a Sunnybrook Kutatóintézet munkatársai 

oligodendrogliák normális érését, ami 
az idegsejtek közti kommunikációt 
akadályozza. A mikrogliák gátlásával 
talán csökkenthető lenne a kognitív 
diszfunkció kialakulásának kockáza-
ta, ám az egyelőre nem világos, hogy 
ez milyen mellékhatásokkal járhat. 
A sejttípusok közti interakciók mole-
kuláris alapjainak feltárása akár speci-
fikusabb beavatkozások lehetőségét is 
felvetheti, ami jó eséllyel az esetleges 
mellékhatásokat is mérsékelné.

ReichaRdt RicháRd

Bélbaktériumok  
és cukorbetegség

Az emberek többségének nem 
újdonság, hogy az egészséges élet 
egyik alapja a megfelelő emész-
tés, ami nagyban függ az emész-
tőrendszerünkben található kü-
lönböző mikroorganizmusokból 
álló bélflóránktól. Így nem meg-
lepő, hogy az elmúlt években 
nagyon felkapott egyik kutatási 
terület éppen az emésztőrendszer 
és más szervek közti kölcsönhatá-

sok felderítése, aminek köszönhetően 
jobban megérthetjük a bélflóra hatását 
az agyunkra, különböző betegségekre 
vagy az immunrendszerünkre.

Az immunrendszer a fő kapocs a 
bélbaktériumok és azok egészségre 
gyakorolt hatása között. Mondhatni, 
ezek a baktériumok tanítják meg 
az immunrendszert, hogy hogyan 
is kell viselkedni a kórokozókkal 
szemben. Ez a tanítás már szüle-
tésünk előtt elkezdődik. Régebbi 
feltételezések szerint a prenatális 
környezetben, az anyaméhben nin-
csenek jelen baktériumok, azonban 
egyre kifinomult módszereknek 
köszönhetően ma már tudjuk, hogy a 
méhlepényben is megtalálhatóak. 

Naiv immunrendszerrel születünk, 
amelyet kezdetben az anyai szervezet-
ből származó antitestek védenek meg, 
azonban tanítás nélkül védtelenek 
lennénk, miután ezek az antitestek el-
tűnnek. Ezt a tanító mechanizmust 
támasztják alá baktériummentes törzsű 
egerekkel végzett kísérletek is. Az így 
született egerek fejletlen immunrend-
szerrel és kevesebb típusú immunsejt-
tel rendelkeznek, míg ha csak kis mér-
tékben kezelték a kísérleti állatokat 
bélbaktérium-kivonattal, változato-
sabb immunsejtkészlettel rendelkeztek 
a kezelés után. Feltételezések szerint 
ennek a tanításnak a késedelme állhat 

vitték véghez. A kísérlet során három 
csoport gyermek bélbaktérium-széru-
mát vizsgálták: egészséges kontrollcso-
portét, Crohn-betegséggel diagnoszti-
záltakét és I-es típusú cukorbeteg gyere-
kekét. A kutatók azt találták, hogy mind 
a cukorbetegek, mind a Crohn-betegek 
mintáiban nagyobb mennyiségben ta-
láltak antikommenzalista antitesteket, 
mint az egészséges csoport mintáiban. 
Így feltételezték, hogy ez az eltérő anti-
testmintázat előre jelezheti ezeknek a be-
tegségeknek a kialakulását. A hipotézis 
teszteléséhez megismételték a kísérletet 
olyan gyerekeken, akiknél az antitest-
eltérés nagyobb kockázatot jelentett az 
I-es típusú cukorbetegség kialakulásá-
nál. A szérumkezelés hatására nem ta-
láltak eltérő immunválaszt. Mindazon-
által, ha a gyerekeket a HLA-genotípus 
variánsai szerint csoportba rendezték, 
akkor azoknál a gyerekeknél alakult ki 
később a betegség, akik a HLA-DR3 
és HLA-DR4 variánssal rendelkeztek 
és alacsonyabb immunválaszt tanúsítot-
tak a szérummal szemben. Összességé-
ben tehát önmagában csak a genotípus 
jelenléte kevésbé jósolta a cukorbeteg-
ség kialakulását, mint a genotípus és az 
immunválasz kettőse. 

A kutatók munkája azonban itt nem 
áll meg. A szerzők közül Jayne Danska 
kifejtette, hogy ennek az eredménynek 
köszönhetően nem csak ahhoz került 
közelebb a tudomány, hogy jobban 
megértse az I-es típusú cukorbetegség 
kialakulását, hanem olyan biomarkerek 
kifejlesztése is kilátásba kerülhet, ame-
lyek előre jelezhetik bizonyos autoim-
mun betegségek megjelenését és cél-
zottabb terápiák kialakítását.

SzeRafin ágneS Kata
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Elszigetelt nyelvek     
és az ifjúság

Az ENSZ oktatási, tudomá-
nyos és kulturális szervezete, az 
UNESCO 2019-et a bennszülött 
nyelvek nemzetközi évének nyilvá-
nította, mert mint írják, ,,a nyelvek 
alapvető szerepet játszanak az embe-
rek mindennapi életében. Nemcsak a 
kommunikáció, az oktatás, a társadal-

mi integráció és a fejlődés eszközeiként, ha-
nem minden ember személyes identitásának, 
kulturális történetének, hagyományainak és 
emlékezetének tárházaként is működnek.”

A bennszülött, viszonylag kevés em-
ber által beszélt nyelvek általában ve-
szélyeztetett kulturális konstrukciók-
ként élnek a köztudatban, amelyeket 
az eltűnés veszélye fenyeget, hiszen 
a beszélőik áttérnek az országok 
többségi nyelveinek használatára. 
Ugyanakkor vannak nyelvészek, 
akik sokkal optimistábban látják 
e „törpenyelvek” jövőjét, hiszen, 
mint azt számos tanulmány kimu-
tatta, ha a gyerekek aktívan hasz-
nálják saját nyelvüket, akkor annak 
túlélése még a legkisebb közösségek 
esetében is biztosított lehet.

Carmel O’Shannessy, a canberrai 
Ausztrál Nemzeti Egyetem nyelvésze 
másfél évtizeddel ezelőtt az ausztrál 
sivatag egyik elszigetelt, bennszü-
löttek (aboriginalok) által lakott fa-
lujában dolgozott tanárként, amikor 
arra figyelt föl, hogy az iskolai ud-
varon játszó gyerekek nem angolul, 
de nem is a domináns helyi bennszü-
lött nyelven (warlpiriül) beszélnek. 
Nagyon érdekesnek találta a jelen-
séget, hangfelvételeket készített a 
beszédükről, és kimutatta, hogy a 
nyelv valóban különbözik minden 
eddig ismerttől. Ezzel felfedezett 
egy új nyelvet, amit „könnyített 
warlpirinek” nevezett el. Leírása 
szerint ebben a mondatszerkezetet 
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a warlpiriből kölcsönözték, de ben-
ne kreol igéket használtak, a főne-
vek pedig vegyesen voltak angolok, 
warlpirik és kreolok.

Ehhez hasonló, újonnan születő, 
majd az alig néhány beszélő dacára 
is stabilizálódó nyelvekből több van, 
mint gondolnánk. A legutóbbi példák 
erre a malajziai jedek, az indiai koro 
aka vagy a guineai zialo nyelv. Rend-
kívül fontos megértenünk, hogyan 
jönnek létre, hogyan csontosulnak és 
legfőképpen, hogyan maradnak fönn 
a törpenyelvek, hiszen ez lehet a kul-
csa a veszélyeztetett nyelvek megóvá-
sának. Az UNESCO szerint a világ 
6000 nyelvének 40 százalékát a kihalás 
fenyegeti. A vizsgálatok szerint min-
den új nyelv születése hasonló folyamat 
révén megy végbe, mint ahogy maga 
a nyelv megjelent az emberi evolúció 
hajnalán. Ehhez két faktor szükséges 
mindenképp: szorosan együtt élő kö-
zösségek, amelyek tagjainak gyakran 
és egyértelműen kell kommunikálniuk 
egymással, illetve a nyelvi feldolgozás-
hoz szükséges kognitív apparátus.

Az új nyelvek legtöbbször ott jön-
nek létre, ahol kultúrák találkoznak, 
hiszen nyelvtani szerkezetük és szó-
kincsük általában nem a semmiből 
bukkan elő, hanem régebbi nyelvek-
ből táplálkozik. Ausztráliában ezt 
a kulturális keveredést az európai 
gyarmatosítás okozta. Az őslakosok 
nagy része megtanult angolul, de 
eközben anyanyelvét, illetve a kettő 
keveredésének tekinthető kreol nyel-
vet is használta tovább. A szülők álta-
lában a bennszülött nyelven (például 
warlpiriül) beszéltek a gyerekekkel, 
de angol és kreol szavakat is kever-
tek a mondatokba. A gyerekek a 
hallottakat ép egészként értelmezték, 
és néhány évtized alatt a fiatalok új 
nyelvet hoztak létre saját használatra.

Nagyon hasonló folyamat játszó-
dott le Malajziában is, ahol svéd nyel-
vészek két évvel ezelőtt fedezték fel 

a jedek nyelvet. A régióban számos 
nyelvet beszélnek a helyi közösségek, 
de a jedek egyértelműen különbözik 
mindtől. Természetesen bizonyos 
elemeiben hasonlít a szomszédjaira, 
de saját nyelvtani struktúrája van és 
használja az r hangot is, ami a többi, 
idősebb nyelvekből hiányzik. 

Az újonnan felfedezett (bár nem 
feltétlenül új, hiszen például az észak-
indiai koro aka akár több száz éve lé-
tezhet) nyelvek egy jellegzetességük-
ben hasonlítanak egymásra: nemcsak 
az idősek, hanem a fiatalok is beszélik 
azokat. Természetesen az idős beszé-
lők is fontosak, hiszen a nagycsalá-
dokon belül ők adhatják át a nyelvet 
az újabb generációknak, de az csak 
akkor maradhat fenn tartósan, ha a 
gyerekek nemcsak mint egy kötelező 
nyűgnek számító, kihalófélben lévő 
és a mindennapi életben haszontalan 
hagyományt tanulják, hanem egymás 
között is ezt használják. A könnyített 
warlpiri jövőjét Carmel O’Shannessy 
azért látja optimistán, dacára a csupán 
néhány százra tehető beszélőnek, mert 
a diákok ezen a nyelven beszélnek 
egymással az iskolákban és az iskola 
utáni szabadidejükben is.

A múltban rengetegszer előfordult, 
hogy egy közösség nyelve azért ve-
szett ki történelmi léptékben gyor-
san, mert a külső megrázkódtatások 
áttelepülésre kényszerítették az em-
bereket. Számos példát találni erre 
az Egyesült Államokban, Kanadá-
ban vagy Ausztráliában élő őslakosok 
esetében. Ezáltal az addig szorosan 
együtt élő csoportok közötti kötelék 
felbomlott, és a gyerekeket is arra 
kényszerítették, hogy (az asszimilá-
ciójuk és „fejlődésük” érdekében) a 
nyugati oktatási rendszer szerint szer-
veződött és angolul oktató iskolákban 
tanuljanak. Márpedig egy nyelv túl-
élési esélye annál kisebb, minél maga-
sabb a beszélők átlagéletkora.

KovácS MáRK

Jedek nyelven beszélő malajziaiak (FOTÓ: NICLAS BURENHULT/LUND UNIVERSITET)

Carmel O’Shannessy könnyített
 warlpiri beszélőkkel 

(FORRÁS: AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY)



A szigeten valamikor az időszá-
mításunk kezdetén teleped-
tek le (föltehetőleg) polinéz 

hajósok, s a rákövetkező 1700 évben 
(valószínűleg) nem érintkeztek más 
kultúrák képviselőivel. A szigetlakók 
maguk alakították ki világukat: ter-
melési módjukat, társadalmukat, hie-
delmeiket. A kutatók a természeti 
nyomokból összerakták: az első la-
kók paradicsomi világba érkezhet-
tek. A szigetet pálmafák borították, ha-
lásztak, madarásztak, volt két háziálla-
tuk (a tyúk és a fogyasztható patkány), 
földet műveltek. De valami baj történt. 

Amit tudni vélünk
Eltűntek a fák, nyomukban a mada-
rak, fa híján nem tudtak csónakot 
építeni, megszűnt a halászat, beszo-
rultak a szigetre. Monumentális kő-
szobrokat faragtak, s telerakták velük 
a sziget partjait, egy csomó pedig sza-
naszét félbehagyva hever. Majd ismét 
baj történt. A szobrok ledőltek, vagy 
ledöntötték őket. Valami viszály tá-
madhatott, háború tört ki, a lakosság 
egy része barlangokba menekült. 
Vallási kezdemények nyomai is fölfe-
dezhetők: vulva-imádat, madárem-
ber (hiszen a sziget foglyai voltak). 

1722. húsvét vasárnapján fedezte föl 
a szigetet Jacob Roggeveen holland 
tengerész. Akkor már kopár volt a 
sziget, a szobrok egy része ledöntve, 

KÉRDŐJELEK A V ILÁG KÖLDÖKÉRŐL

A MÁGIKUS  
HÚSVÉT-SZIGET

a kipusztulás szélén jártak, amit a pe-
rui rabszolga-kereskedők és a behur-
colt betegségek beteljesítettek.  

A sziget őslakói a szigetre, mivel 
nem ismertek más világot, nem hasz-
náltak elnevezést. A mai, bennszü-
lött elnevezésnek tekintett Rapa Nui 
(Nagy Rapa, Nagy Evező) nevet a 
XIX. században polinéziai tengeré-
szek adták a szigetnek. A Rapa Nui 
elnevezést külön írják, a lakosság és a 
nyelv elnevezéseként az egybeírás 
terjedt el (rapanui). A maradék ősla-
kosok szerint ilyen elnevezések vol-
tak: Te pito o te henua (rapanui nyel-
ven: „A világ köldöke”) vagy a Ma-
ta ki te rangi („Égre néző szemek”). 
A felfedezés napjáról kapott Hús-
vét-sziget név terjedt el világszerte. 

A Chiléhez csatolás óta: Isla de Pascua. 
A többes számú Húsvét-szigetek té-
ves megnevezés, mert egyetlen vul-
kanikus szigetről van szó, amelyről az 
óceán leszakította kőtömbök nem te-
kinthetők külön szigeteknek. 

Különfejlődés
A húsvét-szigeti kutatások fő ösz-
tönzője Thor Heyerdahl norvég föl-
fedező és világjáró, aki ragaszkodott 
ahhoz az elképzeléséhez, hogy a 
Földnek van egy régebbi történelme 
is. Heyerdahl ezt a nézetét a Húsvét-
szigetre is rávetítette. Mai tudásunk 
szerint a Húsvét-szigetet nyugatról a 
polinézek telepítették be, s minden 
valószínűség szerint a továbbiakban 
nem volt kapcsolatuk másokkal 

Közel ezer kőszobor teszi titokzatossá, sőt mágikussá a Húsvét-szigetet, amely minden valószínűség 
szerint az emberi civilizáció önpusztításának mintapéldája. Ha nem lettek volna a titokzatos szobrok, 
akkor ma senkit sem érdekelne a kopár, szeles, a világ végén lévő földdarab. Most évente százezer 

ember látogat oda. Titokzatos művészetük tartotta fenn emléküket.
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(sem nyugati, sem keleti irányban). 
Erős bizonyítékok jelzik a nyugati 
(óceániai, polinéz) hatást. 

Ám utalnak némi jelek keleti, azaz 
dél-amerikai (Peru felől jövő) hatásokra 
is. Egy dán kutatás 27 húsvét-szigeti ős-
lakos génállományát vizsgálta. Eszerint 
a sziget lakói 19-23 generációval ezelőtt, 
vagyis nagyjából 1300 és 1500 között 
kapcsolatban álltak a dél-amerikai ősla-
kosokkal. A ma élő húsvét-szigeti ősla-
kosok génjei 76 százalékban polinézi-
ai, 8 százalékban őslakos amerikai és 
16 százalékban európai eredetet mu-
tatnak (a sziget lakói csak 1850 kör-
nyékén kezdtek vegyülni az euró-
paiakkal). Tehát – amint arra a 
Múlt-Kor portál 2014. október 27-i 
cikkéből is következtethetünk – 
lehetett valamilyen kapcsolat. 

