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...Nem szerencsés, ha a tudomány túl közel sodródik a
napi politikához. Nem mintha a különböző tudományterületek képviselői nem foglalkozhatnának a hivatásukhoz kapcsolódó közéleti tevékenységekkel (szakpolitika), a jövő alakításának tudományos kérdéseivel
(policy) vagy magának a tudománynak a finanszírozásával, szervezésével, hangsúly-kereséseivel (tudománypolitika) – de a konkrét napi politikával csínján kellene
bánniuk a kutatóknak.
Mindez egy amerikai lélektani hír kapcsán merült fel
bennem, mely azt taglalta, hogy mióta az Egyesült Államok jelenlegi elnöke irányítja az országot, azóta – legalábbis egyes pszichológusok és pszichiáterek szerint –
megnőtt a talajvesztettség érzésével hozzájuk fordulók
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száma. E hírt felkapta a hazai külpolitikai sajtó egy része
is, s magyar kutatók is vállalkoztak annak értékelésére,
kommentálására.
Pedig, ha kicsit utánanéz valaki az eredeti cikkeknek,
kiderül: valójában egy bő évtizede folyó kutatássorozat
egy részeredményét értelmezték. Az eredeti vizsgálat
nem elsősorban a politika, hanem inkább az otthonok
privát szférájába mind jobban benyomuló közösségi, online és elektronikus média szorongásnövelő hatását
elemzi, aminek csak egy szelete a közélet híráradata, ráadásul az adatok jóval nagyobb időtartamra vonatkoznak, mint egy fél amerikai elnöki ciklusra.
A tudomány egyik jellemzője, hogy megfontoltan, kellő
mennyiségű tény alapján, s elfogulatlanul alkot véleményt. Még olyan tengerentúli politikai klímában is, ahol
esetleg pár kutató nem érzi elég komfortosan magát...
Gózon Ákos

Az expedíció kellemes trópusi
kiruccanásnak tűnt, amit ráadásul az egyetem fizetett. Colin
Donihue és munkatársai a Harvard Egyetemről a Kuba mellett
lévő, főként turizmusból élő
Turks- és Caicos-szigetekre látogatott, hogy ott az anolisz gyíkokat tanulmányozza. E gyíkok
fennmaradását ugyanis az európai
telepesek által behurcolt patkányok
fenyegették, ezért a megóvásukon
munkálkodó szakemberek éppen
akkor tervezték a rágcsálók kiirtását
a szigetekről. Donihue pedig arra a
kérdésre kereste a választ, hogy milyen evolúciós változásokat indukál a
patkányok eltűnése a gyíkoknál.
E változások tetten éréséhez gyűjtöttek adatokat a szigetek gyíkpopulációiról, hogy azokat majd később
összevessék a patkánymentes környezetben élő gyíkok adataival.
Az élet azonban csakhamar áthúzta
a számításaikat, viszont egyúttal egy
sokkal érdekesebb kérdés megválaszolását is lehetővé tette. Miután ugyanis
a harvardi kutatók szedték a cókmókjukat, és elhagyták a szigetet, az Irmahurrikán letartolta a piciny országot.
265 kilométer/órás szelek süvítettek a
A gyík lobog a mesterséges hurrikán
szelében a kísérleti pálcán

Turks- és caicos-szigeteki anolisz gyík (FORRÁS: COLIN DONIHUE/HARVARD UNIVERSITY)

gyíkok élőhelyén, a tengeren pedig
hatméteres hullámok tomboltak.
De ha mindez nem lett volna elég,
akkor két hétre rá megérkezett a
Maria-hurrikán, és a pusztítás megismétlődött. Donihue és munkatársai rájöttek, hogy ritka alkalmuk
nyílt arra, hogy testközelből, forró
nyomon vizsgálják meg a természeti
katasztrófák azonnali evolúciós hatásait. Így soron kívül visszarepültek a
szigetekre, és újból felmérést készítettek a gyíkpopulációról.
A biológus bevallotta a The Atlantic
magazinnak, hogy a hurrikánok
olyan katasztrofális pusztítást vittek
véghez a szigeteken, hogy nem tudta, mire számítson. Elképzelhetőnek
tartotta ugyanis, hogy ilyen pokoli
szélben nincs az az evolúciós újítás,
amely bármennyire is képes lenne
az anolisz gyíkok túlélési esélyét növelni, így a túlélők teljesen véletlenszerűen kerülnek ki a teljes populációból. Amikor azonban a szigetekre
értek, ott szembesültek azzal, hogy a
súlyos károk ellenére a természet máris elkezdett regenerálódni. Gyíkokat
is találtak szép számmal, amelyeket
hurkokkal nyakuknál fogva kaptak
el. Az állatokról méretet vettek, és
kiderült, hogy Donihue félelmei a
véletlenszerű pusztítással kapcsolatban nem igazolódtak be.
A Nature-ben közölt eredmények
szerint, nagyon egyértelműen voltak
olyan fenotípusos bélyegek, amelyek
növelték vagy éppen csökkentették a
gyíkok túlélési esélyeit. Úgy találták
ugyanis, hogy a hurrikánt túlélő gyíkok lábujjain lévő, a függőleges felületekre való tapadást biztosító párnácskák 6-9 százalékkal nagyobbak voltak,
Élet

mint az eredeti populáció azonos
adatai. Emellett a túlélők mellső lábai
is hosszabbak voltak, noha mindössze
két százalékkal. Kicsiny változások
ezek (a kutatók bevallása szerint még
a gyíkot a kezükben tartva sem tűnt
volna fel nekik), statisztikai értelemben mégis léteznek: tehát kijelenthető, hogy azok a gyíkok vészelték át
nagyobb eséllyel élve a szélvihart,
amelyek hosszabb mellső lábakkal és
nagyobb ujjpárnákkal rendelkeztek.
Ez logikus is, hiszen ezek az állatok
jobban meg tudnak kapaszkodni az
ágakban, fák törzsein, így kevéssé tudja elsodorni őket a vihar. Az adatokat
tovább erősíti az, hogy a mért változások konzisztensnek mutatkoztak a
Turks- és a Caicos szigeteken is, tehát
két független populációban egyaránt.
Ez arra utal, hogy itt vélhetően nem
véletlen ingadozásról, hanem tényleges
szelekcióról van szó. Emellett a megmaradt gyíkok melsőlábhosszában,
illetve ujjpárnáikban rejlő variancia
is lecsökkent, amely ugyancsak arra
utal, hogy az evolúció egyértelműen
előnyben részesített bizonyos jellegeket. Volt azonban egy harmadik, láthatóan preferált jelleg: a túlélő gyíkok
hátsó lábai lerövidültek (természetesen
nem az egyes egyedeknek zsugorodott össze a lába, hanem a populáció
átlagos értékei csökkentek). Ez – különösen a hosszabbodó mellső lábak
fényében – sokáig fejvakarásra késztette az evolúcióbiológusokat.
E rejtélyt már csak kísérletezéssel
tudták megoldani. Fogtak néhány
gyíkot, függőleges botokra helyezték őket, majd elkezdték őket fújni
– a kutató visszaemlékezése szerint
- „a legerősebb lombfújóval, amit csak
és
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Hurrikánban
a rövid láb a nyerő

Az Alzheimer-kór új
modellje

Az Alzheimer-kór egy neurodegeneratív betegség, vagyis az
idegsejtek pusztulásával jár. Általában 65 éves kor felett jelenik meg,
eleinte csak enyhe feledékenységet
okoz, de az évek múlásával jellemzően rosszabbodik a betegek állapota és gyakran állandó ápolásra
szorulnak. Jelenleg világszerte körülbelül 30 millió embert érint, azonban
az elkövetkező évtizedekben a betegek
száma megsokszorozódhat. Gyógymód egyelőre nem ismert és a kezelési
módszerek is csak a tünetek enyhítésére
alkalmasak, a betegség lefolyását nem
tudják befolyásolni.