A húsvét-szigeti törzsszobrok 
(kezüket a hasukon tartó tömzsi 
szobrok) leginkább a kolumbiai San 
Augustín közelében, a XX. század 
elején feltárt sírszobraira emlékez-
tetnek és részben más polinéziai 
szobrokra is. De különbség is van: a 
húsvét-szigeti szobrok arca merev, 
rezzenéstelen (egy leírás szerint ro-
botszerű), míg a San Augustín-i 
szobrok (eddig 328-at találtak) vál-
tozatosak, s közös jellemzőjük a vas-
tag ajkak mögül előugró Drakula-fog. 

Heyerdahl úgy gondolta, hogy a 
Húsvét-szigetet előbb Dél-Ameri-
kából foglalták el, de azután őket 
beolvasztották (leigázták?) a poli-
nézek. Vagy még nagyobb csavar-
ral: a polinézeket a jól hajózó perui 
tengerészek hozták (rabszolgának?) 
a Húsvét-szigetre. Minden való-
színűség szerint nem így volt, az 
azonban nyilvánvaló, hogy a Föld-
nek ez a legelzártabb jellegű terü-
lete (szigete) a kultúra és nyelvi 
különfejlődés leghosszabb ideig 
való példáját jelenti. 1000–1700 éven 
keresztül a húsvét-szigeti kultúrát 
vagy semmilyen külső hatás nem érte, 
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A tengerparti szobrok háttal a ten-
gernek csontok, csontházak fölötti ta-
lapzaton (ahu) állnak („szobros 
ahuk”). 313 ahu van a szigeten, a ki-
dolgozottabbak az inka építészetre 
emlékeztetnek. Az újabb parti szob-
rok fején vörös vulkáni kőzetből ké-
szült díszkorona (pukao). Csekély el-
képzelésünk van, hogyan is tehették a 
többtonnás piros színű, malomkőre 
emlékeztető díszeket azokra a szob-
rokra, amelyeknek a szállítása és a 
felállítása is kérdéses számunkra. 
A Ran Rakanu vulkánnál lévő kőbá-
nyában több száz féligkész-kész szo-
bor van, többnyire nem talapzaton, 
némelyik eldőlve, földbe süppedve, a 
vulkán oldalában félig kifaragva. 
Mintha a nagy szoborkészítést és 
szállítást hirtelen abbahagyták volna. 
A Ran Rakanu vulkánnál lévő szob-
rok ellentétei a parton lévőknek: 
csontsovány, beesett arcaik kidolgo-
zottabbak, hosszú nyakuk van, és a 
test többi része (ha van) a föld alatt. 

Halmozás
Vajon a húsvét-szigetiek miért kezd-
ték el faragni szobraikat, miért ké-
szítettek egyre többet és nagyobbat? 

vagy csak elenyésző… Például egy 
véletlenül odatévedt és visszamenni 
nem tudó hajó…

A különfejlődés tragikus véghez ve-
zetett: elpusztították az egykori édeni 
környezetet, a sziget által nyújtott ter-
mészeti lehetőségeket elpazarolták, fel-
élték. Menekülés nem volt, mert körös-
körül csak a több ezer kilométeres óce-
án, hajót pedig – fák híján - már nem 
tudtak készíteni. Egy adat szerint a 
XIX. század végén már csak 77 őslakó 
élt a szigeten. És maradt csaknem 1000 
kőszobor (moai), 230 kőtalapzat (ahu), 
mintegy 100 leesett, szétgurult fejdísz 
(pukao), sziklarajzok (petroglifák), né-
hány kőház, barlang, valamint egy 
kései népszokás, a madárember-
kultusz… A madárember kultusza 
talán a szabadságvágyból fakadt: 
kivágták a fákat, eltűntek a mada-
rak. Talán Rachel  Carsont is a 
Húsvét-sziget tragédiája ihlette meg. 
A Néma tavasz című könyvének meg-
rázó föltételezése: lesz egyszer egy ta-
vasz, de nem lesz benne madárhang. 

Szobros ahuk
Rapa Nui szobrai tragikumot áraszta-
nak. Eddig 887-et számláltak meg, 
több tucatot helyreállítottak, a többség 
a földön hever széttörve (leginkább 
„lenyakazva”). Három stíluskorszakot 
mutatnak: görgetegfej; törzsszobor, 
törzs-láb egybefolyik, négyszögleges, 
emberforma oszlop; térdelő alak. Kü-
lönböző magasságúak, súlyúak. Nincs 
köztük két teljesen egyforma. Merev, 
komor tekintetűek. Némelyiknek a 
(korallból készült) szemét is restaurál-
ták, szemgolyójuk a magasba néz. Po-
linéziában a nagy, embert ábrázoló fa- 
és kőszobrok faragása másutt sem is-
meretlen; a kolumbiai San Augustín 
szobrai is sírok – szarkofágok – fölött 
állnak. Férfiaknak tűnnek, egyesek 
mintha nők lennének, sok esetben 
nem dönthető el a nemük. 

A „halmozás” talán valamilyen ver-
senyre utal. Talán sok szabadidejük 
volt, és nem tudták másutt levezetni 
energiáikat. A húsvét-szigetieknek 
(az ősi Amerika többi kultúrájához 
hasonlóan) nem állt rendelkezésére 
sem ló, semmiféle teherhordó állat, de 
még a kereket sem ismerték. A szobro-
kat pedig több kilométerre kellett 
elszállítani. A legnagyobb húsvét-
szigeti kőszobor a Paró, ma Ahu te 
Pita Kuránál található. 10 méter 
magas, 3,2 méter széles, súlya 82 ton-
na. Csak a koronája (pukaója) 12 ton-
na. Eldőlve, kétfelé törve fekszik, vö-
rös pukaója elgurult. 

A szobrok ledöntése máig kérdés. 
Nem nagyon veszik figyelembe, hogy 
a moaik többsége háttal a tengernek, 
közvetlenül a tengerparton van, s pél-
dául az 1960-as chilei földrengés után 
8 méteres cunami keletkezett, amely a 
Húsvét-szigeten Tongariki 15, egyen-
ként 30 tonnás kőszobrát ledöntötte, 
összetörte, s volt, amelyiket 150 méter-
re elsodort. A szobrokat később hely-
reállították, ma ez a sziget legszebb 
szoborcsoportja. Ilyen cunami nem le-
hetett korábban? Igaz, van egy szobor-
csoport a sziget belsejében is, és az is le 
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lett döntve. Az emberiség sok he-
lyen kezdett irracionális halmo-
zásba: gondoljunk az egyiptomi 
piramisépítésre, a maja templom-
piramisokra, vagy a burmai bagani 
sztúpaerdőre… Az ember alapvető 
ösztönei, érzelmei hasonlóak. 

A rapanuiak nyelve, 
szájhagyománya

Az első tudományos leírás Cook ka-
pitány 1774. évi látogatásához kapcso-
lódik. A felfedezők, kutatók vallat-
ták a helybélieket: mik ezek a szob-
rok, kit ábrázoltak, hogy szállították 
(tőlük tudjuk, hogy „lábon billegtet-
ték”, de vajon tényleg?), s ajkukról je-
gyezték le a rapanui nyelvet, melyről 
nyelvészek megállapították, hogy 
időszámításunk után nem sokkal sza-
kadt le a polinéz nyelvekről. Heyer-
dahl szerint volt egy ősibb rapanui 
nyelv is, a jelenkori kumara szavuk 
viszont a dél-amerikai kecsua indiá-
noktól ered. Kész csoda, hogy ma is 
élnek született rapanuiak, s él a nyel-
vük is. Későn kezdtek el érdeklődni a 
rapanui szájhagyomány után. 

Ám, amikor a XIX. század végén 
elkezdték lejegyezni, már alig éltek 
az őslakók leszármazottai. A folklo-
risták szerint kimutatható kapcsolat 
a rapanui és a polinéziai népek folk-
lórja között. A mai rapanui mitoló-
giát pedig átszövi a keresztény vallás 
több motívuma. 

Epilógus
A Húsvét-sziget szobrai vonzzák a 
turistákat. Vajon hányan gondol-
koznak el a sziget üzenetén? Jared 
Diamond erre hívja fel a figyelmet: 
„A Húsvét-sziget és a mai Föld bolygó 
közötti párhuzam hátborzongatóan ma-
gától értetődik… Az ő hazájuk éppúgy 
magában áll a Csendes-óceánban, mint 
a mi Földünk a világűrben. Mikor helyi-
leg megoldhatatlan nehézségeik támad-
tak, nem volt hova menekülniük…, 
akárcsak ma nekünk… (A)mi velük tör-
tént…, egy tanmese, amely bemutatja 
jövőnk lehetőségei közül a lehető legrosz-
szabbat.” Nem kell a Húsvét-szigetre 
utazni ahhoz, hogy átérezzük: 
ugyanolyan foglyok vagyunk. 

Balázs Géza 

Nyelv és Élet

Álságos
Akik anyanyelvük szavaival   meg-
hitt, intim kapcsolatban állnak – pl.  
költők, rejtvényfejtők vagy -készítők 
–,  azok számára a szavak közegében 
való élés  egész életükre kiható, cso-
dálatos érzés. Ezt a legszebben talán 
Juhász Gyula fejezte ki Szavak című, 
mindössze tizenkét soros versében. 
Így fejeződik be: „Ölnek és feltámasz-
tanak. Szavak, csodálatos szavak.” 

Van egy aprócska melléknevünk, 
az ál. Ősi, ótörök eredetű szó. Még a 
honfoglalás előtti időkben került hoz-
zánk. Ravaszságot, becsapást jelentett. 
Nálunk nem főnévként, hanem mel-
léknévként terjedt el ’hamis, megté-
vesztő’ értelemben. A XX. századig 
használták is elődeink elég szorgosan, 
a legnagyobbak is: Vörösmarty, Ma-
dách, Ady vagy Arany a Vojtina ars po-
étikája című költeményéből: „A támadó 
nap burka nem hazud? / S fejünk felett, 
min jár, nem ál  az út?” A kis ál  hon-
foglaló őseinkkel együtt szépen bevo-
nult a Kárpát-medencébe, s elkezdett 
gyarapodni. Toldalékokat vonzott 
magához, s származékai születtek: ál-
ca, álnok, álnokság, álság, áltat ’félreve-
zet’ stb. Számos összetételünket is neki 
köszönhetjük: álarc, álhaj, álhazafiság, 
álhír, áligazság, álnév, álruha, álszakáll, 
áltudomány és még jó néhány.

A múlt századi, nagy értelmező 
szótárban még terjedelmes szócikk az 
ál, a XXI. évszázadot azonban már 
nem érte meg. Új szótárunkban 
(2003) már csak mint „ál-” előtag 
szerepel pár sorban. Ugyanakkor 
még nincs benne az új szótárban az 
álságos  melléknév, amely a korábbi 
évszázadokban is élt ugyan, de a leg-
utóbbi években a politikai nyelv 
egyik felkapott divatszava lett. Ma 
minden második  érvelés, módszer, 
ürügy álságos, azaz ’hazug, hiteltelen’.

Baj ez? Nem. Ilyen az élet, ez eset-
ben a szavak élete. A 2005-ben meg-
jelent Nyelvművelő kéziszótár így 
„méltatja” a feltörekvő álságost: „Ör-
vendetes, hogy enyhíti a közéleti nyelv 
durvaságát”. Én is így gondolom.

G. l.

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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Az emberre jellemző, hogy 
naponta ismétlődő, diurnális 
ritmust követ, tehát az alvás-

ébrenlét ciklusát jelentős mértékben 
meghatározza a nappal és az éjszaka 
váltakozása. Az alvás látszólag egysé-
ges időtartama alatt szervezetünkben 
különböző folyamatok játszódnak le. 
Kialakulását hormonális változások 
határozzák meg (például fény hiányá-
ban melatonin termelődik, amely az 
alvást segíti), ugyanakkor az alvás ma-
ga is szabályozza az élettani folyama-
tokat: alatta csökken a vizeletelválasztás 
és a test hőmérséklete, nő a növekedési 
hormon elválasztása stb.

Aludjunk rá egyet…
Régóta ismert megfigyelés, hogy az al-
vás valamilyen formában képes a tanu-
lási folyamatokat segíteni. Amennyiben 
egy problémával elakadunk, úgy az ezt 
követő alvás segíthet a megoldásban, 
amire az egyik leghíresebb példa 
Dmitrij Ivanovics Mengyelejev, aki saját 
elmondása szerint alvás alatt, álmában 
jött rá a periódusos rendszer logikájára, 
amely aztán kora legismertebb kémiku-
sává tette. Ennek első tudományos iga-
zolása 1924-ben történt Jenkins és 
Dallenbach által. Azt találták, hogy a ta-
nulást követően azok az alanyok, akik 
az információ megőrzésének szakaszát 
alvással töltötték, hatékonyabban idéz-
ték vissza a korábban tanultakat, mint 
azok, akik ébren voltak. Ezt követően 
számos kutató foglalkozott a kérdéssel: 

5.
rész

KORUNK ORVOSI KIHÍVÁSAI: NEUROKOGNITÍV BETEGSÉGEK

AZ ALVÁS ÉS A 
SZELLEMI HANYATLÁS 

KAPCSOLATA

elsőként a REM-fázis memóriára gya-
korolt hatását igazolták, majd a nem-
REM pozitív hatása is bizonyítottá vált.

Úgy tűnik, hogy a nem-REM-
alvásnak főként a hippokampusztól 
függő explicit memóriatartalmak meg-
jegyzésében van kulcsszerepe. Az exp-
licit ebben az esetben a tudat számára 
közvetlenül hozzáférhető, jellemzően 
nyelvi formában tárolt információt je-
lenti. A pedagógia ezt a típusú memó-
riaformát nevezi ismeretnek. 

A nem-REM-alvás és explicit me-
mória kapcsolatát jelen tudásunk sze-
rint a hippokampusz-neokortikális dialó-
gus elméletével érthetjük meg, amelynek 
leírása a világhírű magyar agykutató, 
Buzsáki György nevéhez kötődik. 
Eszerint az emléknyomok rögzülése 

két lépcsőben történik. Elsőként a be-
jutó új információ (például olvasott 
szöveg, hallott információ) a kéreg 
területén feldolgozásra kerül, majd 
ezek az idegsejtek a hippokampusz 
egy sejtcsoportját hozzák ingerületbe, 
aminek következtében az információ 
rövidtávon rögzül. A második szakasz 
a nem-REM-alvás alatt vagy éber 
nyugalmi periódusokban következik 
be: azok a hippocampális idegsejtek, 
amelyek előzetesen aktiválódtak, in-
tenzív tüzelésbe kezdenek (meredek 
hullámokat generálnak), minek kö-
vetkeztében a hippokampusz egy má-
sik sejtcsoportjában fodrok jelennek 
meg (200Hz frekvenciájú gyors tevé-
kenység). A hippokampuszban ekkor 
megfigyelhető összetett tevékenységet 

Az alvás életünk mintegy harmadát kitöltő élettevékenység. Bizonyos, hogy agyunk számára a passzív rege-
neráción és az elhasznált energiatartalékok feltöltésén túl rendkívül aktív és kiemelten fontos időszakasz. 
Úgy tűnik, hogy az alvás az evolúciós fejlődés során az állatvilágban azért maradt megőrzött és esszenciális 
tevékenység, mivel az idegrendszer alkalmazkodási képességének alapjául szolgál. Kielégítő alvás hiányá-
ban koncentrációs képességünk, reakcióidőnk, tanulási készségünk mind-mind romlik. Ebből adódóan az 
alvás kiemelt fontosságú terület a neurokognitív betegségek kutatásában is, a köztük lévő bonyolult kap-
csolatrendszer megismerése nagyban segítheti a demenciához vezető tényezők pontosabb megértését.

AZ ALVÁS SZERKEZETE

Az alvás dinamikus folyamat, amelyre jellemző, hogy ciklusokra oszlik, azok átlagos idő-
tartama körülbelül másfél óra. A ciklusok során az alvó személy különböző alvási szaka-
szokon megy keresztül, amelyeket két nagy kategóriába oszthatunk: a gyors szemmoz-
gásokkal kísért REM-alvásra (rapid eye movement) és a nem-REM-alvásra. A szakaszok 
változása az agyi elektromos vizsgálattal (elektroenkefalográfia; EEG) és az izomaktivi-
tás vizsgálatával (elektromiográfia, EMG) követhető. REM-alvás alatt az EEG-n az elekt-
romos hullámok fűrészfogszerű mintázata mellett a szemek mozgása figyelhető meg, az 
izmok tónusa pedig jelentősen csökken. A nem-REM-alvás további három szakaszra 
osztható. Az elsőben (S1) a felületes szendergés jellemző, az agyi hullámtevékenység 
lassul, théta-hullámok keverednek az ébrenlétre jellemző alfa-tevékenységgel. A máso-
dik szakaszban (S2) a théta-hullámok mellett sajátos EEG-elemek: alvási orsók és 
K-komplexumok jelentkeznek. A harmadik szakaszra (S3) a nagyon lassú EEG-tevékeny-
ség, a delta-hullámok jellemzők, emiatt sokszor lassú hullámú alvásnak is nevezik.
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Talamusz, a jó feleség címmel 
lásd az ÉT 2019/4. számában 
– A szerk.) Éjszakánk első 
fele tehát kiemelt jelentősé-
gű a tanulási folyamatban, 
így valamely fontos feladat 
elvégzése vagy vizsga előtt 
a legrosszabb, amit tehe-
tünk, hogy nem alszunk 
eleget. 

Álmok és memória
A REM-alvás agyunk egyik 
legaktívabb időszaka, amely-
nek során jelentősen emelkedik vér-
nyomásunk és szívfrekvenciánk, to-
vábbá álmokat élünk át. Bár az álmok 
gyakran összefüggésben állnak a napi 
eseményekkel, érdekes módon a 
REM-alvás és tanulás kapcsán az 
eredmények sok esetben ellentmon-
dásosak. Az azonban bizonyosnak 
látszik, hogy emberben a REM-al-
vás fontos szerepet tölt be a 
hippokampusztól független emléke-
zeti rendszer, az implicit memória ki-
alakulásában, amelynek előhívása 
nem igényel tudatos erőfeszítést, az 
automatikusan megy végbe. Legis-
mertebb példája a procedurális me-
mória, amelynek során egy mozgást 
a korábbi gyakorlásra támaszkodva, 
tudatos kontroll nélkül hajtunk vég-
re (például valamely sporttevékeny-
ség megtanulása). 

Különösen fontos a REM-alvás az 
érzelmi töltettel párosuló emléknyo-
mok megőrzésében, mivel kimutatha-
tó, hogy ebben a szakaszban az érzelmi 
reakciókban főszereplő agyterület, 

az amygdala jelentős aktivitásnöveke-
dést mutat.  Ez jól nyomon követhető 
intenzív és érzelmi stresszt okozó tanu-
lási helyzetekben (például egyetemis-
táknál vizsgaidőszak alatt vagy idegen 
nyelv tanulása során a nyelvvizsgára 
készüléskor), amikor a REM-alvás 
hossza megnyúlik. Mivel a REM-al-
vás főként az éjszakánk második felé-
ben fordul elő nagyobb mértékben, ez 
az időszak a stressz feldolgozásában és 
számos automatikus készség kialakulá-
sában kitüntetett jelentőséggel bír.

 Jól látható, hogy mind a nem-
REM, mind a REM-alvás fontos 
szerepet tölt be a memória kialakulá-
sában, így tehát nem meglepő, hogy 
változásuk kiemelten lényeges lehet a 
neurokognitív betegségek kapcsán is. 

Rossz alvás, rossz emlékezet
Az Alzheimer-kórral érintett bete-
gek alvására jellemző, hogy törede-
zett, minősége romlik. Éjjelente nö-
vekszik az ébrenlétek időtartama, 
sokszor felébrednek, majd főleg a 
hajnali órákban nehezen alszanak 
vissza. Az elalvás ideje (alvási láten-
cia) is jelentősen megnő. Felbomlik 
az alvás-ébrenlét ciklus, a nehézkes 
éjszakai alváshoz sokszor fokozott 
nappali aluszékonyság párosul. Tí-
pusos jelenség a sundowning- szindró-
ma, amely során a beteg az alvás idő-
szakához közeledve agresszívvá, in-
gerlékennyé válik, majd a tünetek 
reggelre javulnak. Összességében 
azt mondhatjuk, hogy az Alzhei-
mer-betegek 25–60 százaléka súlyos 
alvászavarokkal küzd.

Kimutatható továbbá, hogy az alvás 
szerkezete is megváltozik: a lassú hul-
lámú alvás mennyisége és intenzitá-
sa csökken, a betegség súlyos stádi-
umában akár teljesen el is tűnhet. 
Ez annyira jelentős eltérés, hogy 

meredekhullám-fodor komplexumnak 
nevezzük. Jelentősége az, hogy az 
idegsejtek tüzelési mintázata eközben 
azonos az első, tanulási szakaszban 
mérttel, tehát tulajdonképpen a nap-
közben tárolt információ újrajátszásá-
nak tekinthető. További fontossága, 
hogy a visszajátszás a hippokampusz 
kapcsolatrendszerén keresztül az agy-
kérgi területek felé is kivetül, így a 
rövid távú memórianyomok az agy-
kérgi területeken (neokortikális terü-
letek) hosszú távon rögzülnek.

Ez a mechanizmus azzal is bizonyít-
ható, hogy ekkor a hippokampusz által 
keltett meredekhullám-fodor aktivitás 
időben szinkronitásba kerül a kérgi las-
sú hullámtevékenységgel, továbbá a 
kettő közt elhelyezkedő talamusz nevű 
agyterülettel, ami az előzőekkel egy 
időben az EEG-n orsóra emlékeztető 
idegsejt-aktivitást mutat, ezek a már 
említett alvási orsók. Ezt a folyamatot, 
amelynek során a hippokampuszban a 
rövid távú tárolt emlékek a talamusz 
közvetítésével hosszú távon a kéregben 
rögzítésre, megerősítésre kerülnek, 
memória-konszolidációnak nevezzük. 
Érdekes megfigyelés, hogy ez a folya-
mat főként az éjszaka első felében ját-
szódik le, mivel ilyenkor a lassú hullá-
mú alvás fokozottabb mértékű, mint 
a későbbiekben és mindez hormonális 
és idegrendszeri mechanizmusokkal 
serkenti a hippokampusz visszajátszó 
aktivitását. (A talamusznak az alvás-
ébrenlét ciklus szabályozásában be-
töltött szerepét az Acsády László ve-
zette magyar kutatócsapat tárta fel a 
közelmúltban, az erről szóló interjút 

Az alvás stádiumaira jellemző típusos agyi tevékenység EEG-képei 

Egészséges felnőtt alvásszakaszait szemléltető hip-
nogram. Látható, hogy körülbelül 1,5 órás ciklushossz 
figyelhető meg két REM-alvás között, továbbá, hogy az 
éjszaka első felében a lassú hullámú, S3 alvás, míg a 

második felében a REM-alvás nagyobb mértékű.
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Fontos klinikai jelentőségű az a tény 
is, hogy az alvászavarok sokszor már a 
kognitív tünetek előtt is jelentkezhet-
nek. Megjelenhetnek, mint az Alzhei-
mer-kór tünet nélküli szakasza, amely 
már jelzi azt, hogy az agy szerkezeté-
ben változás következett be, de a gon-
dolkodási funkciók még megtartottak. 
A jelenlegi kutatások ezt igyekszenek 
is kiaknázni mint lehetséges korai di-
agnosztikus lehetőséget. Ugyanakkor 
az is biztosnak látszik, hogy az alvásza-
varok az Alzheimer-betegség függet-
len rizikótényezői is. Az elsődleges elal-
vási vagy átalvási zavar (inszomnia) és 
az alvás közben fellépő légzési zavarok 
(például apnoé) két-háromszorosára is 
emelhetik a demencia kialakulásának 
esélyét. Ennek egyik oka az lehet, hogy 
az alvászavar miatt az alvás-ébrenlét 
ciklus felborul, ami hormonális szabá-
lyozási zavarokhoz vezet, így a szerve-
zet fizikális egészsége is károsodik. 

akár diagnosztikai célra is használ-
ható. A súlyos stádiumra jellemző, 
hogy a betegek az alvás fő hányadát 
a felületes, első nem-REM-fázisban 
töltik. További változás, hogy az al-
vási orsók száma szintén csökken és 
a REM-fázisban töltött idő is meg-
rövidül. 

Egy friss kutatás szerint a homlok- 
és halántéklebenyben a REM-fá-
zis hullámainak lassulása nagy va-
lószínűséggel az Alzheimer-kór 
egyik korán jelentkező tünete, to-
vábbá a REM-fázis hosszának 
csökkenése a betegség kezdetén 
az állapotromlás súlyosbodásával 
párosul. A cikksorozat korábbi fe-
jezeteinek fényében nem nehéz be-
látni, hogy ennek súlyos ára van a 
kognitív funkciók szempontjából, 
mivel a memória-konszolidáció-
ban alapvető agyi tevékenység 
igen nagy mértékben károsodik.

Megnő a szív- és érrendszeri betegsé-
gek, a mentális zavarok, a cukorbeteg-
ség és elhízás rizikója, amelyek – lát-
hattuk – egyszersmind a demencia 
független rizikófaktorai. További ér-
dekes és egyben ijesztő új megfigyelés 
az, hogy akár egyetlen alvásmegvonás-
sal párosult éjszaka során is fokozottan 
termelődnek agyunkban az Alzhei-
mer-kórra jellemző patológiás fehér-
jék, ami újabb magyarázattal szolgál-
hat a két betegség kapcsolatára. 

Tyúk vagy a tojás?
Arra a kérdésre, hogy az alvászavar a 
demencia következménye, vagy a 
demenciának az alvászavar a kiváltó-
ja, egyelőre biztos választ nem tu-
dunk, azonban egyre több részlet vá-
lik ismertté a kirakósban. Az Alzhei-
mer-kórban megjelenő alvásváltozáso-
kat több tényezővel is magyarázhatjuk. 
Az alvás egyes szakaszainak szabályo-
zásában különböző agyterületeknek 
van szerepe. A REM-fázis kialakításá-
ban az agytörzsben és a hipotalamuszban 
elhelyezkedő magcsoportok esszenciá-
lisak, amelyek közül a középagyi ma-
gok már a betegség kezdeti szakaszá-
ban a degeneráció jeleit mutatják. Fel-
tételezhetően ezzel magyarázható, 
hogy a REM-fázis csökkenése már 
korán jelzi a betegség megjelenését.

A hipotalamusz elülső része a nem-
REM állapot fontos szabályozója, s 
érdekessége, hogy amennyiben ez a 
terület degenerálódik, jellegzetes, az 
alvási idő rövidülésével és az alvás fel-
töredezésével járó alvászavarokat 
okoz, ami jellemző az Alzheimer-be-
tegségben szenvedőkre. Az Alzhei-
mer-kór patológiai mintázata nem 
véletlenszerű, hanem általában típu-
sos szabályt követve terjed, először a 
hippokampusz környéki kérgi terüle-
teken (az entorinális kérgen) kezdő-
dik, majd a fali, a halánték- és a hom-
loklebeny irányában haladva eléri az 
egész agykérget. A nem-REM-
alvásnak a homloklebeny területén 
számos kérgi szabályzóközpontját is-
merjük, így ezek károsodásával ma-
gyarázhatjuk azt, hogy a betegség 
késői szakaszában a lassú hullámú al-
vás teljes mértékben eltűnhet.

Alzheimer-kórban a szabályzó cent-
rumok szerkezeti károsodása mellett 
– említettük – az alvást irányító hor-
monális folyamatok is felborulnak. 
Az alvást szabályozó legfontosabb 

Az alvás jótékony hatásai a tanulásra és kreativitásra: Mengyelejev álmában
 jött rá az elemek periódus rendszerére

A memória-konszolidáció a hippokampusz-neokortikális dialógus modell szerint: a hippo-
kampusz, a talamusz és az agykéreg tevékenysége időben szinkronizálódik, így biztosítva 

a tanulásban átmenetileg rögzült emléknyomok újrajátszását és hosszú távú megőrzését az 
agykéregben (FORRÁS: CROSS ÉS MUNKATÁRSAI, 2018)
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hormonunk a melatonin. Ez a toboz-
mirigyben termelődik és az elalvást 
segíti. Alzheimeres betegeknél kimu-
tatták, hogy már a betegség korai 
szakaszában eltűnik a melatonin 
előanyaga, a szerotonin, ami elalvási és 
átalvási zavarokhoz vezet. Az éberség 
fenntartásában alapvető ingerületát-
vivő anyagok a noradrenalin és az 
orexin. A noradrenalint termelő locus 
coeroleus nevű agyterület ebben a be-
tegségben az egyik elsőként érintett 
régió, míg az orexint termelő ideg-
sejtek száma a cikksorozatban sok-
szor említett két fehérje, a tau és az 
amiloid kóros terjedésével folyama-
tosan csökken. Ennek következté-
ben súlyos alvás-ébrenlét szabályo-
zási zavar jelentkezik. 

Több magyarázat is adódik
Látható, hogy az alvászavarok kiala-
kulásának mechanizmusát az Alz-
heimer-kórban viszonylag jól is-
merjük, ezt a tudást jelenleg dif-
ferenciál diagnosztikára, i l letve 
korai felismerési lehetőség fejlesz-
tésére használjuk. Ugyanakkor az 
alvászavarok és a kóros fehérje-
felhalmozódás közötti összefüggés 
pontos hátterét még nem értjük, 

magyarázatára több hipotézis is léte-
zik. Az egyik szerint a lassú hullámú 
alvás szakasza azért véd a kóros fe-
hérje lerakódástól, mivel ekkor csök-
ken az idegrendszeri aktivitás, így 
kevesebb amiloid kerül a sejtközti 
térbe, mivel az amiloid az idegsejtek 
kommunikációjával kerül ki, majd 
képez plakkokat. Így amikor a lassú 
hullámú alvás lecsökken (például 
inszomnia esetében), a fehérje-fel-
halmozódás mennyisége is megnő 
vele. Egy másik lehetőség szerint al-
vás alatt jellemző, hogy az agyterü-
letek kapcsoltsági szintje csökken az 
ébrenléthez képest. Mivel a kóros fe-
hérjék terjedésére jellemző, hogy az 
egymással erős kapcsoltságot mutató 
agyterületek között gyorsabb, mint 
a kevésbé összekapcsoltak közt, így az 
alvás csökkentheti a terjedés ütemét. A 
harmadik lehetőség az amiloid eltávolí-
tási mechanizmusával magyarázható, 
mivel ennek jelentős útja az 
asztrocitasejtek által, apoE fehérje segít-
ségével történő kiürítés (lásd a sorozat-
nak Az Alzheimer-kór biokémiája című 
írását az ÉT 2019/3. számában – A 
szerk.). Az asztrocitáknak azonban szá-
mos egyéb funkciója is van, amelyek 
közül kiemelt az, hogy az idegsejteket 
energiával látják el. Ennek útja egy 
briliáns élettani mechanizmus: az 
idegsejtek kommunikációjuk során 
glutamátot termelnek és bocsátanak ki, 
ezt az asztrociták felvéve átalakítják és 
visszajuttatják az idegsejt számára, s így 
annak energiaforrásaként szolgál. Ez az 
útvonal és az apoE-függő káros amiloid 

eltávolítása azonban verseng egymás-
sal. Így túlzott ébrenlét alatt, ami a 
glutamát fokozott kilökődésével páro-
sul, az amiloid útvonal gátlódik, s ezért 
plakkok képződéséhez vezet. További 
lehetőség, hogy alvás alatt a vér-agy gát 
aktivitása fokozódik, ezáltal az idegszö-
vetből nagyobb mértékben kerülnek 
eltávolításra a napközben felhalmo-
zódott ártalmas melléktermékek, így 
az amiloid is. Alvás alatt az idegszö-
vetben akár 60 százalékkal is emel-
kedhet a szövetközi folyadéktér, fo-
kozott kiáramlást okozva. Ennek hi-
ányában az amiloid eltávolítása to-
vábbi zavart szenved. 

Látható, hogy az alvászavarok és az 
Alzheimer-kór között kettős, oda-
vissza irányuló kapcsoltsági viszony áll 
fenn. Az alvászavarok korai felismeré-
se nemcsak diagnosztikus hasznosít-
hatóságot jelent, hanem terápiás be-
avatkozási lehetőséget is. Ez jól bizo-
nyítja, hogy a demencia társbetegsége-
inek megismerése fontos kutatási 
irány. Cikksorozatunk egy másik fon-
tos társbetegséggel, az Alzheimer-kór 
és a gyulladásos folyamatok kapcsolatá-
val folytatódik két hét múlva.