Egy amerikai kutatócsoport egy
ígéretes új modellt hozott létre, ami
alkalmas lehet az Alzheimer-kórban
zajló folyamatok tanulmányozására.
A modell gyakorlatilag egy sejttenyészet, létrehozását az utóbbi néhány évben kifejlesztett géntechnológiai módszerek tették lehetővé. Az emberi kötőszöveti sejtekből létrehozhatók őssejtek,
amik szaporíthatók, majd különféle
sejtekké alakíthatók. Korábban már
vizsgáltak Alzheimer-kóros betegektől származó sejttenyészeteket, azonban
ezek meglehetősen egyszerűek voltak és
a betegséghez köthető elváltozásoknak
csak egy részét reprodukálták. Kimaradt például a gyulladás, ami a korábbi
elképzelésekkel ellentétben valószínűleg
nem csak mellékterméke, hanem központi folyamata az Alzheimer-kórnak.
Fontos lenne tehát az idegszövet
valósághűbb modellezése, amit az idegsejteken kívül számos más sejttípus
alkot. Az új modell három különböző sejttípust is tartalmazott, idegsejteket, asztrocitákat és mikrogliákat.
Az asztrociták az idegsejtek táplálói és
támasztói, míg a mikrogliák az immunrendszert képviselik az agyban, a
kórokozók elpusztítása és a sérült sejtek
eltakarítása a feladatuk. A modell egyrészt egy belső térrészből állt, amiben az
idegsejtek és az asztrociták helyezkedtek
el, ehhez néhány nap elteltével illesztették a külső térrészt, ami a mikrogliákat
tartalmazta és néhány szűk csatornán
kapcsolódott a másik egységhez. A tereket egy gél töltötte ki, ami a központi
idegrendszeri körülményeket utánozta.
Az idegsejteket génmanipulációval késztették egy hibás fehérje előállítására, ami az Alzheimer-kórra
jellemző szövettani elváltozásokat
eredményezett a belső térrészben
lévő sejtkultúrában. Ezek hatására az
idegsejtek és az asztrociták is olyan
jelzőmolekulák (gyulladási faktorok)
termelésébe kezdtek, amik a külső rész
illesztése után a mikrogliák aktiválódását és bevándorlását váltották ki.

A modell vázlata (FORRÁS: HTTPS://COEFS.UNCC.EDU/HCHO17/)
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Balra egészséges személy, jobbra előrehaladott Alzheimer-kórban szenvedő beteg agya
(FORRÁS: HTTPS://WWW.NIA.NIH.GOV/)

A modell tehát a gyulladást is reprodukálta. A mikrogliák megjelenését
az idegsejtek nyúlványainak degenerációja és sejtpusztulás követte, ezek
pedig a mikrogliák közelében voltak
a legkifejezettebbek. Ráadásul a modellről készült egyik felvételen az is
látszik, amint a pirosan fluoreszkáló
mikrogliák egy zölden fluoreszkáló
idegsejt nyúlványát kebelezik be. Úgy
tűnik tehát, hogy a kóros elváltozások
hatására kialakuló gyulladás részeként
tevékenykedő mikrogliák okozzák az
idegsejtek pusztulását.
Ezek az eredmények szintén azt az
elképzelést támogatják, hogy a gyulladás kiemelt fontosságú az Alzheimer-kór lefolyásában, ráadásul ezúttal
a háttérben zajló molekuláris jelátviteli
folyamatok újabb részleteire is fény
derült. Korábbi tanulmányok alapján
azonban a gyulladáscsökkentők nem
sokat segítenek az Alzheimer-kórral
szemben, tehát kreatívabb megoldásra
van szükség. Mindenesetre az új modell valószínűleg hasznos kiegészítése
lesz a jövőben az állat- és emberkísérleteknek, amik remélhetőleg majd az
Alzheimer-kór leküzdéséhez vezetnek.
Reichardt Richárd
JUHARLEVELEK
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szerezni tudtunk”. A gyíkok a mesterséges szelet érzékelve persze gyorsan
átfordultak a pózna szélcsendes oldalára, a hátsó lábaik azonban, bárhogy is próbáltak helyezkedni, mindig kilógtak a pálca mögül. Ezekbe
kis vitorlák módjára belekapott a
szél, és lefújta a gyíkokat a rúdról
(de nem a biztos halálba, ellentétben
az igazi hurrikánnal, hanem a kifeszített biztonsági hálóba). Ez tehát a
megfejtése annak, hogy miért maradtak inkább meg a rövidebb hátsó
lábú gyíkok: mert nem fújja le őket
annyira a szél a fákról.
Nem ez az első bizonyíték arra, hogy
az anolisz gyíkok egészen gyorsan
képesek evolúciósan reagálni a megváltozott környezet támasztotta új
kihívásokra. Amikor új ragadozók
jelentek meg a szigeteken, a hos�szabb lábú (gyorsabban menekülő),
nagyobb ujjpárnákkal megáldott
(magasabbra mászni képes) egyedek
terjedtek el. A texasi anolisz gyíkok
közül pedig az államot súlytó 2013as extrém hideg tél után azok a változatok váltak gyakoribbá, amelyek
jobban viselték a hideget.
Kovács Márk

Falevelek

A növények másodlagos anyagcseretermékei hatalmas fejezetének egyik izgalmas szakasza a
növény-növényevő kölcsönhatásokról szóló rész. A növények
többféle molekuláris mechanizmussal tudnak szembeszállni az
őket csócsáló rovarokkal: gátolhatják a rovarok emésztését,
jelzőanyagot bocsáthatnak ki, amely
figyelmezteti a szomszédos növényeket a veszélyre, vagy odacsalogatják a növényevő rovar ragadozóját. Bizonyos zsírsavak és az őket

kihívást, míg négylábon haladva
egy kisebb sivatag is áthatolhatatlan
gátat jelenthet. Ezek a gátak idővel
változhatnak, megjelenhetnek vagy
leomolhatnak. Ezzel párhuzamosan
a klíma változásai is költözésre késztethetik az élőlényeket.
Idén, a skandináv melegben már
júliusban lehetett látni az ősz színeit, amikor a nyírfák feladták a küzdelmet a szokatlan, hosszan tartó szárazsággal. A lombhullatást általában a
rövidülő nappalok és a hideg váltja ki,
de a szabályozási folyamatokat az idei
skandináv nyárhoz hasonló extrém
körülmények is megzavarhatják.

Élet

A zöld színért felelős és a fotoszintézisben kulcsszerepet játszó klorofill
szintézise a lombhullató levelekben
a hideg beálltával, nyár vége felé
leáll. Egyéb, fotoszintézishez kisebb
mennyiségben szükséges pigmentek,
a narancsszínű karotinoidok és más,
szintén jelenlévő sárga molekulák
megtartják a színüket, amelyet így
már nem fed el a zöld klorofill. Ez a
folyamat régóta ismert. A vörös pigmentek viszont nincsenek jelen egész
nyáron, csak ősszel szintetizálódnak a
levelekben, amelyek épp azon vannak,
hogy lehulljanak. A piros színért felelős antocián a beérkező, de már nem
hasznosuló napsugaraktól és a fagyástól védi a levelet, de ami ennél is fontosabb, hogy egyes növényevő rovarok
ellen is hatékonyan védi a fát.
Az általánosan elfogadott elmélet
szerint a jégkorszak terjedésével a
fák és az őket fogyasztó rovarok is
délre szorultak vissza. Amíg Európában az Alpok, az Északi-Kárpátok
és a Pireneusok kelet-nyugati kiterjedésű természetes gátjai a migrációnak akadályt állítanak, addig ÉszakAmerikában a Sziklás-hegység és
társai észak-déli irányban húzódnak
és völgyeikben a migráció szabadon
haladhat. Így míg Európában a hegyek és a fagy közé szorult fajok
nagy része kipusztult, addig ÉszakAmerikában a fák és rovar ellenségeik évezredeken át evolválhattak
együtt, megőrizve és mélyítve az ősz
vörös színeit.
Ferenc K ata
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bontó enzimek például a sejt különböző részeiben tárolódnak. Rágás
során ez a fizikai határ megszűnik,
az enzim találkozik a zsírsavval és
átalakítja észterré, amely a levegőbe
jutva figyelmezteti a szomszédokat
és csalogatja a ragadozót. Ez a folyamat zajlik le a paradicsomban is,
amely kissé más ízű emiatt harapva,
mint előre felvágva. Hasonló, de
valamivel nagyobb mértékű mechanizmus azt eredményezi, hogy amíg
Európa ősszel főleg sárga színekbe
borul, Észak-Amerikára a vörös és
narancs a jellemző.
A két kontinens élővilága nagyvonalakban hasonlít: tölgyek, juharok,
nyírek, fenyők vannak az Atlantióceán mindkét partján; de a gondosabb megfigyelőnek már feltűnik a
fajok közti eltérés. Ennek oka abban keresendő, hogy a legtöbb élőlény életének valamelyik fázisában
elköltözik. Az önerőből vándorló
fajok közé tartoznak a háremtartó
állatok felnőtt hím egyedei, költöző madarak, anadrom lazacok és
a bálnák. A vízi vagy légi áramlatokkal passzívan sodródnak algák,
szivacs ivarsejtek, gombaspórák és
növényspórák. Sőt, a helyhez kötött, de kúszó növények indái is
meg tudnak hódítani szomszédos
területeket. A költözés iránya, sebessége és gyakorisága változó persze, függ a földrajzi, méretbeli és
egyéb adottságoktól is. A jól repülő
állatok számára csak a legmagasabb,
legszélesebb hegységek jelentenek

EMBERARCÚ SZOCIALIZMUS

ALEXANDER DUBČEK
KÍSÉRLETE

A Szovjetunióban a hatvanas évek közepéig tartó rövid enyhülés időszaka hamar átsugárzott más
szocialista országokra, így Csehszlovákiára is. Az enyhülés hatására a gazdasági és politikai életben feltorlódott hibákat egyre nyíltabban lehetett feltárni különböző nagygyűléseken és fórumokon, ami teljesen szokatlan volt addig az egész „keleti blokkban”. A Csehszlovák Kommunista Párt
1968 januárjában Alexander Dubčeket választotta meg főtitkárának, aki egy demokratizálási folyamatot hirdetett meg, amelynek hatása jóval túlmutatott Csehszlovákián.

C

sehszlovákiában az 1960-as
évek közepére a gazdasági
válság jelei egyértelművé váltak. A nehézipari fejlesztések lezajlottak, a technológiai modernizáció viszont elmaradt. Más típusú irányítási
rendszerre is szükség lett volna, a politikai elit azonban elutasította a változást. A változás feltételei a csehszlovák
gazdaság mélyülő válsága mellett a
sztálinizmus bukásával, a cseh- és
szlovák viszonyban meglévő feszültségekkel és a kelet-nyugati
kapcsolatokban tapasztalt enyhüléssel mégis egyre inkább érlelődtek.
Antonín Novotnyt (1904-1975), aki
1953 óta állt a Csehszlovák Kommunista Párt (CSKP) élén és 1957
óta az államfői tisztet is betöltötte,
egyre többen bírálták a párton belül is a
rossz gazdasági eredmények, a Szlovákiával szembeni arrogáns viselkedése
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és az 1967 október végén kirobbant,
gyorsan terjedő prágai diákmegmozdulások miatt.
Noha újévi beszédében a politikus
gazdasági reformokat és „szocialista demokráciát” ígért, a Központi
Bizottság 1968. január 5-i ülésén heves
viták után kénytelen volt lemondani első
titkári tisztségéről. Utódaként a kompromisszumok emberének tartott,
negyvenhat éves, szlovák származású Alexander Dubčeket (1921-1992) választották meg, aki a keményvonalasok
és a reformerek számára is elfogadható
volt. A kezdetben határozatlannak vélt
Dubcek gyorsan elnyerte az emberek bizalmát, a reformfolyamat jelképévé vált.
Az inváziós hadsereg

Dubček első titkárként azonnal hozzákezdett a párt- és a rendszer átalakításához, hogy sikerüljön úrrá lennie
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az elégedetlenségen és a tüntetéseken, amelyeket két évtized rossz
gazdasági irányítása és a kormányzat elnyomása okoztak. Véget akart
vetni az igazságtalan pereknek, szabadlábra helyezett minden politikai
elítéltet. A sajtó cenzúráját is beszüntette 1968 márciusában, az utazási
korlátozásokat is enyhítették. Dubček
igazi reformkommunista volt, hiszen
bár nagy volt az elégedetlenség,
a Kommunista Párt hegemóniáját továbbra sem kérdőjelezték meg tömegesen. Bár Dubček törekedett arra,
hogy Moszkvával továbbra is jó kapcsolatot tartson fent, nem tudta felmérni, hogy reformjai milyen nagy
kihívást jelentenek a szomszédos országok politikai rendszereinek. A legtöbb térségbeli kommunista pártnak
megvoltak a maga legitimációs problémái, és vezetőik tisztában voltak azzal,