Kegyes-Brassai anna
SzűcS AnnA

HorvátH andrás attila
Kamondi anita

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

támogatta

Az Alzheimer-kór és az alvászavarok kapcsolatának körkörös kapcsoltsági 
viszonyai a fő ismert patológiai mechanizmusokkal

Alvásváltozások jellege Alzheimer-kórban.
 A felületes alvás (S1) mennyisége megnő, 

míg a lassú hullámú alvásé (S3) csök-
ken a betegség súlyosbodásával (AKV: 

Addenbrooke Kognitív Vizsgálat, amelyben 
az alacsonyabb érték súlyosabb betegséget 
jelent). A REM-alvás csökkenése gyorsab-

ban lezajló betegséget jelez. Az adatok saját 
betegeink 3 éves követéséből származnak. 
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A velencei–horvát származású 
pálos szerzetes, Utyeszenics 
(másik nevén Martinuzzi) 

György kivételes diplomáciai képes-
ségeire Szapolyai János figyelt fel 
először. A magyar király az ő taná-
csait figyelembe véve kötötte meg 
1538-ban a váradi békét riválisával, 
Habsburg Ferdinánddal, aminek 
eredményeképpen felosztották egy-
más között Magyarországot. 

Martinuzzi – akit szerzetesi múltja 
miatt általában Fráter Györgyként em-
legettek – titkon abban reményke-
dett, hogy a terjeszkedő Oszmán 
Birodalom támogatásával újra egye-
sítheti az országot, egy nemzeti ural-
kodóval az élen. Buda 1541-es török 
bevétele után azonban az ország három 
részre szakadt, és az időközben elhunyt 
Szapolyai fia és utódja, János Zsig-
mond gyakorlatilag Erdélyt kapta 
örökül II. Szulejmán vazallusaként, 
ahol fejedelmi rangban uralkodhatott. 

A gyermekkirály gyámja – és de facto 
az új államalakulat kormányzója – 
Fráter György lett, aki kemény kézzel 
vetett ki adókat, végeztette ki valós 
vagy vélt vetélytársait és a formálódó új 
államalakulat számára jelentős vagyont 
halmozott fel. Ugyanakkor mélysége-
sen csalódott a szultánban, hogy kisza-
kított egy hatalmas darabot a magyar 
királyságból, ezért titokban felvette a 
kapcsolatot Ferdinánddal, hogy Buda 
eleste után a Habsburgok égisze alatt 
egyesítse Magyarországot. Izabella 
anyakirályné a „gaz áruláson” retten-
tően feldühödve, felfogadott egy or-
gyilkost, aki egyik „este rá lőtt a kandal-
ló előtt álló barátra, úgy, hogy golyója elvitt 
egy darabkát a füléből”. 

Szulejmán – miután tudomására ju-
tott Fráter György puhatolózása – 
szintén bosszút esküdött, és sereget in-
dított Erdély elfoglalására. Ennek el-
hárítására Fráter György 1551 őszén 

FRÁTER GYÖRGY MEGGYILKOLTATÁSA

ALVINCI ÉJSZAKA

utasította a gyulafehérvári ország-
gyűlést, hogy a Porta által kivetett 
adó befizetésével csillapítsák le a szul-
tán haragját. A kereszténység szilárd 
védőbástyájaként a pápától ugyan 
megkapta a bíborosi kalapot, azonban 
ekkorra már szinte senki nem bízott 
meg teljesen a ravasz államférfiban. 

Ferdinánd tanácsadói arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy Fráter György 
valójában a törökök kezére akarja ját-
szani Erdélyt, ezért az uralkodó a kö-
vetkező levelet küldte Magyarorszá-
gon állomásozó hadai főparancsnoká-
nak, Giovanni Battista Castaldónak: 
„… megparancsoljuk és elrendeljük, hogy 
ha úgy látod, hogy ő nekünk nyilvánvalóan 
ártani szándékozik, ellene úgy cselekedj és 
tégy, ahogy azt országunk és alattvalóink 
szüksége megköveteli!” Ezzel a félreért-
hetetlen üzenettel gyakorlatilag aláírta 
a bíboros halálos ítéletét. 

Dalba szedett gyilkosság
A tél beálltával, az alvinci kastélyába 
visszavonuló barátot hiába figyelmez-
tette egyik jóakarója, hogy óvakodjon 

a „szakállas olaszoktól”, Fráter 
György december 16-án mégis szívé-
lyesen fogadta Castaldót. A króniká-
sok szerint aznap egy hatalmas vi-
hart követő szivárvány festette szí-
nesre az eget. A császári generálist 
azonban nem érdekelték a természeti 
jelenségek, és miután a „csuhás” nem 
volt hajlandó tájékoztatni őt további 
politikai terveiről, csúnyán össze-
vesztek. Castaldo feldúltan hagyta el 
a kastélyt, de előtte még megfenye-
gette vendéglátóját, hogy másnap 
visszatér, és ezúttal nem fog kesztyűs 
kézzel bánni vele. Kezére játszott az a 
körülmény is, hogy György barát 
testőrei abban az időben Gyulafehér-
váron tartózkodtak. A további ese-
ményeket két magyar történetíró 
munkáiból idézzük fel: 

„December havában Castaldo császári 
hadvezér a terv végrehajtását az olasz 
Sforza Pallavicinire és Andrea Lopezre 
bízta. Maguk mellé vettek négy spanyolt 
és halk léptekkel behatoltak a Barát szál-
láshelyére. Elsőnek Marco Antonio Fer-
rarit, Castaldo íródeákját bocsátották be. 

Mint bármely más nagyhatalom esetében, a Habsburg Birodalomban sem volt ismeretlen fogalom a 
politikai leszámolás. Ha bármelyik szövetségesükről kiderült, hogy titokban az ellenséggel paktál, 
minden lelkiismeretfurdalás nélkül megszabadultak tőle. A „piszkos munka” elvégzését általában 

zsoldos hadvezérekre bízták.

Az alvinci kastély (Dörre Tivadar rajza)
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terült el, Campeggio tőrös botjával átszúr-
ta, így ölve meg a barátot, aki utolsó szavá-
val azt ismételgette: Testvérek, mit követ-
tem el, mit vétettem?” (Bethlen Farkas: 
Erdély történet I-V.)

„Sforcia is az öszveesküdtekkel s az vé-
teknek tudóival bemégyen. Antal Márk 
handzsárral és kis mordály puskával fel-
fegyverkezett lévén az Barátnak, ki az 
reggeli imádságban foglalatoskodik vala, 
egy bejáró inastól megizeni, hogy őneki 
igen nagy dolga volna, melyet kevés szóval 
vele közleni akarna. Bebocsáttatván az 
hálóházba előviszen egy levelet, mely Fer-
dinándnak íratott az ő ajánlására, mely-
ben hogy nevét alája írja, szorgalmatosan 
kéri. Fogván az pennát, mikoron az levél-
re aláhajlott volna arccal, az handzsárral 
az nyakát halálos sebbel általüti. Zörgés, 
csattogás és kiáltás lévén azontúl Sforcia és 
többek, tízen berohannak s mezítelen kar-
dokkal őtet, midőn az Isten Christus és 
Bódogasszony segítségét kérné, körüláll-
ják s sz ütéseket megkettőzik. Antal Márk 
dühös fenevad módjára, mikor leesett volna 
és még mozgana, az mellyének tartván az 
puskát átallövi, s késedelem nélkül az többi 
is vagdalván hozzája, megsebesítvén által-
verik. Az inasát is, kinek Vas Ferenc vala 
neve, és ki fegyvertelen és az iszonyú csele-
kedetet nézdegéli vala, hétszer megcsapván 
holt-elevenen hagyják, s az hálóházbol ki-
mennek.” (Istvánffy Miklós: Regni 
Hungarici historia.)

A híres XVI. századi dalszerző, Ti-
nódi Lantos Sebestyén így énekelte 
meg e gaztettet:
„Legottan rapéllyal őtet általverék, 
Mordál puskából es őtet általlövék, 
Szegín Vas Ferencre hét sebet ejtének, 
Kegyetlen sebökkel az barátot megölék.
Az kastél kapuját nagy hamar megvevék, 
Ottvaló kincsében mind zsákmánt tevének, 
Az jobb fülét néki gyapjastúl elmeccék, 
Királi felségnek postán vivék, jelenték.”
Christian Schesaeus erdélyi szász költő 
pedig a következő sorokat írta kora 
egyik leghíresebb bűnügyéről: 
„Reggel a tíz olasz, aki a gyilkosságra 
parancsot nyert, közeledve előállt éles 
tőrrel a kezében tör be az ifjú had, és 
zúdulva csörömpöl a fegyver. Majd fé-
lelmetes arccal törnek rá a barátra. 
Karddal szúrják át, lelökik, döfködve a 
keblét…” 

Egyházi nyomozás
A kortársak érzelemtől fűtött beszá-
molói helyett közelebb járunk az 
igazsághoz, ha a gyilkosság után –

III. Gyula pápa által – elrendelt nyo-
mozás anyagából próbáljuk meg re-
konstruálni az eseményeket. Esze-
rint Castaldo generális a spanyol és 
olasz hadak parancsnokait, Andrés 
López de Llanos kapitányt és Sforza 
Pallavicini őrgrófot bízta meg a me-
rénylet végrehajtásával. A zsoldosve-
zérek Pedro d’Avila százados vezeté-
sével kéttucat fegyverest gyűjtöttek 
maguk mellé, és az éjszaka leple alatt 
csendben körülvették a bíboros 
alvinci kastélyát. 

Fráter György szokásához híven az-
nap is kora hajnalig foglalatoskodott 
az államügyekkel. Csak hű apródját, 
Vas Ferencet tűrte meg maga mellett, 

akinek egyetlen feladata a kandalló-
ban lobogó tűz életben tartása, és ura 
kiszolgálása volt. Éjjel kettő körül dö-
römbölés verte fel a palota csendjét. 

A szolga kinyitotta a kaput, ame-
lyen Castaldo olasz titkára: Marco 
Antonio Ferrari és néhány kísérője 
kért bebocsátást azzal az indokkal, 
hogy a generálistól hoztak sürgős 
üzenetet. György barát a szobájában 
az ágya előtt térdepelve éppen lefek-
vés előtti imáját mormolta, amikor 
az íródeák belépett hozzá, kezében 
az összetekert pecsétes irattal. A bí-
boros  bosszúsan vette át a levelet, és 
az asztalon álló gyertya fényénél ol-
vasni kezdte. Ezt a pillanatot hasz-
nálta ki a titkár, aki óvatosan előhúz-
ta kabátja ujjába rejtett tőrét, s két-
szer egymás után az olvasásba merült 
bíboros nyakába döfte azt. Az áldo-
zat megtántorodott, de hihetetlen 

[…] Jelezte, hogy Castaldótól hozott leve-
let, amelyet a vezér Ferdinánd királyhoz 
szándékszik küldeni, kérve, hogy aláírásá-
val szíveskedjék megerősíteni azt. György 
barát nem lévén tudatában semmi álnok-
ságnak, tüstént megragadta a tollat. Ekkor 
Ferrari kivonta a tőrt. […] Ez [ti. Fráter 
György] megrémülve a váratlan támadás-
tól, segítségül hívta Boldog Szűz Máriát, s 
hatalmas erővel megragadta Ferrarit, és az 
asztal legtávolabbi ülőhelyére dobta. 
Pallavicini mikor meghallotta a zajt, bero-
hant, kardot rántott, és fejét egészen az 
agyig kettévágta. Mivel még mindig nem 

Szapolyai János (fametszet)

Fráter György 
(olajfestmény nyomán Pollak metszete)

Habsburg Ferdinánd
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urának a gyalázatos tettre. Ezt köve-
tően összeszedték a palota kincseit, 
majd távoztak a helyszínről. 

Az apród szörnyű sebei ellenére később 
felépült, és tanúskodni is tudott a bűn-
ügyben. Fráter György holtteste hetven 
napig hevert temetetlenül egy deszkalá-
dába szögezve a helyszínen, mielőtt 
megadták neki a végtisztességet. Nevét 
nem vésték fel a sírkövére, amin csak ez 
a mondat áll: MORIENDUM EST 
OMNIBUS (Mindenki halandó). 

Égi igazságszolgáltatás
A magas rangú főpap meggyilkolása 
természetesen felháborodást váltott ki 
az egész keresztény világban, és bár 
Ferdinánd király magára vállalta a fe-
lelősséget az „áruló” meggyilkolása 
miatt, a pápa mégis nyomozást rendelt 
el az ügyben. Három év alatt összesen 
139 tanút hallgattak ki a Szentszék Tör-
vényszéke előtt, és ugyan minden az 
elkövetők ellen szólt, a nagypolitika 
végül felülírta a jogi és erkölcsi meg-
fontolásokat. Róma ugyanis a refor-
máció és az Oszmán Birodalom térhó-
dítása miatt nem engedhette meg ma-
gának, hogy elveszítse Európa legerő-
sebb uralkodóházának támogatását. 
Az 1555. február 14-én lezárult per vég-
eredményeként a pápa által kinevezett 
Geronimo Martinengo nuncius vezette 
négyfős bizottság felmentő ítéletet ho-
zott az uralkodóval szemben, a gyil-
kosok feletti bíráskodást pedig az is-
teni igazságszolgáltatásra bízta. Eb-
ben az esetben azok a bizonyos mal-
mok nagyon is gyorsan őröltek. 

lélekjelenléttel megragadta támadója 
csuklóját, és ellökte magától. Az ap-
ród odaugrott a tölgyfaajtóhoz, hogy 
elreteszelje, de már elkésett. A fegy-
veresek, Pallavicinivel az élen beron-
tottak a hálóba, és kivont karddal tá-
madtak a sebesült bíborosra és szol-
gájára. Fráter isten irgalmáért kö-
nyörgött, a dühödt hadfiak 
azonban nem kegyelmeztek, és hű 
apródjával együtt irgalmatlanul le-
kaszabolták. Egyikük még bele is 
lőtt a hősiesen védekező aggastyán 
mellkasába. A kegyelemdöfést 
Giovanni Campeggio adta meg tő-
rös botjával. Aztán a császár soly-
másza: Alfonso de Mercado odalé-
pett hozzá, és lenyeste az áldozat 
jellegzetesen szőrös fülét, hogy 
megfelelő bizonyítékkal szolgáljon 

Sforza Pallavicini nem sokkal ké-
sőbb egy ütközetben elvesztette jobb 
karját, és török fogságba esett, ahol 
megkínozták, és végül csak tete-
mes váltságdíj fejében engedték 
szabadon. Ferrárit, a titkárt, Itáliá-
ban akasztották fel egy rablókompá-
niában való részvétel vádjával. 
Campeggio jobb kezét – amellyel a ba-
rátot leszúrta – egy éjszakai verekedés 
alkalmával vágták le Augsburgban, 
nem sokkal később pedig  egy vadá-
szaton egy megsebzett vadkan szag-
gatta szét az agyarával. Mercadót 
Franciaországban érte utol a vég, ahol 
saját katonái lázadtak fel ellene, és le-
kaszabolták. Az ötödik gyilkost Pie-
montban fejezték le, de a többiek is 
„gyalázatos halállal lakoltak meg”. 

Fráter György legnagyobb tragédi-
ája, hogy egyetlen célja hazája meg-
mentése volt ugyan, de ehhez nem 
sikerült tartós és erős szövetségeket 
kötnie. Ahogy egyik levelében fo-
galmazott: „Bennünk, magyarokban 
ma is él az a régóta belénk gyökerezett 
tulajdonság, hogy senki hatalmát nem 
akarjuk elviselni, s inkább valamennyi-
en elpusztulunk. Pedig ha épségben 
fenn akarunk maradni, ezt feltétlenül 
ki kell irtanunk magunkból”. 