Alexander Dubček

hogy az esetleges reformok, amikre a
cseh példa ösztönzött, könnyen hatalmuk végét jelenthetik. Mindez akár a
Varsói Szerződés összeomlásához is
vezethetett volna, és a helyzet az
1964-ben hivatalba lépett (1982-ig)
Leonyid Brezsnyev szovjet főtitkár
számára is nagyon veszélyesnek tűnt.
Jellemző, hogy a Dubček vezetésével
Moszkvában gazdasági tárgyalásokat
folytató csehszlovák küldöttséget a
szovjet vezetés 1968. május 4-én ismételten az „ellenforradalmi veszély”
elhárítására intette. Ugyanakkor a
népszerűsége tetőpontján álló Dubček
ellenállt a Szovjetunió és a Varsói
Szerződés országai által küldött felszólításoknak, sőt meg sem jelent a
szervezet értekezletén. Brezsnyev
ezért már attól tartott, hogy Csehszlovákia kilép a katonai szövetségből, noha Prágának egyáltalán
nem állt szándékában a szakítás. A
CSKP elnöksége visszautasította az
öt szocialista ország javaslatát, hogy
közösen tárgyaljanak a csehszlovákiai eseményekről, és kétoldalú
tárgyalásokat javasolt. Az augusztusi intervencióban résztvevő öt ország képviselői 1968. július 14-15-én
Varsóban tárgyaltak, levélben kifejezve aggodalmukat a csehszlovákiai
események miatt. Július 18-án
Dubček egy rádióbeszédben megerősítette, hogy kitart a reformok folytatása mellett. A reformpolitikusnak
azonban néhány nappal ezután el kellett fogadnia egy meghívást a Szovjetunió Kommunista Pártja részéről,
hogy a helyzetről „baráti, bilaterális

megbeszéléseket” folytassanak. Így a
július 29. és augusztus 1. között, a
szovjet
határ
menti
szlovák
Ágcsernyőn tartott legfelsőbb szintű
csehszlovák-szovjet találkozón a
csehszlovák pártvezetés belement néhány kompromisszumba, továbbra is
bízva abban, hogy folytathatja a
megkezdett utat. A találkozón a
csehszlovák fél ígéretet tett több szovjet követelés teljesítésére, többek között a sajtó „kordában tartása” és a két
legnagyobb „ellenforradalmi szervezet” betiltása vonatkozásában.
Végül azonban hosszas egyeztetések után Szovjetunió, Bulgária,
Lengyelország, NDK és Magyarország csapatai augusztus 20-án éjjel
több oldalról átlépték a csehszlovák
határt. Egész pontosan az NDK csapatai a Varsói Szerződés főparancsnokának utolsó pillanatban hozott
döntése alapján kimaradtak a hadműveletből. Az inváziós hadsereg a
szovjet védelmi miniszterhelyettes,
Ivan Pavlovszkij tábornok parancsnoksága alatt állt. Az invázió 200
ezer katonával és 5000 harckocsival
indult meg, de a későbbi napokban
becslések szerint további 300 ezer
katona érkezett, hogy véget vessen
Dub ček kormányzásának. Miután a
csehszlovák haderő nem tanúsított
ellenállást, a Vörös Hadsereg és segédcsapatai az invázió második napjára az egész országot irányításuk alá
vonta. A lakosság viszont igyekezett
megzavarni a megszállókat, szabotálták a hadmozdulatokat, Prágában
pedig vonakodtak átadni a középületeket. A hivatalosan „vértelen okkupáció” legendája mára megdőlt, a

Élet

legújabb kutatások szerint az intervenció 137 halálos áldozatot követelt. A legnagyobb incidensre a prágai rádió épületének megszállásakor
került sor. Miután a megszálló hadsereg itt aktív ellenállásba ütközött,
az eredmény 30 halott és több, mint
30 sebesült volt.
A megszálló erők augusztus 21-én
a Szovjetunióba hurcolták Dub čeket,
majd néhány nap múlva visszavitték,
utasítva az általa épített rendszer békés lebontására. A Varsói Szerződés
katonái 1968. szeptember 20-ig állomásoztak Csehszlovákiában.
Soha nem felejtjük el

A második világháborút követő évtizedekben egyetlen alkalommal került
sor a Magyar Néphadsereg államhatárokon kívüli alkalmazására: ez pedig a
„prágai tavasz” reformfolyamatainak
erőszakos elfojtásában vállalt statisztaszerep volt. A katonai akció előkészítésére Leonyid Brezsnyev már március
végén utasítást adott a szovjet vezérkar
számára. Április 8-án a szovjet vezérkar elkezdte a megszállás hadműveleti
terveinek összeállítását, amivel júniusra
lett kész. A Szovjetuniónak fontos volt,
hogy a Varsói Szerződés tagállamai közül többen is részt vegyenek az akcióban, így nem Moszkvának kellett
egyedül viselnie a felelősséget, ráadásul
a közösen véghezvitt hadművelettel a
szocialista tábor egységét is demonstrálni tudta. Kádár János sokáig ellenezte a kérdés katonai úton történő megoldását. Kádár úgy vélte, hogy Csehszlovákiában nem ellenforradalom zajlik, csupán a szocializmus múltbéli
hibáinak korrekciója, végül azonban
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július 15-én, Varsóban, az „ötök” találkozóján adta elvi beleegyezését Csehszlovákia megszállásához. Július 23-án
pedig hozzájárult magyar alakultok
részvételéhez az újabb „csehszlovákiai
hadgyakorlaton” és egy szovjet hadosztály átvonulásához magyar területen. A
szovjet párt- és állami vezetés persze a
háláját fejezte ki. „Soha nem felejtjük el”
– mondta Brezsnyev. Dubček egyébként 1968. augusztus 17-én Komáromban találkozott Kádár Jánossal, aki burkoltan figyelmeztette a külső beavatkozás veszélyére. Kádár egyébként már a
kezdetektől igyekezett közvetítőként
fellépni, féltve saját gazdasági reformját
és viszonylagos belső önállóságát. Jellemző, hogy csak Komáromban is
1968. február 4-e után már másodszor
találkozott Dubčekkel abban az évben.
Hazánkban a részleges rejtett mozgósítás, az egységek átcsoportosítása
1968. július 27-29. között zajlott.
Magyarország 12 500 katonával,
155 harckocsival, 200 löveggel, 2000
gép- és harcjárművel vett részt a hadműveletben. 1968. augusztus 21-én, a
megszállás napján, 14 órakor a hadállományra feltöltött zalaegerszegi
8. gépkocsizó lövészhadosztály alakulatai mindenütt elérték a kijelölt körzeteket. A megszállt területeken ös�szesen tíz helyőrséget hozott létre a
magyar hadsereg. Noha az általuk
megszállt területeken nem került sor
katonai ellenállásra, a civilek ellenállása (például a magyar lakta részeken)
jelentős volt, Érsekújváron és Nyitrán
tömegoszlatásra is sor került.

Alexander Dubček aláírása

Nemzetközi színtér

1968 októberében a csehszlovák
nemzetgyűlés jóváhagyta a szovjet
csapatok ideiglenes csehszlovákiai
jelenlétéről szóló szerződést. Ugyanakkor a lakosság tiltakozása még jó
darabig kitartott, követelték a cenzúra eltörlését és a népszerűtlen politikusok eltávolítását. A diák Jan
Palach 1969. január 16-án a prágai
Vencel téren felgyújtotta magát, és
három nappal később belehalt az
égési sérülésébe. Prágában ezután
gyűléseket tartottak az emlékére.
A „normalizáció” szellemében
1969 áprilisára a reformereket, köztük
Dubčeket eltávolították a kommunista
párt éléről, helyére a szintén szlovák, de
keményvonalas Gustáv Husák került,
akinek neve egyet jelentett a visszarendeződéssel. Csehszlovákia a rendszer
1989-es összeomlásig, a „bársonyos forradalomig” reménytelenségbe süllyedt,
az értelmiség csaknem húsz évre külső
vagy belső emigrációba vonult. Ekkor
ment Amerikába például az idén elhunyt Miloš Forman is.
Érdekes és más esetekben már „előfordult” módon a szovjet sajtó a beavatkozást igazolandó közölt egy a szovjet

Tüntetés Helsinkiben a csehszlovákiai invázió ellen
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pártvezetésnek címzett behívó levelet, amelyet öt magas rangú csehszlovák politikus írt alá. A tisztázatlan
körülmények között keletkezett levél,
illetve az 1968-as intervenció ügyét
az 1989-es rendszerváltás után „hazaárulás” címén két évtizedig vizsgálták a cseh és a szlovák hatóságok, az
eljárást azonban 2011-ben lezárták,
mert már nem lehetett kihallgatni a
kulcsfontosságú tanúkat.
A politikai élettől szigorúan távol
tartott Dubček 1989 novemberében
újra megjelent a politikai színtéren.
A kommunizmus bukása után a parlament elnökévé választott politikus
1992. november 7-én egy autóbaleset
következtében halt meg.
Ami a prágai tavasz nemzetközi
megítélését illeti, a nyugati világ az
1968-as bevonulást követően hasonlóan viselkedett, mint az 1956-os magyar szabadságharc vérbe fojtása idején. A NATO nem vállalta a katonai
kockázatot, noha 1968 novemberében
elítélte a csehszlovákiai szovjet akciót,
amelyet az Egyesült Nemzetek Alapokmányának alapelveivel ellentétesnek
minősített és figyelmeztetést intézett a
Szovjetunióhoz. Az ENSZ Biztonsági
Tanácsa is napirendjére tűzte az ügyet,
miközben tüntetések kezdődtek Helsinkiben, Lisszabonban, és számos
nagyvárosban. Bár az Egyesült Államok és a Szovjetunió viszonya sokat
romlott a prágai tavasz leverése után, a
nagyhatalmak viszonylag gyorsan napirendre tértek az ügy felett.
M aczák M árton

A KRIPTOGRÁFIAI OBFUSZKÁCIÓ SZÜLETÉSE

PROGRAMOK TITKAI
A science fiction műfaj kedvelt témája, hogy az ember által
teremtett gépek átveszik az uralmat megalkotóik felett. Ennek
egyik előfeltétele, hogy az ember elveszíti a gépek működésére
való rálátását. De vajon képesek a gépeket irányító programok
eltitkolni bármit is az emberek vagy akár más programok elől?

A

bevezetőnkben feltett kérdés valószínűleg a tudományos-fantasztikus regények
szerzőinél is jobban foglalkoztatja
azokat a programozókat és IT cégeket, akik mindent megtesznek, hogy
az általuk értékesített szoftverek
működését titokban tartsák a rivális
cégek előtt. Hogy erőfeszítéseiket
koronázhatja-e tartós siker, vagy a
programok szerzői jogi védelme a
fejlesztők és a kódvisszafejtők közti
fegyverkezési verseny mindenkori
állásától kell hogy függjön, azt a
kriptográfiai obfuszkáció – ma még
gyermekcipőben járó – tudományága vizsgálja.

matematikával való helyettesíthetőségének a kérdését vizsgálja. A programtitkosítás vagy más néven
obfuszkáció kérdését 1976-ban vetették fel kriptográfusok, azonban a
probléma bonyolultságára jellemző,
hogy érdemi előrelépés egészen a
közelmúltig nem történt. Pedig az
igény a programozókban is hamar
felmerült, hogy valahogy megvédjék algoritmusaikat. A kíváncsi szemek ugyanis óhatatlanul vizsgálni
kezdtek minden újdonságot jelentő
programot, készen arra, hogy az ötletek ellesése után módosított vagy
olcsóbban elérhető kalózváltozatok
jelenhessenek meg a feketepiacon,
kárt okozva ezzel a fejlesztőknek.
Kriptográfiai eszközök híján heuVáltozó világ, változó
risztikus megoldások váltak elterfeladatok a kriptográfiában
Hagyományosan a kommunikáció jedté a gyakorlatban, melyek célja az
biztonságával foglalkozó kriptográ- lett, hogy minél bonyolultabbá és ezfia látókörét kibővítve, napjaink- által nehezen értelmezhetővé tegyék
ban egyre több területen a bizalom a program kódját és működését.
Azokat a technikákat, melyek
1. ábra. Nyertes program a 2001-es Nemzetközi
igyekeznek megnehezíteni egy
Obfuszkált C-kód Bajnokságról, mely egyszerre
program kódjának visszafejtését
ötletesen és átláthatatlanul implementálja
(például a változók elnevezéseia gyökvonás műveletét.
nek megváltoztatásával, felesleges programágak bevezetésével),
kódobfuszkációnak nevezzük. A
módszerek változatosságát és kreativitását jól szemléltetik az 1984
óta megrendezett kódobfuszkációs
versenyek nyertes munkái (1. ábra). Míg a verseny indulói szándékosan érthetetlen programokat igyekeznek készíteni, addig
a gyakorlatban sokkal célszerűbb egy automatizált eszköz, az
obfuszkátor használata szokványos programok érthetetlenné
tételére. A programok két jellemző tulajdonsága, hogy mit
Élet

A cikk a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Hivatal – NKFIH, 116675 (K)
támogatásával készült.

(funkcionalitás) és hogyan (leírás) hajtanak végre. Az obfuszkátorok célja a
leírás megváltoztatása a funkcionalitás megőrzése mellett, úgy, hogy a
program teljesítménye ne romoljon
jelentősen és az új leírás elrejtse a
tényleges működést. A napjainkban
elterjedt kódobfuszkátorok közös jellemzője, hogy átláthatatlanságukkal
érik el céljukat. Emiatt csak addig lehetnek hatásosak, míg az alkalmazott módszerek (például a változók
átnevezésének rendszere) titokban
maradnak. Ez a megközelítés azonban nem elfogadott a kriptográfiában,
ahol a XIX. század óta alapkövetelmény, hogy a rendszerek tervezésekor
mindig feltételezni kell, hogy az ellenség ismeri a módszereinket. Ez a
Kerckhoffs-elv. Ebből a nézőpontból a
napjainkban használt kódobfuszkációs
eljárások biztonsága hasonló szinten
áll, mint az üzenettitkosítás az ókorban. A görögök a küldönc leborotvált fejére írtak üzenetet, megvárták, míg a haja megnő, és ekkor
küldték az ellenség vonalain túlra.
Az így elrejtett üzenet addig maradhatott titokban, míg a támadó
nem ismerte meg az alkalmazott
módszert. Ugyanez igaz napjaink
kódobfuszkációs eljárásaira is.
Kérdés, hogy megvalósítható-e a
modern kriptográfia követelményeinek is megfelelő obfuszkáció.
Vajon mikor tekinthető egy program leírása nemcsak nehezen értelmezhetőnek, hanem valóban értelmezhetetlennek, azaz biztonságosan obfuszkáltnak? Lehetséges a
programok felhasználóiba vetett bizalmat matematikával helyettesíteni? A következőkben ezeket a kérdéseket járjuk körül.
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Mi rejthető el egy
programban?