Hegedüs Péter

Fráter György címere

Izabella királyné és a csecsemő János 
Zsigmond Szulejmán szultán előtt 

(török miniatúra)

Fráter György meggyilkolása
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

eredményei olvashatók. A második kötetben a Duna 
környékén található egykori városokkal, a régészeti 
emlékekkel foglalkozik. Rajzokon mutat be számos 
római feliratot, tárgyat, hídmaradványt, régi római 
városok alaprajzait (Aquincum, Brigetio). Sajátos 
módon a római emlékek között találjuk a legelső ma-
gyarországi ősormányos ábrázolásokat, mégpedig 
gyapjasmamut-leletek (őrlőfogak, csontok, állkap-
csok) rajzait. Ezeket ugyanis harci elefántok marad-
ványaiként azonosítja. A harmadik kötetet az ás-
ványtannak és a bányászatnak szenteli, ír a hazai 
érc- és sóbányákról, ásványlelőhelyekről. A negye-
dik kötetben a Dunában élő halfajok leírásait és áb-
rázolásukat teszi közzé, külön érdekesség, hogy a 
német név mellett a korabeli magyar nevet is feltün-
teti, s a kötet még tartalmaz egy kagylókat és két, 
teknősöket ábrázoló táblát is. Az ötödik kötet a folyó 

madárvilágáról szól, a képek az olasz művész, Raimondo Manzini alkotásai: 
74 rajz, köztük 59 madár és 15 tojásfészek ábrázolása, az utóbbiak az orni-
tológia történetében az első ilyen jellegű illusztrációk. A hatodik, utolsó kötet 
különböző megfigyeléseket tartalmaz, többek között a Duna mente flórájá-
nak katalógusát és a folyó közelében élő rovarok ismertetését.

A mű hat imperial fólió (61,5×46 centiméteres) nagyságú kötetben jelent 
meg, 283 rézmetszetű táblával illusztrálva, s ezenkívül is számos szöveg 
közti rézmetszetű  ábrát és ugyanilyen technikával készült iniciálét tartal-
maz. Mivel a művet Hollandiában adták ki, nem meglepő, hogy két holland 
rézmetsző család tagjai jegyzik a főcím előtti oldal metszeteit. F. Ottens met-
szette a képek nagyobb részét, némelyiket ő maga rajzolta még a mű megje-
lenése előtt egy évvel, 1725-ben. Más képeken Jacobus Houbraken szintén 
holland rézmetsző neve szerepel, s több madárábrázolást is neki tulajdoníta-
nak, melyeket Raimondo Manzini olasz művész rajzai alapján készített. 

A múzeumi példány elefántcsontszínű perga-
mennel és kézzel készített, márványmintás papír-
ral borított, jelenleg gömbölyített gerincű, de a bo-
rítótábla belső oldalán látszanak a szalagok, 
amelyekre a bordákat fűzték, így feltételezhetjük, 
hogy az eredeti kötés bordázott volt. A borító bel-
ső oldalán elhelyezett címeres ex libris szerint a 
hat kötet The Right Honorable George Rose tulaj-
dona volt. A címerpajzs jobb oldalán a Rose-
klán jelképei láthatók. A Rose-klán jelmondatát 
(constant and true) olvashatjuk a címer alatti sza-
lagon. A vagyontalan családból származó, majd 
tehetséges politikusként felemelkedő George Ro-
se (1744–1818) különböző jól fizető tisztségei ré-
vén hatalmas jövedelmet élvezett, így megenged-
hette magának, hogy megszerezze a maga korá-
ban is jókora summába kerülő művet. 

Matuszka angéla

E gy nem mindennapi műről, az aukciós kata-
lógusokban általában a régi természettudo-
mányos könyvek között feltüntetett, drága és 

ritka jelzőkkel illetett, hatkötetes monográfiáról szól ez 
a cikk. Egy múzeumi példányról, amely a Magyar 
Természettudományi Múzeum Könyvtárának régi-
könyv-gyűjteményében található, s a múzeum föld 
alatti raktárában, egy fémszekrény sötétjében tölti 
napjait. Csak egy kutatás, kiállítás vagy leltár alkalmá-
val nyitjuk ki szekrényét. S ilyenkor mindig érezzük, 
mennyire rendkívüli, hogy egy közel 300 éves könyv 
még mindig kézbe vehető, igaz, főként a természettu-
domány-történeti kutatások során használják. A hat 
kötetet most a látogatók is megcsodálhatják, a „Hónap 
műtárgya” sorozat keretében állítjuk ki márciusban. 

A keletkezése idején, a XVII. és XVIII. század fordu-
lóján, a Duna vidékéről a legelső forrásmunkának szá-
mító mű Luigi Ferdinando Marsigli grófnak (1658–1730) a legjelentősebb 
természettudományos alkotása volt. Az olasz arisztokrata, aki sokrétű és 
magas színvonalú természettudományos oktatásban részesült, s osztrák 
császári szolgálatban harcolta végig Magyarországon a török elleni hábo-
rút, ott volt Buda 1686-os felszabadításánál, majd 1698-ban hadmérnök-
ként megbízást kapott I. Lipót császártól a Habsburg és az Oszmán 
Birodalom közötti új határ – Magyarország akkori déli határa – kijelölésé-
re. A helyszíni munka, melynek során a több mint 800 kilométeres határvo-
nalat meghatározták, 1701-ig tartott. Marsigli magyarországi tartózkodása 
során számos térképet rajzolt. Mérnöki munkájában 1696-tól Johann 
Christoph Müller nürnbergi térképész segítette. Kettejük tevékenységének 
köszönhetően készültek el Magyarországról ezek az első pontos térképek. 
Kiemelkedő jelentőségű volt a Duna folyását ábrázoló, méréseken alapuló, 
részletes mappa, amely e terület első megbízható leírásául szolgált. 

Marsigli mintegy húsz évig tartózkodott Magyaror-
szágon. Térképészeti tevékenysége mellett érdeklő-
dött a bányászat, a régészet, a hidrológia, a növény- 
és állatvilág iránt. Kutatásainak eredményeit egy gaz-
dagon illusztrált, hatkötetes műben tárta a nyilvános-
ság elé. A mű Danubius Pannonico-Mysicus címen 
jelent meg 1726-ban latin nyelven Hágában és 
Amszterdamban, majd 1744-ben Hágában franciául. 
Teljes címe: A magyarországi és balkáni Duna geo-
gráfiai, asztronómiai, hidrográfiai, történelmi és fizikai 
megfigyelésekkel megvilágítva és hat kötetbe szer-
kesztve Luigi Ferdinando Marsigli gróf, a párizsi, a lon-
doni és a montpellier-i tudós társaságok tagja által. 

A címben említett hat kötet tematikus rendben tárja 
elénk a mű gazdag tartalmát. Az első kötetben az itt la-
kó népességre vonatkozó történeti és néprajzi isme-
retek mellett a korszakalkotó Duna-térkép, valamint 
a földrajzi, vízrajzi és csillagászati megfigyelések 

DANUBIUS 
PANNONICO-MYSICUS

Az első kötet címlapja

Gyapjasmamut-fogak
(FOTÓK: FARKAS ESZTER)
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BESZÉLŐ KÉPEK

Esteledik az ártéren, a téli madárles kémlelőnyílásán át már kevés fény szűrődik be, teleobjektívem-
mel egyre nehezebben pásztázom az ágakat. A madarak is búcsúznak, hol itt, hol ott hallani jellegze-
tes, elülés előtti ideges csettegésüket, ideje hazaindulni. A homályban azonban elmozdul valami: 
„cikk-cikk”, hallatja a szellemmadár. Villan a vaku, elkészül a mai utolsó kép a kis bókolgató vörös-
begyről. Lassan lépdelek az erdei úton, közben fekete rigó surran előttem az esti szürkületben és 

magasra felfutott, sűrű borostyánlevelek közt tűnik el. Biztosan ott tölti a hideg téli éjszakát.

A RIGÓ HÁLÓSZOBÁJA

Habár egyes levegőben alvó madarak átlagosan csak 42 percet töltenek el alvási fázisban, a fajok többségének hosszú távon ennél hosz-
szabb pihenés kell szervezetük és izmaik megfelelő regenerálódásához. Esténként vajon hová bújnak el piciny erdei énekesmadaraink? 

Fészkelési időszakban revírjükben töltik az éjszakát: a fekete rigó tojók fészkükben helyezkednek el tojásaikon vagy később fiókáikkal, a hímek 
pedig a közelben ülnek el. Az áttelelt egyedek télen is a környéken szunyókálnak, egyesével, míg más fajok – például a régiónkban telelő fenyő-
pintyek – egyes években óriási csapatokba verődve húznak be estéről-estére egy kitüntetett szlovéniai, 5 hektáros vegyes erdőterületre. Ez 
akár 5 millió madarat is jelenthet, ami négyzetméterenként 40 éjszakázó példányt tesz ki! Az énekesmadarak éjjeli menedékük kiválasztásakor a 
biztonságra, illetve a ragadozómentességre figyelnek. Ezért vadszőlővel vagy borostyánnal átszőtt védett sűrűségeket, kuszán elágazó cserjék 
mélyét, örökzöld tűlevelűeket keresnek, mindig a fák törzséhez közel húzódva, elkerülve azokat a szabadon álló ágakat, ahonnan könnyedén emel-
nék le prédáikat a nesztelenül vadászó baglyok. A szálak között ülve könnyen felismerik a közeledő ragadozó által keltett rezgéseket, így mielőtt 
kopogtatás nélkül betoppanna a nyuszt vagy egy elszánt macska, még idejében kereket oldanak. Az énekesmadarak alvás közben megterhelő 
izommunka nélkül ülnek: testsúlyuk hatására térdük behajlik, ekkor a térdízületükhöz tapadó sajátos izmaik automatikusan megfeszítik a lábujjak-
hoz csatlakozó inakat, ezzel biztosítva karmuk záródását a gally körül. Az odúlakó széncinegék télen is kiegyenlítettebb hőmérsékletű és szélmen-
tes odúkban, épületek üregeiben vagy akár egy villanyoszlop törött lámpatestének belsejében alszanak. Naplemente után néhány perccel behup-
pannak az odú aljába és rövidke tollászkodás után, fejüket a pihe-puha felfújt tolldunyhába dugva, napkeltéig szenderegnek. 

Potyó Imre

1

1
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1. Régi elképzelésem volt, hogy énekesmadarakat fotózzak csillagokkal. Miután rátaláltam a rigó-
ra, összesen tizenegyszer látogattam meg a madarat tavaszig, míg a költési időben el nem hagyta 
szunyókáló helyét. Halk tevékenységem egyszer sem zavarta meg, nem figyelt rám. Erősebb 
széllökéseknél azonban kinyitotta szemét vagy amikor egy róka hangosan zörögve ólálkodott 
a közeli fagyos leveleken. A viszonylag ritka 22° holdhaló jelensége éppen megfelelő irányban 

alakult ki, így sikerült azt is rákomponálnom a képre. 

2. Ennél a képnél egy rövid zseblámpás megvillantás után 1 órás expozícióval érzékeltettem a 
rigó éjszakáját: közben a Föld forgása ívszerűen karcolta a csillagokat a képre, a felhőzetet pedig 
Budapest fénye festette. Fantasztikus hangulatú és panorámájú hálószobában bóbiskolhatott. A 

fotó Az Év Természetfotósa Magyarország pályázaton 1. helyezést ért el. 

3. Európa harmadik legkisebb madara az ökörszem, apró termetének köszönhetően gyakran 
egér módjára bujkál a dús növényzetben. Estéit ugyanazon épületnél töltötte a rigóval szemben 

mélyen, a legsűrűbb indák közé fúródva.

4. A vörösbegy nagy méretű szemével félhomályban is jól lát, ezért egész sötétben is képes 
táplálkozni, mielőtt elbújik éjszakai rejtekére

5. 2016 januárjában rátaláltam egy fekete rigó éjszakázó helyére a gödi ártéren. Egy elhagyott 
épület oszlopainak felső részében, a tetőszerkezet alatt töltötte éjszakáit, kb. 3 méter magasság-
ban, száradó borostyánhajtások között. A madarak azóta is használják ezt a sarkot – főleg télen.

2
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Március 20-án, a tavaszi napéjegyenlőséggel kezde-
tét veszi a csillagászati tavasz. Az egyre gyorsab-
ban hosszabbodó nappaloknak és a nyári idő-
számításnak köszönhetően egyre tovább kell 
majd fennmaradnunk, hogy a zavartalan sötét 
égboltban gyönyörködhessünk. Nézzük tehát, 
milyennek látjuk az eget március 15-én 

éjjel 21 órakor!

Nyugaton már búcsút inthetünk az egyre alacsonyabban elhe-
lyezkedő jellegzetes téli csillagképeknek. A nyugati látóhatár 

felett még felkereshető a Bika, a vöröses színű Aldebarannal. Kissé 
felette az ötszög alakú Szekeres, legfényesebb csillaga a Capella. 
Aki eddig elmulasztotta megpillantani az Orion gyönyörű csillagködeit, 
az még bepótolhatja, de a hónap végétől már egyre nehezebb lesz meg-
találni őket. A legismertebbek ezek közül a Nagy Orion-köd és a Lófej-köd. 
Viszonylag kis távcsővel is érdemes felkeresni őket, sőt, igazán sötét égbolt 
esetén akár szabad szemmel is észlelhetők. Az Orion övét bal kéz felé meg-
hosszabbítva a földi égbolt legfényesebb csillagához, a 8,6 fényév távolságban 
ragyogó Szíriuszhoz jutunk a Nagy kutya csillagképben. Az Orion felett az Ikrek 
fényes csillagpárja, a Castor és a Pollux fénylik. Északnyugaton a Kassziopeia 
és a Perzeusz süllyed egyre mélyebbre a horizontba a tavasz közeledtével. 
Az Ikrektől keletre sorra következnek a jellemzően tavaszi állatövi csillagképek; a 
Rák, az Oroszlán és a Szűz. A Rák csillagképben egy halvány ködfoltocska tűnik 
fel a szabad szemmel fürkésző megfigyelőnek. Ez az M44 nyílthalmaz. Latin neve 
Praesepe, ami jászolt, kaptárt jelent. Ez egy laza csillaghalmaz, amely már az ókor-
ban is ismert volt. Nagyobb távcsővel körülbelül 350 csillag látható benne. A halmaz 
becsült kora 730 millió év. Az állatövi csillagképek alatt, a déli égbolt alján halvány 
csillagképek sorakoznak: az Egyszarvú, az Északi Vizikígyó, a Szextáns, a Serleg és 
a Holló. Kelet felé helyezkedik el az Ökörhajcsár, a Bereniké haja és a Vadászebek, 
kissé magasabbra a Nagy Medve (Nagy Göncöl) és a Hiúz. Észak felé a Sárkány, 
a Cefeusz és a Kis Medve (Kis Göncöl) csillagképeket kereshetjük.  

Az égbolt képe 
 2019. március 15-én,  

21:00-kor

TUDTA-E?

Tycho Brahe 1572-ben a Kassziopeia csillagképben megfigyelt egy szuper-
nóvát, és rendkívül részletesen feljegyezte a fényességváltozását. A csillag 
körülbelül -3,5 magnitúdóig fényesedett, vagyis úgy ragyogott, mint a 
Vénusz, majd hat hónap leforgása alatt elhalványodott. A szupernóva 
maradványa azóta is tágul, jelenleg már közel 20 fényév az átmérője. 
A csillag által ledobott anyag 21–27 millió km/h sebességgel száguld a 
térben, ami a szupernóva-maradványok esetében megfigyelt legnagyobb 
tágulási sebesség. A maradványban nem sikerült kimutatni erős, pontszerű, 
központi forrást, ami arra utal, hogy Tycho szupernóvája az Ia típusba tarto-
zott. Elméleteink szerint a szupernóvák ezen típusa akkor keletkezik, amikor 
egy fehér törpe tömege a kísérőcsillagáról átszippantott anyaggal gyarapod-
va, átlépi a Chandrasekhar-határt, és ezért összeroppan. A táguló gázfelhő 
peremén egy lökéshullám 20 millió fokosra fűti fel a csillagból származó anya-
got. A köd belsejében lévő gáznak „csak” 10 millió fok körüli a hőmérséklete.

A bolygók közül a Merkúr a hónap elején bő másfél órával nyugszik a Nap után. 
11-én már csak fél órával nyugszik a Nap után, ezt követően elvész a fényében. 
A hónap végén már újra kereshető napkelte előtt a délkeleti látóhatár köze-
lében. A Vénusz napkelte előtt látszik a délkeleti égen mint ragyogó fényű 
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égitest. Az ekliptika lapos hajlásszöge miatt láthatósága nem igazán kedvező, ala-
csonyan látszik. A hónap elején két és háromnegyed, a végén már csak egy órával kel 
a Nap előtt. Fényessége -4,1 magnitúdóról -3,9 magnitúdóra csökken. A Mars előre-
tartó mozgást végez a Kos, majd 23-tól a Bika csillagképben. Az éjszaka első felében 

látható a délnyugati égen, éjfél előtt nyugszik. Lassan halványodik, fényessége 
1,3 magnitúdó körüli. A Jupiter előretartó mozgása a Kígyótartó csillagképben 

egyre lassul. Éjfél után kel, az éjszaka második felében látható a délkeleti 
égen. Fényessége -2,1 magnitúdó. A Szaturnusz a Nyilas csillagképben 

halad, előretartó mozgása a hónap utolsó harmadában lassulni kezd. 
Kora hajnalban kel, hajnalban látható alacsonyan a délkeleti–déli égen, 

fényessége 0,6 magnitúdó. Az Uránusz a hónap nagy részében keres-
hető sötétedés után, este nyugszik. Előretartó mozgást végez a Kos 
csillagképben. A Neptunusz a Nap közelsége miatt nem figyelhető 
meg, 7-én együttállásban van a Nappal. 

*
E havi űrkutatási megemlékezésünk főszereplője az óriások vilá-

gába látogató Voyager-1 űrszonda, amely éppen 40 évvel ez előtt ér-
kezett a Jupiterhez és készítette el a Galilei-holdak első, részletes 
közelfelvételeit. Az 1977 szeptemberében induló NASA által kifejlesz-
tett Voyager szondapáros a Mariner-10  és a Pioneer szondák által be-

gyakorolt hintamanőverek segítségével egy 176 évenként kínálkozó 
alkalmat kihasználva járta végig az óriásbolygók világát. A Voyager-1 

1979. március 5-én 280 ezer kilométerre közelítette meg a Jupitert, mely-
nek gravitációja segítségével 14 km/s-ra gyorsult. Két nap alatt több Jupiter-

holdat is megközelített, köztük az Amaltheát, az Iót, az Európát és a Gany-
medest. Nagyfelbontású képeket készített az Ió vulkánjairól és az Europa jég-

kérgéről. Közben a szonda adatokat gyűjtött a Jupiter légkörének összetételéről 
is, amely a mérések szerint 82 százalékban hidrogént, 17 százalékban héliumot, 

valamint kis mennyiségben metánt,  ammóniát és vízgőzt is tartalmazott. A Nagy Vörös 
Foltról készített felvételeiből kiderült, hogy ez a légköri örvény kissé a környező felhő-
rétegek fölé emelkedik. A légkörben több kisebb vörös foltot is felfedezett. A Voyager–1 
egy nappal korábban felfedezte a Jupiter gyűrűjét is, amely retrográd irányba kering 7 
órás periódussal. A Jupiter és holdrendszerének vizsgálata után a szonda a Szatur-
nusz felé vette az irányt, melyet 1980 novemberében ért el. A Voyager-1 jelenleg mesz-
sze a Naprendszer bolygóin túl, annak határterületén jár, úton a csillagok felé.

L. H.

A Voyager-1 felvétele a Jupiter Nagy Vörös Foltjáról

Az Io felszíne a Voyager-1 képén

A Voyager-1 űrszonda

A jégpáncéllal borított Europa
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ja A fekete lyukak és a gravitációs hullámok az asztrofizika 

legaktuálisabb témái közé tartoznak. Szölgyén Ákos dokto-
randusz létére már belekóstolt mindkettőbe. Korábban a 
magyar LIGO csoport tagja volt az ELTE Atomfizikai 
Tanszékén, most pedig ugyanott a galaxismagok dinamiká-
ját vizsgálja a GalNUC csoport tagjaként. A fiatal szakember 
a tudományos részletek mellett arról is beszélt, hogy látja a 

kutatási terület itthoni jövőjét.

KERINGŐ FEKETE LYUKAK

az amerikai obszervatórium, amely elő-
ször észlelt gravitációs hullámokat. 
Több hasonló detektor is van a világon, 
amelyeket tekinthetünk egy közös há-
lózatnak is és mi – még az első felfede-
zés előtt – azt vizsgáltuk, hogyan lehet 
úgy működtetni a rendszert, hogy az a 
legérzékenyebb legyen gravitációs hul-
lámok észlelésére. Ebből lett egy szak-
cikkem és egy BSc-s szakdolgozatom. 
Mintegy két és fél éves munka volt. 
– Úgy hallottam, a LIGO-ban 
ügyelt is.
– Igen, ez is az első felfedezés előtt tör-
tént. A magyar csoportban az új diákok 
közül én ügyeltem először. A LIGO 
mindig beoszt három embert, akik 
egy hétig éjjel-nappal figyelik a beér-
kező adatokat. Úgy működött a do-
log, hogy a mobiltelefonom be volt 

állítva sms- és e-mailriasztásra. Ha a 
keresőalgoritmusok jeleznek valamit, 
akkor hármunkat riasztják első körben. 
Ha arra érdemesnek találjuk az üzene-
tet, elküldjük a szakértőknek, és ha ők 
is rábólintanak, akkor megy ki a riasz-
tás a földi és űrtávcsöveknek. Én nem 
kaptam értesítést, de például Dálya 
Gergő kapott egyet, amikor ügyeletes 
volt. 
– Miért váltott fekete lyukakra?
– Raffai Péternél kísérleti fizikával 
foglalkoztam. Nagyon sokat köszön-
hetek neki is, például két diáktársam-
mal együtt eljuthattam Amerikába egy 
nagy LIGO konferenciára, ahol beszá-
molhattunk az eredményeinkről, ami 
nagyon nagy élmény egy diák számá-
ra. A két téma nincs messze egymás-
tól, hiszen az eddig észlelt gravitációs 

– Kezdettől fogva asztrofizikus 
akart lenni?
– A természettudományok mindig is 
érdekeltek, felső tagozatosként először 
a látványos, büdös, robbantgatós ké-
mia fogott meg, gimnáziumban még 
versenyekre is jártam. Aztán úgy dön-
töttem, szagoljunk bele a fizikába is. A 
kvantumvilág és környéke foglalkoz-
tatott, nekem ez volt az egyedfejlődés.

Az asztrofizika felé a kíváncsiság haj-
tott, meg akartam érteni, hogyan mű-
ködik a világegyetem. Még az ELTE 
fizika alapszakára jártam, amikor az 
Atomfizikai Tanszék vezetője, Frei 
Zsolt tanácsára Raffai Péterhez fordul-
tam, aki akkor jött haza Amerikából. 
Diákokat keresett itthoni csapatába, így 
csatlakoztam a magyar LIGO csoport-
hoz. Talán közismert, hogy a LIGO az 

Illusztráció egy galaxis magjában lévő szupernehéz fekete lyukról és a körülötte keringő kisebb fekete lyukakról (ÁBRA: SZÖLGYÉN ÁKOS)
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meg az egész galaxis saját gravitációja. 
Vagyis rengeteg nagy tömegű objek-
tumnak kell a közepén lennie. Sokkal 
többnek, mint ez a 12, de vagy már 
nincs kísérőcsillaguk, ami röntgenben 
világítana, vagy nem is volt.
– Tehát a modelljük valahogy mégis-
csak mutatja az észlelhető valóságot? 
– Azt látjuk, hogy a nehéz csillagok ko-
rongba rendeződnek a galaxismagban, 
és a modellünk reprodukálta ezt, még-
hozzá egész jól, mert a korongnak van 
egy hajlott struktúrája is, ami nehezen 
magyarázható más módon. Ha a feke-
te lyukak is korongba tömörülnek, 
akkor sűrűbben helyezkednek el, na-
gyobb valószínűséggel ütköznek, így a 
gravitációshullám detektorok többet 
láthatnak belőlük a jövőben. Ez is egy-
fajta igazolása lesz a modellnek.
– Nagyon friss kutatásokról van szó. 
Mennyien foglalkoznak ezzel a té-
mával a világban?
– Valóban friss kutatási témáról van 
szó, itthon gyakorlatilag csak mi 
foglalkozunk vele, de világviszony-
latban is kevesen, talán csak néhány 
tucatnyian. Kocsis Bence révén az 
Európai Kutatási Tanács támogatása 
teszi lehetővé a környezetet és feltéte-
leket, amiben dolgozhatunk. A tan-
széken nem régóta épül ez műhely, 
de úgy érzem, hogy a mi szűkebb te-
rületünk elég jól megállja a helyét 
már most is. Nem szeretek túl nagy 
szavakat használni, de szerintem az 
ELTE-s asztrofizika világviszony-
latban is kiemelkedő helyen áll. 

Trupka ZolTán

csillagok korong ja. Ez körü lbelü l 
1 parszek átmérőjű és nagyon nagy sű-
rűségű. A mienkhez hasonló galaxisok 
közepén látható egy kipuffadás, az 
úgynevezett dudor, de a galaxismag 
ennél sokkal-sokkal kisebb és sűrűbb 
csillaghalmaz. A szupernehéz fekete 
lyuk ennek a közepén van.
– Valamikor a múlt évben szerepelt a 
hírekben, hogy a szupernehéz fekete 
lyuk körül keringő, „kísérő” fekete lyu-
kakat fedeztek fel a Tejútrendszerben. 
Ezeknek van jelentősége az önök ku-
tatása szempontjából?
– Ez nekünk nagyon jól jött. A Colum-
bia Egyetem csillagászai jelentették be 
tavaly tavasszal, hogy találtak 12 darab 
röntgenkettőst a központi fekete lyuk 
környezetében. Ez alatt azt kell érteni, 
hogy a kettős egyike egy fekete lyuk, 
ami elszívja az anyagot a társcsillagá-
ból, ezért röntgenben világít a rend-
szer. A központi fekete lyukat gravitá-
ciós hatása alapján már régóta ismertük, 
a hozzá képest kicsi fekete lyukakat 
azonban nem könnyű felismerni. Csak 
akkor láthatóak, ha kettős rendszerben 
vannak, és emiatt röntgenben sugároz-
nak. Ha a jövőben a csillagászok meg 
tudják figyelni ezeknek a térbeli elosz-
lását, az alátámaszthatja az elméleti mo-
dellünket a korongstruktúráról. 
– Ebből arra is következtethetünk, 
hogy ez a 12 nem egy tucat, hanem 
több is lehet belőlük? 
– A tömegszegregáció modellje sze-
rint a galaxisokban a nagy tömegű 
objektumok besüllyednek középre. 
Bevonzza őket a központi fekete lyuk 

hullámokat egy kivételével feketelyuk-
ütközések keltették. De engem kicsit 
jobban érdekelnek az észlelések mögötti 
elméleti kérdések. A tanszéken Kocsis 
Bence foglalkozik elméleti asztrofiziká-
val, nála kezdtem el olyan témán dol-
gozni, aminek az eredménye egy MSc-s 
diplomamunka és egy szakcikk lett. Ő a 
témavezetőm és vele dolgozom most is. 
– Mivel foglalkoznak?
– Tagja lettem a galaxismagok dinami-
káját vizsgáló GalNUC kutatócsoport-
nak, amely egyébként nem csak magyar 
kutatókból áll. Kutatásaink nagyon sok-
rétűek, vizsgáljuk a galaximagokban 
keringő fekete lyukak térbeli eloszlását; 
milyen pályákon keringenek, hogyan 
hatnak kölcsön, hogyan ütköznek. Ki-
számítjuk az ütközések gyakoriságát és 
fizikai tulajdonságait, ezzel megma-
gyarázzuk vagy épp megjósoljuk a 
gravitációshullám-észlelések gyako-
riságát. Látszólag egészen különböző 
dolgokkal, statisztikus fizikával és 
termodinamikával is foglalkoznak 
többen a csoportban, amivel szintén 
a galaxismag viselkedését akarjuk 
megérteni. Az én munkám célja, 
hogy nézzük meg, milyen a galaxi-
sunk magja közelében lévő csillagok 
térbeli eloszlása, és hogyan keringe-
nek az ezekből létrejött fekete lyukak. 
– Valódi észlelési adatok alapján 
dolgoznak?
– Nem, számítógépes szimulációkat ké-
szítünk, amit még Kocsis Bence dolgo-
zott ki. Igazából csak részecskék vannak 
benne, melyekhez helyeket, sebessége-
ket és tömegeket rendelünk, így akár 
azt is mondhatnák, hogy ezek csak bili-
árdgolyók vagy ritka gáz vagy bármi, 
ami részecskékből áll és csak a gravitáció 
hat közöttük. Mi asztrofizikai kontex-
tusba helyeztük, és a paramétereket a 
megfigyelésekhez illesztettük. Ilyen a 
csillagok közötti távolság vagy hogy 
mekkora a csillagok tömegeinek aránya 
egy halmazon belül. De maga a modell 
nem valódi adatokkal dolgozik. 

Arra jutottunk, hogy a csillagok egy 
vastag korongba koncentrálódnak. 
Persze rögtön felmerült a kérdés, hogy 
más eljárásokkal is lehet-e ezt reprodu-
kálni. Yohai Meironnal dolgozunk 
az ELTE-n, neki más ötletei és más 
szimulációs programjai vannak. 
Betápláltuk a kezdő feltételeket, és 
ugyanúgy kialakultak a fekete lyu-
kak és létrejött a nehezebb tömegű 

A GalNUC csoport tagjai (FOTÓ: ERC GALNUC KUTATÓCSOPORT)
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LogIQs
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2. fejtörő – Romhányi Dóra 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 – Károlyi Zsuzsa feladványa

1. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa

Melyik ábra illik a kérdőjel helyére?

Keresse meg a halmazban lévő szavak azon közös tulajdonságát, 
amely alapján a kívül felsorolt szavakból pontosan egy közéjük illik!

Melyik ez a szó, és mi a közös jellemző?

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Benked Anett feladványa

Megoldás: 5

2. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

Megoldás: narancs – narancs – sárga – zöld

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa 

Megoldás:

Melyik számmal folytatódik a sorozat?
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Előfizetési ár 2019-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Külkereskedelmünk az ázsiai országokkal 

2018-ban Magyarország termék-külkereskedelmi egyen-
lege 2 milliárd euróval romlott az előző évihez képest, s 
a 6 milliárd eurós aktívum az elmúlt 8 év legkisebb 
többletét jelenti. E cikk készítésekor a legfrissebb részle-
tes adatok a január–novemberi időszakról álltak rendel-
kezésre, amelyek szerint a mérlegromlás legnagyobb-
részt az ázsiai országokkal folytatott kereskedelem ala-
kulásának volt a következménye.

2018 első 11 hónapjában az ázsiai országokkal folyta-
tott külkereskedelmünkben 7,2 milliárd eurós hiány ke-
letkezett, amelynek összege 2,1 milliárd euróval több az 
egy évvel korábbinál. A mérleg kedvezőtlenebbé válása 
annak tulajdonítható, hogy az importunk értéke 16%-
kal felülmúlta az egy évvel korábbit, de annak is szerepe 
volt, hogy az exportunk 8%-kal csökkent.

Az import növekménye 5 ázsiai országgal szemben is 
meghaladta a 100 millió eurót (1. táblázat), míg ekkora 
nagyságrendű csökkenés csupán Tajvan vonatkozásában 
alakult ki (–152 millió euró, –26%).

Az országokhoz hasonlóan termékcsoportból is 5 olyan 
volt, amelynek az importnövekménye meghaladta a 100 
millió eurót (2. táblázat). A Kínából érkező importon be-
lül számottevően bővült a ruházati cikkek, valamint az 
irodagépek és gépi adatfeldolgozó berendezések forgal-
ma. Utóbbi csoporton belül jelentős értéket képviselnek a 
számítógépek és azok részegységei. Ezzel párhuzamosan 
a Kínába irányuló exportunk 15%-kal visszaesett, amely 
mögött mindenekelőtt a közúti járművek, valamint az 
energiafejlesztő gépek és berendezések forgalmának 
nagyarányú csökkenése áll. Utóbbi csoport legfontosabb 
termékét a gépjárműmotorok jelentik. Dél-Koreából a 

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

gyógyszerek és gyógyszerészeti termékek behozatala nö-
vekedett ugrásszerűen, Vietnamból a híradás-technikai, 
hangrögzítő és -lejátszó készülékeké, Irakból pedig a kő-
olajé és kőolajtermékeké.