A megoldandó feladat kihívásainak
megértéséhez hajtsuk végre a következő gondolatkísérletet! Képzeljük el,
hogy az orvostudománynak teljes egészében sikerült megértenie az emberi
agy működését, és az agyban lejátszódó
folyamatok megfigyeléséhez szükséges
eszközök is rendelkezésre állnak, lehetővé téve a gondolatok megfigyelését
és elemzését. Mit tehetne az az ember,
akinek úgy kell válaszolnia barkóba
kérdésekre, hogy közben nem csak válaszait, hanem gondolatait is figyelik?
A problémát az jelenti, hogy a kérdések
megválaszoláshoz elkerülhetetlenül a
titokra kell gondolnia, de ezzel rögtön
el is árulja azt. Pontosan ez jelenti a
problémát akkor is, ha egy programban szeretnénk valamit elrejteni. A számítógépek működése ugyanis – az
emberi agytól eltérően – valóban ismert, a programok futása pedig viszonylag könnyen megfigyelhető. De
ami talán még fontosabb, mindez nem
megakadályozható. Mi rejthető el ilyen
körülmények között egy programban?
A válaszhoz segítségül hívjuk a kriptográfia egyik nevezetes problémáját,
ami szerint két milliomos arra kíváncsi, melyikük gazdagabb, de egyikük
sem szeretné felfedni, hogy mekkora a
vagyona. Próbáljuk ezt a feladatot

obfuszkáció segítségével megoldani,
feltételezve, hogy már rendelkezésünkre áll egy megfelelő obfuszkációs
eljárás! Kézenfekvőnek tűnik, hogy az
egyik milliomos, Bill, egy egyszerű
programot írjon, ami a bemenetéről eldönti, hogy az kisebb vagy nagyobb
egy adott értéknél, az ő vagyonánál.
Feltételezve, hogy ezt a programot
obfuszkálva valóban elrejthető benne
az összehasonlításkor használt érték,
Bill gyanútlanul elküldhetné a programját Marknak, a másik milliomosnak, hogy ő ellenőrizze, melyikük gazdagabb. A szemfüles olvasó észreveheti, hogy Mark az obfuszkált program
segítségével könnyedén kiderítheti a
Bill számláin tartott összeget. Elég, ha
próbálgatással talál két bemenetet,
amelyek közül az egyik kisebb, a másik
pedig nagyobb, mint a programban
szereplő titkos érték. Ekkor a két szám
által meghatározott intervallumot lépésről lépésre csökkentve felfedhető a
pontos összeg. A vagyonok összehasonlítására szolgáló program esete nem
egyedi. Számos program funkcionalitása hasonlóképp lehetővé teszi a teljes
algoritmus reprodukálását a forráskód
ismerete nélkül is, értelmetlenné téve
bármiféle obfuszkációt. (Érdemes
meggondolni, hogy a gépi tanulást
használó algoritmusok mind tanulható
– azaz az obfuszkáció szemszögéből

2. ábra. Ideális esetben azt szeretnénk, ha egy obfuszkált programkód vizsgálatából nem lehetne többet megtudni, mint ha csak a program megfelelő be- és kimenetei lennének ismertek, a
forráskódja azonban nem.

nem érdekes – programok, hiszen a
be- és kimenetei felhasználhatók egy
másik algoritmus tanítására, ami így
azonos funkcionalitást fog elérni. Természetesen a programok nagy része
nem tanulható, elég csak a rejtjelező eljárásokra gondolnunk, amik esetén a nyílt
és rejtett szövegpárok (a be-, illetve
kimenetek) nem segítenek a felhasznált
titkos kulcs kiderítésében.)
Ennek fényében visszatérve arra a
kérdésre, hogy mi rejthető el egy programban, azt a kézenfekvő választ adhatjuk, hogy legfeljebb az, amit a funkcionalitása nem fed fel. Ha tehát precízen szeretnénk meghatározni, hogy
mikor tekintünk egy obfuszkált programot biztonságosnak, akkor a legtöbb,
amit megkövetelhetünk az az, hogy a
leírásából semmilyen felhasználó ne juthasson hozzá több információhoz, mint
a program puszta használatából, azaz
tetszőleges bemenethez tartozó kimenet ismeretéből (2. ábra). Másképp megfogalmazva, az obfuszkált programnak úgy kell viselkednie, mint egy fekete doboznak, melynek működésére a
felhasználónak nincs rálátása, ezért az
ilyen obfuszkációt fekete doboz
obfuszkációnak is szokás hívni.
Ez a biztonsági garancia olyannyira erős, hogy az ezt teljesítő
obfuszkátor könnyedén helyettesíthetne bármilyen hardveralapú védelmet, vagy akár a program futási
környezetének a felhasználótól való
izolációját is. Sajnos – az egyik első
obfuszkációval kapcsolatos eredmény szerint – nem készíthető olyan
obfuszkátor, ami minden esetben eléri ezt a biztonsági szintet. Valójában
a mai napig nagyon keveset tudunk
azokról a programokról, amik ebben az értelemben obfuszkálhatók
(ez csak néhány nagyon egyszerű
programról ismert), valamint azokról
is, melyek esetén ilyen biztonság nem
garantálható. Ez utóbbiak – a gyakorlatban aligha előforduló – önevő
programok.
A megkülönböztethetetlenség,
mint csodafegyver

Mindeddig megoldandó problémákról és negatív eredményekről szóltunk,
ami jellemző a téma kutatásának első
35 évére. Az áttörés 2013-ban történt,
amikor egy kutatócsoport megmutatta, hogy bizonyos – nem szokványos – feltevések mellett minden
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programra megvalósítható egy megkülönböztethetetlenségi obfuszkátor (röviden mO). Ez a következő biztonsági
garanciát nyújtja: két azonos feladatot ellátó (és hasonló méretű), de különbözőképpen megvalósított program mO
általi obfuszkálásával kapott programok megkülönböztethetetlenek lesznek egymástól, azaz nem lehet eldönteni, hogy melyik melyik megvalósításból származik. Vegyük észre, hogy
ez a definíció nem állít semmit az
obfuszkált programból esetleg kiszivárgó információ mennyiségéről,
ami megnehezíti az esetleges mO-k
hasznosságának megítélését. Azonban ahogy a 3. ábra példája ezt szemlélteti, valóban lehetséges információt
elrejteni ezzel a megközelítéssel. Sőt
az is bizonyítható, hogy egy mO
mindig a lehető legtöbb információt
rejti el egy programban. Vagyis, ha
egy adott program esetén elérhető a
fekete doboz obfuszkáció biztonsági
szintje, akkor egy mO el is éri ezt. De
vajon hogyan alkotható meg ez az
arany középutat megtestesítő eszköz?
Ezzel kapcsolatban két fontos, koncepcionális kérdést szeretnénk tisztázni. Az első, hogy mivel heurisztikák helyett a matematika eszköztárával kívánjuk megoldani a problémát, ezért szükségszerű, hogy az
obfuszkálni kívánt programokat a
matematika által kezelhető nyelven
írjuk le. Az elterjedt programnyelveket, mint a C, C++, Java, Python,
mind emberi használatra tervezték,
ezért ezekről elkerülhetetlen az áttérés egy alkalmas számítási modellre,
például Boole-hálózatokra. Az ilyen
számítási modellek hátránya, hogy
az ember számára sokkal kevésbé intuitívak, nehezebben áttekinthetők.
A másik kérdés, hogy milyen stratégia válthatja fel a program egyszerű elbonyolítását. A megoldás a kriptográfiában gyakran alkalmazott véletlenné tétel, más néven randomizálás, ami
azonban az obfuszkáció esetén óriási
kihívást jelentő feladat. Ennek oka,
hogy míg máskor egy titkos kulcs ismerete teszi lehetővé a randomizálás
feloldását, addig esetünkben a program felhasználója nem férhet hozzá
semmilyen titokhoz, hisz éppen ezt
szeretnénk elkerülni. Ezért a cél az,
hogy a program által meghatározott
lépések kivétel nélkül véletlen értékek közti műveletek legyenek, amik