2018 első 11 hónapjában az Ázsiából érkező behozata-
lunk 61%-ára az amerikai dollár, míg harmadára az euró 

volt a szerződéses pénznem. Az Ázsiába irányuló 
exportunkban ugyan az euró fontosabb pénz-
nemnek számít a dollárnál, de a két forgalmi 
irány összegét tekintve a dollár részesedése szá-
mottevően meghaladja az euróét (51, illetve 35%). 
A Magyar Nemzeti Bank forintban jegyzett ár-
folyamaiból számítva az euró a 2018. január–
novemberi időszak átlagában 5,5%-kal erősebb 
volt a dollárnál 2017 ugyanezen időszakával ösz-
szehasonlítva. Az árfolyamváltozás hatására a 
dollárban számított változások még markánsab-
bak, mint euróban: az ázsiai importunk értéke 
24%-kal nőtt, az áruforgalmi mérleg pedig 
2,9 milliárd dollárral romlott 2017. január–
novemberhez képest.

Herzog Tamás

3. táblázat: Magyarország termékimportja és külkereskedelmi egyenlege
az ázsiai országok vonatkozásában adott év január–novemberében

1. táblázat: Az importunkban legnagyobb értéknövekményt elérő ázsiai 
országok (2018. január–november)

2. táblázat: A legnagyobb érték-növekményű termékcsoportok az 
Ázsiából érkező importunkban (2018. január–november)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Minden ember holtig tanul

Február közepén jelent meg a www.
theconversation.com oldalán Char-

lotte Roberts írása, aki szerint a 
demencia fokozódása megelőzhető 
az időskori oktatás, másnéven a 
gerontagógia egy speciális formája 
segítségével. A Durham Egyetem ar-
cheológusprofesszora a régészet tu-
dományával ismertetné meg az idős-
otthonok lakóit.  

Napjainkban a folyamatosan javuló 
egészségügyi ellátásnak köszönhető-
en egyre többen élnek egészségesebb 
és hosszabb életet a Földön. 2017-ben 
az Egyesült Királyság népessége 66 
millió főt számlált, melynek 18,2 
százaléka (12 millió lakos) 65 év fe-
letti volt. 2040-re ez a szám várható-
an 24,2 százalékra emelkedhet. 

Az idősotthonban lakók életének 
gazdagítására lehetőséget jelent az 
élethosszig tartó tanulás elősegíté-
se. Ez a tanulási mód természetesen 

kollégájával, Kirsty McCarrisonnal 
kísérleti tanulmányt írt Régészet idős-
korban címmel, melynek publikálását 
a Durham Egyetem és a Durham 
Múzeum támogatta. „Korábban már 
sikerült bevonnunk egy hasonló projektbe 

Így tanulnak a madarak 
énekelni

Az amerikai Cornell Egyetem mun-
katársai azt kutatták, hogyan ta-

nul az ember beszélni; összehasonlító 
elemzéseikhez állatmodelleket hasz-
náltak. Ám a kísérletek során kide-
rült, hogy a modellként használt zeb-
rapinty viselkedését eddig félreértet-
ték: a zebrapintyfióka nem a felnőttek 
utánzásával tanul énekelni, hanem 
úgy, hogy az anyja visszajelzését fi-
gyeli az énekére. Michael Goldsteinnek 
és Samantha Carouso-Pecknek, a 
Current Biology című folyóiratban 
megjelent tanulmánya oldotta meg a 
rejtélyt, hogy miért tanulnak jobban a 
zebrapintyfiókák énekelni a tojó je-
lenlétében, annak ellenére, hogy az 
anya nem is énekel. 

A kis testű állatok, köztük a pintyek 
is, egy másodperc alatt több képet ké-
pesek feldolgozni, mint az ember, s 
így olyan villanásnyi idő alatti infor-
mációkat is fel tudnak dolgozni, me-
lyek egy ember számára teljesen rejt-
ve maradnak. Eddig a legtöbb társas 
tanulást vizsgáló kutatás nem vette 
figyelembe az ilyen szempillantásnyi 
eseményeket vagy jelzéseket, pedig 

A kutatásban kilenc zebrapintypár 
vett részt; a fiókákat az első 35 napban 
a hozzájuk tartozó szülő nevelte fel. 
Amikor abba a korba értek, hogy el-
kezdték az éneküket gyakorolni, a test-
véreket szétválasztották, és hangszige-
telt dobozokba helyezték mindegyiket. 
Véletlenszerűen két csoportba osztották 
a fiókákat: az egyik csoport tagjai szá-
mára minden alkalommal, amikor úgy 
énekeltek, hogy az az apjuk énekével 

nem a fiatalság megőrzését szolgálja, 
hanem esélyt ad az idős embereknek 
arra, hogy új ismeretek elsajátításá-
val teljesebb életet élhessenek, fejtet-
te ki cikkében Charlotte Roberts. 

„Ismerem az ápolók mindennapjait, 
hiszen ez volt az első szakmám 
– írta Roberts. – Mielőtt régész 
lettem, ápolást tanultam a 70-es 
években, ahol hangsúlyozták: az 
idősek betegápolása nem csak a 
pirulákról és a szérumokról szól.” 
Charlotte Roberts kiegészítő 
tevékenységként csatolja hozzá 
a régészeti oktatást a gondo-
zottak mindennapjaihoz. Az 
elképzelés részben személyes in-
díttatású volt, hiszen a kutatónő 
édesanyja szintén egy idősek 
otthonában élt. „Azt feltételez-
tem, az idős emberek jobban kö-
tődnek a múlthoz, ezért is bíztam 
abban, hogy sikerül a két területet 
összekapcsolnom” – írta Roberts. 
Édesanyja halála után a régésznő 

az apró történéseknek nagy társas ha-
tása lehet. Lassított videófelvétel hasz-
nálatával azonosították most azokat az 
apró mozdulatokat – alig észrevehető 
szárnycsapásokat, a tollazat felfújását 
–, amelyeket a tojó zebrapinty azért vé-
gez, hogy bátorítsa fiókáit az éneklésre. 

„Az idő előrehaladtával a tojó a fiókái 
énekét a számára legkedvesebb változat 
felé terelgeti. Ez nem az utánzáson ala-
pul” – mondta Carouso-Peck.

Kép az otthonban zajló foglalkozásról 
(FORRÁS: CHARLOTTE ROBERTS)

Hím zebrapinty nézi a monitort, melyen egy tojó
 zebrapinty látható, amint éppen a tollfelfújást végzi 

(FORRÁS: MICHAEL GOLDSTEIN)
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az iskolás gyerekeket, most viszont a leg-
idősebb korosztályra akartunk koncent-
rálni” – írta Roberts.

A kutatónők hat hetet töltöttek közös 
beszélgetésekkel, melyekben az ott-
honok lakói és ápolóik is részt vettek. 
„Beszélgettünk arról, hogyan segítheti a 
régészet a múlt megértését, miről szól a régé-
szek munkája és néhány speciálisabb elemet 
is bemutattunk – magyarázta Roberts. 
– Ezek közé tartozott például a növényi 
maradványok és az állati eredetű csontok, 
valamint a kerámiák és az emberi csontok 
tanulmányozása. Elvittük az időseket egy 
régészeti feltárásra és két múzeumba is, 
amellyel esélyt biztosítottunk az olyan gya-
korlati tapasztalatszerzésre, mint az állati 
eredetű csontok tisztítása, a fazekasság, va-
lamint a régészeti leletek megfelelő kezelése. 
A legjobban talán az emberi csontok és a 
felületükön kimutatható betegségek nyűgöz-
ték le őket, melynek hatására többen is em-
lítést tettek saját és rokonaik panaszairól” 
– mesélte Roberts. 

Kondor BoglárKa

módon végezték. A kőzetösszetételt 
röntgensugárzást alkalmazó vizsgá-
latok során állapították meg. A Szent 
Sziklát ásványi szinten főként kvarc, 
biotit, mikroklin és albit építi fel.

A kutatók ezután figyelmüket a pa-
rányi sziklalakók felé fordították, és 
rendszertani meghatározással kiderí-
tették, hogy pontosan milyen élőlé-
nyek költöztek a rituális oltár anyagá-
ba. Később annak vizsgálata követke-
zett, hogy milyen mélységig hatoltak 
a gránittömb repedésein keresztül a 
zuzmók és a mohák. A mérések ered-
ménye 200-450 mikrométer között 
változott, amely tartomány egy hajszál 
átmérőjének néhányszorosa. Ez ugyan 
nem tűnik soknak, mégis elég, hogy 
a kis élőlények elkezdjék kőzetformáló 
tevékenységüket, amellyel saját életta-
ni szükségleteiket elégítik ki.

A kőtömbök felületén megjelenő 
szerves „patina” meglepő módon 
nem minden esetben okoz jelentős 
kárt. A biofilmréteg, amit az élőlé-
nyek alkotnak, akár meg is védheti a 
gránitot az esőtől és a levegőben lévő sa-
vas szennyező anyagoktól. Előfordulhat, 
hogy az eltávolításukkal nagyobb káro-
sodást okozunk, mint a tétlenséggel.

A kolonizáló életformák nem csak a 
Szent Sziklán telepedtek meg, a problé-
ma a teljes városromot érinti. A Szikla 
tanulmányozásával egy időben az 
egész városban vizsgálatok sora indult 
meg, hogy meghatározzák az építőkö-
vek és a konzervált, illetve az arra szo-
ruló részek állapotát. Csak ezt követő-
en készíthetők tervek arra vonatkozó-
an, hogy miként lehet megmenteni az 
enyészettől az inka örökséget.

dávid TiBor

megegyezett, videón lejátszottak egy 
nőstény madarat, amint az felfújja a 
tollát. A másik csoport ugyanezt a vi-
deót látta, de véletlenszerűen, függet-
lenül a fiókák éneklési teljesítményétől.

Miután a pintyfiókák éneke kikristá-
lyosodott a végső változatra, a kutatók 
összehasonlították éneküket az apju-
kéval. A rendszeres megerősítést kapó 
fiókák jelentősen pontosabban tanulták 
meg az éneket, mint a véletlenszerű 
megerősítést kapó társaik. Ha az eddigi, 
utánzáson alapuló tanulási modell he-
lyes lett volna, akkor mindkét csoport 
ugyanazt az éneket tanulta volna meg, 
mert korábban egyenlő idő állt ren-
delkezésükre arra, hogy megjegyez-
zék és gyakorolják apjuk énekét.

Annak, hogy így tanul a zebrapinty, 
egy lehetséges oka az, hogy a zebra-
pintyek éneküket inkább a párjuk 
vonzására használják, mintsem a ter-
ritórium megvédésére. Így az, hogy a 
nőstény ízlése formálja a madárdalt, 
magasan adaptív stratégia a jövőbeni 
szaporodási siker érdekében.

A zebrapintyet modellállatként 
használják például a Parkinson-kór, 
az autizmus, a dadogás és más, gene-
tikai eredetű beszéd-rendellenesség 
kutatásában. A mostani, társas ta-
nulásról szóló felfedezés még ponto-
sabb kutatásokat tesz majd lehetővé 
humán területeken is.

Cornell University

Kő kövön nem marad

A szabad ég alatti történelmi emlé-
kek igen kitettek a környezet 

változékonyságának, az időjárásnak, 
a flóra és fauna – legtöbbször rom-
boló – hatásának. Az elmúlt években 
a probléma elérte az inkák romvá-
rosát, Machu Picchut is. A perui he-
gyek közt megbúvó, alig száz éve 
újra felfedezett városmaradvány álla-
potát nemcsak az évi egymillió turis-
ta veszélyezteti, hanem az ideális klí-
ma miatt megtelepedő zuzmók, al-
gák és mohák is. Néhány éve már 
ezek a jövevények is részt vesznek a 
romváros szikláinak bomlasztásában.

Háztetőkön, sziklákon, fákon több-
ször megfigyelhetünk mohákat és zuz-
mókat, melyek kiválóan érzik magukat 
lakóhelyükön. Az inka maradványok 

szintén kellemes környezetet nyújta-
nak az illetéktelen helyfoglalóknak, 
amelyek kicsiny repedéseken keresz-
tül a kőzettestbe is beférkőznek, így 
mállasztva el lassan a történelem 
egyik legszélesebb körben ismert 
inka településmaradványát.

A Baszkföldi Egyetem kutatói több más 
intézménnyel együttműködve e hívat-
lan vendégek tevékenységét vizsgálták.  
A gránitos kőzet, amiből a város jelen-
tős része épült, viszonylag kevéssé ku-
tatott, ezért az első lépés a kőzet össze-
tételének minden eddiginél pontosabb 
leírása volt. A kutatás középpontjában a 
Szent Szikla nevű, faragott gránittömb 
oltár állt. Ennek felszínén réteges levá-
lás figyelhető meg, melyet az apró élőlé-
nyek tevékenységének tulajdonítottak. 
A kutatók vizsgálataikat a kőzet to-
vábbi bontása nélkül, roncsolásmentes 
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In memoriam MER-B

Véget ért egy küldetés. A NASA 
Mars Exploration Rover program-

ja keretében két „robotgeológus”, a 
MER-A (Spirit) és a MER-B 
(Opportunity) folytatott vizsgála-
tokat a vörös bolygón. A járművek 
2004 januárjában érkeztek meg a 
felszínre. Eredetileg mindössze 90 
napra szólt a programjuk, de a ter-
vezett élettartamot mindkét egység 
sokszorosan felülmúlta. (A Spirittől 
2011 májusában kellett végleg bú-
csút vennünk, valószínűleg az 
okozta a vesztét, hogy a legyengült 
akkumulátorok nem tudtak meg-
birkózni a marsi hideggel.) 

Az Oppotunity a Meridiani 
Planum nevű területen kezdte meg 
munkáját a marsi egyenlítő köze-
lében. A kutatás elsődleges célja a 
hajdani felszíni víz nyomainak ki-
mutatása volt. 15 év alatt több mint 
45 kilométert barangolt a felszínen 
ennek érdekében (megdöntve ezzel 
a szovjet Lunohod-2 1973-as világ-
rekordját a Földön kívüli felszíni 
járművek mezőnyében), s közben 
számos sziklát vizsgált meg közel-
ről a robotkarja végén található 
kőzetcsiszoló berendezés és mikro-
szkóp segítségével. Már a küldetés 
elején sikerült olyan ásványokat 
felfedeznie, amelyek csakis vizes 
környezetben jöhettek létre. A prog-
ram során több alkalommal kellett iz-
gulnunk a berendezés épségéért. Volt, 
amikor elakadt a süppedős homokban, 

volt, hogy egy mélyebb kráter vizsgá-
latát követően kockázatos volt a kiju-
tás. A marsi tél mindannyiszor próbára 
tette a szerkezetet, ilyenkor a napele-
mek nem termeltek kellő mennyiségű 
áramot, ezért a marsjáró „téli álomra” 

kényszerült. A homokviharok szintén 
eltakarták a Napot, szerencsére a szél a 
kiülepedő port általában letakarította 
a napelemtáblákról.

A marsi nap (sol) mintegy 37 perc-
cel hosszabb a földinél. Mivel a rover 
energiaellátását napelemek biztosít-
ják, ezért az csak nappal működik. 

Komoly kihívást jelentett úgy meg-
szervezni az irányítóközpont dolgo-
zóinak munkabeosztását, hogy iga-
zodjon az Opportunity órájához.

Amellett, hogy a feladatát mara-
déktalanul elvégezte, számos techno-
lógia kipróbálásával a jövő marsjáróit 
fejlesztő mérnököknek is rengeteg 
tanulsággal szolgált. Ilyen volt pél-
dául a leszállás módja – ejtőernyős 
fékezést követően légzsákjain pattog-
va állt meg –, a hat kerék különleges 
felfüggesztése és független elektromos 
hajtása, a sokak által svájci bicskához 
hasonlított robotkar, az árbócon elhe-
lyezett sztereo kamerapáros, valamint 
a napelemekkel történő energiaterme-
lés – hogy csak a legszembetűnőbbeket 
említsük. A bevált módszerek vissza-
köszönnek a következő generáció, a 
Mars Science Laboratory (Curiosity) fel-
építésében, működésében is.