3. ábra. A szoftverek marketingjének fontos eleme lehet egy próbaváltozat ingyenes közzététele. Képzeljük el a következő megközelítéseket egy ilyen limitált funkcionalitású program
létrehozására. A legegyszerűbb megoldás, ha az eredeti szoftver már meglévő programkódját
csak annyiban változtatjuk meg, hogy korlátozzuk a felhasználói felületet úgy, hogy az összes
szolgáltatás helyett csak egy legyen elérhető. Ilyen próbaváltozatot kiadni azért veszélyes, mert
ha sikerül valakinek visszafejteni, akkor az eredeti program teljes forráskódja kiszivároghat.
Időigényesebb megoldás, ha a próbaverzióhoz ténylegesen lebutítjuk a szoftvert, hogy az ne
tartalmazzon mást csak az ingyenesen elérhető szolgáltatást. Az azonos módon korlátozott felhasználói interfész miatt az így kapott két próbaváltozat funkcionalitása azonos lesz, azaz egy
mO segítségével obfuszkálva őket egymástól megkülönböztethetetlen programokat kapunk. Ez
azt jelenti, hogy a több információt tartalmazó obfuszkált program ténylegesen elrejti, amit nem
szeretnénk nyilvánosságra hozni, mert különben megkülönböztethető lenne a másik obfuszkált
programtól, ami ezeket az információkat egyszerűen nem tartalmazza.

pontos végrehajtása azt eredményezi,
hogy az utolsó lépésben a random értékek kiejtik egymást, és megkapjuk
a számítás tényleges eredményét.
Fontos, hogy a véletlenek sehogy
máshogy ne legyenek kiküszöbölhetők, csak a számítás végén. Az ötlet
szemléltetésére képzeljünk el egy nagyon egyszerű, bemenet nélküli programot, ami három szám, A, B és C
szorzását végzi el. Ezt obfuszkáljuk a
következő módon: egymástól függetlenül válasszunk két véletlen értéket,
r1-et és r2-t, majd r3 -at úgy, hogy teljesüljön az r1 ∙ r2 ∙ r3 = 1 egyenlőség. Álljon az obfuszkált program a következő számokból: A’ = r1 ∙ A, B’ = r2 ∙ B ,
és C’ = r3 ∙ C. Ezek lehetővé teszik az
eredeti szorzat kiszámítását, de más
információt nem fednek fel a szorzótényezőkről. Gondoljuk meg, hogy bármely más háromtényezős (azonos méretű) és azonos eredményt adó (azonos
funkcionalitású) szorzat ilyen módon
Élet

obfuszkált változata valóban megkülönböztethetetlen lesz egymástól, teljesítve a várt biztonsági követelményt.
Természetesen az összetettebb
programok obfuszkációja sokkal nagyobb körültekintést igényel, ráadásul a ma ismert módszerek bonyolultságuk miatt a gyakorlatban egyelőre alkalmazhatatlanok. Van azonban még egy oka annak, hogy a
cikkünk elején felvetett kérdésekre
máig nem ismertek kielégítő válaszok: ez pedig az a korábban említett
tény, hogy a jelenleg ismert mO megoldások mind olyan feltevésekre épülnek, melyek megalapozottsága egyelőre nem tisztázott. Nyitott kérdés
tehát bőven akad, mind a kutatóknak, mind a sci-fi rajongóknak, az
azonban elmondható, hogy a kriptográfiai obfuszkáció még ha gyermekcipőben jár is, de elkezdte ledolgozni évtizedes adósságait.
Horváth M áté
és

Tudomány
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Ű R T E S Z T L A B O R M A G YA R O R S Z Á G O N

EXTRÉM
KÖVETELMÉNYEK
Az űreszközök rendkívüli igénybevételnek vannak kitéve, gondoljunk csak a világűrben tapasztalható sugárzásra, a hőmérsékeltkülönbségekre, vagy az indításkor fellépő rázkódásra. Sokmillió
dolláros programok mehetnek tönkre egy kis alkatrész hibája miatt, ezért is rendkívül fontos a
tesztelésük. A magyar szakembereknek korábban sem volt egyszerű dolguk, amikor űrálló műszereket készítettek, s mióta hazánk az Európai Űrügynökség tagja, az ESA követelményeinek is meg
kell felelniük. Ebben segít Közép-Európa egyik legmodernebb űrtesztlaboratóriuma, amit nemrég
adtak át az MTA Energiatudományi Kutatóközpontjában (EK).
– Hirn Attilát, az MTA EK
Űrdozimetriai Kutatócsoportjának
vezetőjét arról kérdeztük, miért volt
szükség az új laborra?
– Csoportunkban alapvetően a kozmikus sugárzás mérésére szolgáló detektorok és mérőműszerek fejlesztése folyik,
ezekkel a Nemzetközi Űrállomáson
(ISS) és különféle műholdak, rakéták és
magaslégköri ballonok fedélzetén végzett mérések kiértékelését végezzük.
Az eredmények segítségével lehetőség
nyílik egyrészt az űrbéli ionizáló sugárzások űrhajósokra és űreszközökre gyakorolt hatását megbecsülni, másrészt
felhasználhatók az űridőjárást leíró modellek pontosítására is. A fejlesztések
mindig valamilyen nemzetközi együttműködés keretében valósulnak meg.
Hazánk 2015-ös ESA-csatlakozása óta
a korábbiakhoz képest szigorúbb előírásoknak kell megfelelnünk. A projektek
vezetését, a műszerek fejlesztését, gyártását és tesztelését az európai ECSS
Hirn Attila
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(European Cooperation for Space
Standardization) űrszabvánnyal összhangban kell végeznünk. A korábbi berendezésekkel ennek nem tudtunk volna megfelelni, és ki is nőttük a régi helyet. Az új Űrkutatási Fejlesztő Laboratórium révén házon belül el tudjuk
végezni a legalapvetőbb teszteket. Saját
igényeink mellett elsősorban a hazai űripari szereplők számára készült, de fontosnak tartom, hogy a Magyarországon fejlesztett űreszközök, mérőműszerek, kisebb műholdak tesztelését – a nálunk végezhető teszteken túl –, például
az elektromágneses kompatibilitási
vagy a sugárzásállósági teszteket is itthon lehessen elvégezni, amivel a hazai
űrszektor is csak tovább erősödhet.
– Hogyan tesztelték korábban az
űreszközöket, illetve mik a különbségek a régi és a mostani megoldások
között? – kérdeztük Apáthy Istvánt,
aki az MTA EK legtapasztaltabb
űrkutató mérnöke.
– Csak néhány példát emelnék ki a régi
és az új lehetőségek közül. Az új tesztlabor kiépítéséig nem volt klímaszekrényünk, ami elsősorban a földi szállítási,
tárolási környezetet szimulálja; a melegteszteket hőkamrában (szárítószekrényben), a hidegteszteket ipari hűtőszekrényben végeztük. A hideg-meleg vizsgálati ciklus során a mérendő berendezést mindig át kellett telepíteni, a
paramétereket kézzel kellett beállítani és manuálisan kellett naplózni. Páratartalom beállítására nem volt mód.
Komplett klímavizsgálatot csak az
MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet (ma MTA Wigner
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Apáthy István