2018. június 12-én jelentkezett 
utoljára, majd egy hatalmas porvi-
har miatt ismét hallgatásra kénysze-
rült. Októberre az időjárás javulása 
adott némi reményt az irányítóknak, 
de a hívásokra nem érkezett válasz. 
Egyre kevesebb volt a remény, hogy 
ismét sikerül felvenni a kapcsolatot, 
végül idén  február 13-án hivatalo-
san is bejelentették: feladták a továb-
bi próbálkozást.

Lezárult hát egy korszak, de nem 
hagyjuk magára a Marsot, eszközeink 
jelenleg is ott dolgoznak a felszínen és 
a bolygó körüli pályákon,  jövőre pe-
dig újabb szondák indítása várható. 

J. S. a.

Az vagy, amit megeszel – 
legalábbis a kabócáknál 

A rovarok bizony sokszor könnyű 
prédát jelentenek, de az evolúció 

gondoskodott bizonyos taktikákról, 
mellyel elkerülhetik ezt. Egyes ese-
tekben hasonlatossá válnak a kör-
nyezethez, és beleolvadnak abba. 
Más esetben épp ellenkezőleg, na-
gyon feltűnőek és színesek, így hir-
detik a ragadozóknak, hogy ők bi-
zony mérgezőek. 

A Szöuli Egyetem kutatócsoportja 
egy Koreában gyorsan terjedő ka-
bócafajról (Lycorma delicatula) tárt fel 

izgalmas adalékokat e témával kap-
csolatosan. A kutatók régóta tanul-
mányozzák ezt a trópusi rovart, hogy 
megértsék, mi teszi lehetővé vészes 
terjedését. A kabóca lárvák élénk szí-
nűek, a kifejlett egyedek azonban nem 
feltűnőek, de a fejlődésük egy pontján 
egyik pár szárnyuk élénk karmazsin-
pirosra vált. A megfigyelések rávilágí-
tottak arra, hogy a rovarok a színvál-
tással egyidejűleg táplálékot váltanak, 
és szinte kizárólag egyetlen növényen, 
a bálványfán táplálkoznak. A bálvány-
fa egyes hatóanyagai igen keserű ízű-
ek, és kiderült, hogy a kabócák ezt az 
anyagot a testükben raktározzák, így 
e rovarok is keserű ízűvé válnak, épp 
amikor a színváltás miatt veszélyez-
tetettebbek lennének. A keserű ízt a 
helyi madarak gyorsan párosítják 
az élénk színnel, így elkerülik a 

ÉT-ETOLÓGIA

színváltó kabócákat. A taktika bevá-
lik, a madarak elállnak a fogyasztástól, 
és a kabóca tovább terjed Koreában. 

A kutatócsoport vezetője szerint e 
kabócafajról szerzett ismeretek segí-
tenek majd más invazív fajok terje-
désének megértésében, és az ellenük 
való védekezés kifejlesztésében is.

BilKó ágneS

A MER-B felbocsátása 2003 júliusában 
(NASA)
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

A HÓNAP KÉPE

Tóth Sándor Péter (Budapest, tsp000@gmail.com) A kém 
című képe 6. számunkban jelent meg a 182. oldalon. (Részlet)

A kitudja-micsoda vastornyában harcos nép rendezke-
dett be akkurátusan. A vár nyugalmát két derék vitéz őrzi, 
beszélgetéssel múlatva az időt. Ám az erkély alatt egy 
kíváncsi muzsikus közelít…  

Az éles felvétel csak egy jó fotográfia, hogy jó kép 
legyen, valami szokatlannak is kell rajta lennie, ami magá-
ra vonja, vagy éppen megosztja a figyelmet, esetleg meg-
indítja a fantáziát. Nos, itt van furcsaság bőven, akár egy 
mesekönyv illusztrációjának is megfelel. (H. J.)

Államilag elismert nyelvvizsga

FEBRUÁR

Rejtvényciklusunk utolsó fokozottan védett állata egy olyan faj, 
amelyet nem is olyan régen fedeztek fel, pontosabban derült 
ki a népiesen kuszmának is nevezett hüllőről, hogy az nem 
egyetlen faj. Hazai elterjedési területeik a genetikai vizsgálatok 
alapján a Dunazug-hegységben és a Börzsönyben hibridzónát 
alkotnak. Ám míg az Anguis fragilis a Dunántúlon él, rejtvényünk 
főszerplője, az Anguis colchica az ország keleti felének domb- és 
hegyvidékein fordul elő (például Szatmár-Beregben). A Kárpát-
medencében 1200 méteres tengerszint feletti magasságig hatol 
fel. Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négy-
zetet. A 43. heti számunkban elkezdődő 18 hetes rejtvénycik-
lusunk ezen a héten a végére ért. A négyzetek betűi – helyes 
sorrendbe rakva – egy 125 éve született magyar orvos, bio-
kémikus nevét adják meg. A név beküldésének határideje: 
2019. március 12. A megfejtők között az Élet és Tudomány 
negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Az Anguis colchica közönséges neve. 5. Okta-
lan, ostoba. 9. Farokcsóváló háziállat. 10. Telibe talál. 12. Albán 
pénzegység. 14. A kasza hosszabbik része. 15. Esztendő. 16. Erköl-
csös. 18. A Nyíl (Sagitta) csillagkép rövidített neve. 19. Gallyat metsz. 
20. Tízszer száz. 21. Enyhít, nyugtat. 23. Öv kapcsa. 24. Imát záró szó. 
26. Maró hatású vegyület. 27. Déli étkét fogyasztó. 29. Óralap szélei! 
30. Kölykezik. 31. Szenegál NOB-jele. 32. A Bálinttal rokon férfi-
név. 35. Rönk fele! 36. Régi eredetű férfinevünk.

FÜGGŐLEGES: 1. Az egyik égtáj. 2. Élénk figyelmű. 3. Fél perc! 
4. Bekebelez. 5. Ének. 6. Előfutam nincs nélküle! 7. Billogot bőrre süt. 

8. Elfenekel. 11. Szabadrúgáshoz készülődő keresi a sorfalban. 13. 
Sói a szulfátok. 17. Ajtót tár. 18. Ilyen tintákról álmodik Kosztolányi! 20. 
Sóvárog. 21. Sportegyüttes. 22. Menotti vígoperájában bálba megy! 
23. Üstökös „farka”. 25. Vezető, igazgató. 27. Egy, Bécsben! 28. ... 
róla; messziről meglátszik rajta. 30. Lep, takar. 33. Éneklő szócska. 34. 
Nomen nescio, röv.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Magyar boglárka
Két héttel ez előtti rejtvényünk megfejtése: Rákosi vipera

Próbálja ki!
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ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

Lakatra zárt ládikók, asztal alatt kalló-
dó rajzmappák, széthagyott iratok, le-
velek, újságcikkek. Ez az életkép fo-
gadja a játékosokat, amikor belépnek 
Muraközy János ügyvéd, festőművész 
szobájába. 1892-ben járunk, Muraközy 

nemrég hunyt el. A nyomozókat a gyászoló özvegy, 
Gyenes Sára fogadja, s kéri, hogy együtt kutassák fel férje 
életének titkait. Így indul a kecskeméti Ráday Múzeum élő 
történelmi játéka, a Rejtély a kulcsra zárt szobában.

A fő cél, hogy a játék résztvevői minél jobban megis-
merjék Kecskemét híres szülöttét, a jeles festőművészt és 
városi hivatalnokot, a város református polgárát, 
Muraközy Jánost. A művész legjelentősebb alkotásait és 
a családi hagyatékban fellelhető relikviáit bemutató ál-
landó tárlat 2018 júniusában nyílt meg.

A kiállításhoz kapcsolódó játék valós történelmi tényeken 
és fiktív eseményeken alapul, összeállítását alapos kutató-
munka előzte meg. Megálmodói igyekeztek belefoglalni 
Muraközynek a Kecskeméti Református Kollégium jogi 
karán töltött diákéveit, 1848-49-es szabadságharcos múltját, 
bujdosásának történetét, majd hazaérésének időszakát.

A Mai Manó Házban megrende-
zett Vissza a jövőbe – A XIX. szá-
zad a XXI. században című kiállítás 
a XIX. századi alkotók mellett kortárs 
művészek munkáit vonultatja fel, 
akiknek technikái vagy témái bizonyos 
szempontból emlékeztetnek a 1800-as 
évek első felének fotográfiáira.

A fotográfia helyzete napjainkban a XIX. század elejére 
emlékeztet, amikor semmi sem szabott határt a kísérlete-
zésnek. Az új médium ugyanúgy volt az amatőr műked-
velők, mint a csillagászok, matematikusok, orvosok és 
vegyészek játékszere, akik az alkimistákhoz hasonlóan 
munkálkodtak: rögzítették a fényt, érzékelték az időt, fel-
térképezték a világot és nyomokat hagytak. A fotográfia 
műfajára manapság újfent jellemző a technikákkal, eljárá-
sokkal és anyagokkal való kísérletezés, illetve a nyitott, 
rendhagyó hozzáállás. Az akkori úttörőkkel vont párhu-
zam technikai és szellemi szinten egyaránt érvényesül. 

A kortárs művészek egyre többet kísérleteznek archaikus 
technikákkal, cianotípiákat és fotogramokat gyártanak, 
illetve XIX. századi témákat értelmeznek újra. Mivel mo-
dern anyagokkal dolgoznak, és a korabeli témák kortárs 
variációit hozzák létre, ezek az innovatív alkotások sok-
szor igen távol esnek az eredetiektől. Napjaink alkotói 
olyan technikákkal kísérleteznek, amelyek elképzelhetet-
lenek voltak a XIX. században, mint például a Photoshop 
és a 3D nyomtatás, melynek eredményeképpen sokszor ra-
dikálisan új műalkotásokat hoznak létre, amelyek olykor 
csak távolról emlékeztetnek a fotográfiára. Ám mindezt 
nyitott, felfedező szellemben teszik, ami a XIX. századi 

fotográfusok beállítottságát tükrözi, akik saját koruk-
ban megszabták, majd ki is tágították a fotográfia hatá-
rait.  A tárlat március 17-ig várja az érdeklődőket.

A ma már Képző- és Iparmű-
vészeti Szakgimnázium néven 
ismert Török Pál utcai közép-
iskola falai közül nagyon sok 
olyan neves képző- és iparmű-

vész került ki, akik ma a szakma megbecsült képviselői. 
Egy 1783-ban kiadott rendelet előírja, hogy a Rajzoló 

Oskola köteles minden évben nemcsak a növendékek 
legjobb rajzait összegyűjteni, hanem a tanárokat is köte-
lezi, hogy saját kezű mesterművekkel mutassák meg a 
tanulóknak, hogyan születik a művészet. Ez a folyamat 
nem szakadt meg, az idén 240 éves iskolában készült 
mestermunkákat összegyűjtötték és megőrizték az idők 
során, ebből a gyűjteményből látható most válogatás a 
Műcsarnokban Kisképző 240 – Múlt és jelen össze-
kapcsolása címmel. A kiállított műtárgyak az egykori 
diákok és tanárok adományai, amelyek az iskola egy 
másik gyűjteményi egységét alapozzák meg.

A március 10-ig látható kiállításon bemutatott mű-
vek egy fontos kezdeményezés első lépését reprezentál-
ják. Olyan művészek képei, akik az alma mater hívására 
örömmel és tisztelettel ajánlották fel érett művészkoruk 
egyes darabjait. Ezek a képek az iskola gyűjteményének 
részeivé válnak, és újabb művészgenerációk felnevelését 
fogják szolgálni. A teljes felsorolást mellőzve a több 
mint ötven művész között láthatók például Barabás Zsó-
fi, Birkás Ákos, Fehér László, Gál András, Kéri Ádám, 
Köves Éva, Nádler István, Sinkó István, Szilvitzky Margit, 
Tölg-Molnár Zoltán festményei, nyomatai, szobrai, ame-
lyet kiegészít az iskola jelenlegi tanulóinak videója.

A Magyar Természettudo-
mányi Múzeumban Az óri-
ások inváziója címmel 
nyílt LEGO kiállítás.

A rendkívül látványos bemutató nemcsak a modellek 
méretével, hanem témáival is lenyűgözi a látogatókat.  
A kiállítás egyik legnagyobb építménye a 900 000 koc-
kából készült 7 méteres Batmobil, melyet Batman TM 
1:1 méretarányban megépített alakja kísér. A denevér-
ember történetének helyszíne, Gotham City hatalmas 
városa is látható, ahol a hős barlangja, a Wayne Tower 
felhőkarcoló, nyomógombokkal működtethető vonatok 
és interaktív makettek ejtik ámulatba a látogatókat. 

A június 16-ig nyitva tartó kiállításon Budapest ismert 
nevezetességei is láthatók. A Parlament, a Hősök Tere, a 
Millenniumi emlékmű és jellegzetes szobrai külön a bu-
dapesti helyszín tiszteletére készültek el. A jelenlegi hely-
szín, a Magyar Természettudományi Múzeum apropóján 
egy Triceratops-koponya készült el, 1:3 méretarányban. 

Nyomozás

Összerakva

Nincs határ

Kisképző 240



É l e t É s  tu d o m á n y   2019/9

KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBÓL

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT HETILAPJA 

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

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

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

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

A hátlapon
Holdhaló
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Z generációs egyetemisták
Folyamatosan tapasztalhatjuk, hogy 
évről-évre drasztikusan válto-
zik körülöttünk a világ, a felnövő 
generációk pedig ennek megfelelő-
en esnek át jelentős átalakuláson. 
Célszerű tehát megismerni azt a 
réteget, amely 10–20 év múlva az 
értelmiséget fogja alkotni.

Szuperbaktériumok 
A több, különböző típusú antibioti-
kummal szemben ellenálló baktéri-
umtörzsekkel kapcsolatosan szám-
talan szakcikk és jóslás jelent meg, 
melyek az antibiotikumok utáni kort 
jelenítik meg. Már akár néhány év 
múlva egy kisebb karcolás vagy egy 
bakteriális felfázás is nagy megpró-
báltatások elé állíthatja az orvosokat 
és a betegeket egyaránt, szerte a vilá-
gon, melynek komoly gazdasági és 
járványtani vonatkozásai vannak. 
 
Parkinson-kór korai szűrése
A Pennsylvaniai Egyetem kutatói 
olyan különbségeket találtak a Par-
kinson-kóros betegek és az egész-
séges személyek agyáról mágneses 
rezonancia képalkotással készült fel-
vételek között, amelyek alkalmasak 
lehetnek a betegség korai szűrésére. 
Mivel ez a diagnosztikai módszer már 
bevett eljárásnak számít, viszonylag 
széles körben elérhető lesz.

Különleges légköroptikai jelenség 
volt megfigyelhető 2019. január 
21-én Csongrád fölött: egy 
halójelenség alakult ki a Hold kö-
rül. A magyar kultúra-napi ren-
dezvényről tartottam hazafelé és 
mikor az autómmal ráfordultam a 
garázsbejáróra, akkor láttam meg 
ezt a nem mindennapi égi varázst, 
amit gyorsan meg is örökítettem. 
A legkoroptika.hu így ír a jelen-
ségről: „A fénytörési jelenségek legiz-
galmasabb csoportját a halójelenségek 
alkotják. Az elnevezés görög eredetű, 
utalva a napisten, Helios nevére, a 
leglátványosabb halójelenségek 
ugyanis a Nap közelében jelennek 
meg. A halókat a jégkristályokon meg-
törő fény rajzolja az égre. A kialaku-
lásukhoz szükséges apró jégkristályok 
formája, állása, egységes vagy kevert 
volta határozza meg, hogy milyen je-
lenség tűnik fel a fejünk felett.”

A halójelenségeknek több típusa 
létezik, azonban mindet a 8–12 ki-
lométer magasban képződő fátyol- 
és pehelyfelhőkben levő jégkristá-
lyok okozzák a felső troposzférá-
ban. A fénysugarak visszaverőd-
hetnek a hatszöges formavilágú 
jégkristályok belső vagy külső lap-
jairól vagy megtörhetnek bennük, 
mint a vízcsepp esetén a szivár-
vány keletkezésekor. A jelenség le-
het rövidke (pár másodperces) vagy 
tarthat több órán át. A fotón látható 
22°-os halójelenség egyediségét az 
ívek megjelenése adja – ezek létre-
jöttéhez speciális térbeli elhelyezke-
désű kristályok szükségesek és na-
gyon ritkán alakulnak ki.

Kép és szöveg: 
Révész GáboR
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