Fizikai Kutatóközpont) mára elavult
(kézi programozású, naplózni nem tudó) klímakamrájában végezhettünk.
Ezért különösen fontos a termovákuum.
Az új tesztlaborban működő klímaszekrényünk számítógép-vezérlésű, a
teljes mérési ciklus (akár hálózaton
keresztül, tetszőleges helyről) programozható, működése távellenőrizhető,
a ciklus során a mérési paramétereket
automatikusan naplózza.
Az űreszközöket érő terhelések egyik
legkritikusabb eleme a vibráció. A tesztet rázópadon végezzük megadott
frekvenciákon. Ma már alapfeltétel a
mérések számítógépes programozása és
a rázóasztalhoz, valamint a mérendő
eszköz különböző pontjaihoz rögzített
hiteles gyorsulásmérők által szolgáltatott adatok kijelzése, naplózása. A ’70es évek első felében az első, űrbe juttatott műszereinknél a vizsgálatokat a
BME Mezőgazdasági Géptan Tanszékének rázópadján végeztük. Később a

KFKI Műszaki Szakigazgatásának sikerült egy kisméretű Brüel & Kjaer
rázóasztalt beszerezni, melyhez a teljesítményerősítőt magunk készítettük. Vezérlése laboratóriumi függvénygenerátorral, egy-egy rázási frekvencia kézi beállításával történt, ami a
későbbi követelményeknek már nem
felelt meg. Később az RMKI kiépített
egy – akkor korszerűnek tekinthető –
tesztlabort, viszonylag nagyteljesítményű rázóasztallal, erősítő- és vezérlőrendszerrel; a rázásteszteket „vendégként” sokáig ott végeztük. Az utóbbi
években vibrációs vizsgálataink –
ugyancsak szívességből – a Bonn
Hungary Elektronikai Kft. rázólaborjában történtek. Azokat az ESA által
előírt vizsgálatokat, melyeket ott nem
tudtunk megcsinálni, a Bosch dunaújvárosi rázólaboratóriumában végeztünk – térítés ellenében.
A világűrben működő alkatrészek
nem úgy hűlnek le vagy melegednek
fel, mint a földön, mert nincs levegő,
hiányzik az annak természetes fölfelé
áramlásából fakadó jelentős hűtőhatás.
Hőátadás csak vezetés és sugárzás útján
történhet. Ez a földön használt berendezésektől jelentősen eltérő konstrukciót
igényel. Ezért is nagyon fontosak a hőmérsékleti tesztek, melyekhez termovákuum kamra szükséges. A ’70-es
években az első vákuumkamránkat
egy leselejtezett elektronhegesztő gépből alakítottuk ki. Az évtizedek során
ezt fejlesztettük tovább úgy, hogy az
mindenkor a magyar űrkutatás legkorszerűbb ilyen eszköze volt. Az elektronhegesztő gép túl kisméretű kamráját – a
vákuumrendszer (szivattyúk, csapok,
szelepek) megtartásával – nagyobbra
cseréltük, azt vákuumszigetelt elektromos átvezetésekkel láttuk el. A benne
lévő hőszigetelt alaplap hőmérsékletét
A tesztlabor termovákum-kamrája

kezdetben folyékony levegővel, illetve
elektromos fűtéssel állítottuk a megkívánt értékre. Később a hőmérsékletszabályozást már a teljes hőmérséklettartományt átfogó külső termosztát
végezte. A kézi szelep- és szivattyú-vezérlést elektronikus vezérlésű pneumatikus rendszerrel váltottuk fel, amely
biztosította a hálózatkimaradás elleni
automatikus védelmet is. Ugyanakkor
a tesztekre előírt mértékű vákuumot
nem tudtuk mindig biztosítani, és a
paraméterek be- és átállítása, azok regisztrációja kézi úton történt. Ez – különösen hosszú, bonyolult mérési ciklusok esetén – igen nehézkes volt, állandó (néha éjjel-nappali) felügyeletet,
jelenlétet igényelt.
Laboratóriumunkban a készülékek
szereléséhez szükséges első, nem nagyon magas fokozatú tisztaszobát a
’80-as évek elején, a VEGA-program
során alakítottuk ki. A ’90-es évektől
már nem tudtuk fenntartani, ezért
kényszermegoldásként szűrt levegőjű, túlnyomásos szerelőfülkét használtunk. Ez ma már elfogadhatatlan,
az új labor minősített tisztaszobája
alapvető munkafeltétel.
– Az új tesztlaborról Zábori Balázs
fizikus, az MTA EK laborfelelőse
mesélt.
– Ahogy már volt róla szó, az ESAtagság alapja, hogy meg kell felelnünk
az Űrügynökség előírásainak, szabályainak és szabványainak. De nem csak
a legyártott műszereknek, hanem a
munkakörnyezetnek is. Külön szabvány rendelkezik arról, hogy a padló
antisztatikus legyen. A munkafelületek is védettek statikus kisülések ellen,
földelődobozok, földelőkarkötők vannak mindenhol, a műszerpark megfelelő standardok alapján kalibrált. Elektronikai eszközöket fejlesztünk, és ma

Zábori Balázs a rázópadnál

már az is alapvető elvárás, hogy a repülő példányokat tisztatérben kell készíteni, ezért építettünk tisztateret is. Ös�szerakni bonyolult műszereket szilíciumlapokból, érzékelőkből, mechanikai elemekből, itt nagyon nem evidens,
hogyan fogja bírni a felbocsátást. Most
házon belül úgy tudunk fejleszteni,
hogy minden feltétel rendelkezésre áll.
Magyarország sok projektben vesz és
vehet részt, ami presztízst is jelent. Ha
mindig külföldön kellene tesztelni,
akkor visszük ki a pénzt, pedig inkább
itthon kellene tartani. Ez is szerepelt a
labor létrehozásának indokai között.
A régióban nincs ilyen jellegű, az űriparra szakosodott labor, ahol a tudás
is kéznél van. Ez is nagyon fontos.
– Gyártás szempontjából mi a különbség a repülő és a nemrepülő példányok között?
– Mint a neve is mutatja, a repülő példány feljut a világűrbe. Emellett vannak mérnöki példányok, tartalékpéldányok, fejlesztő példányok stb., ezek termikus tesztre, szimulációra, összehasonlító tesztekre készülnek, tehát
sokféle készülék készül egy űrkutatási
programban. Készül például egy, a repülő példánnyal teljesen megegyező
kvalifikációs modell is, amit azonban
jóval szigorúbb teszteknek vetnek alá.
Ez ugyan megdrágítja a munkát, de a
szakemberek így biztosak lehetnek
benne, hogy működni fog a repülő példány. A kvalifikációs modell a fejlesztőké marad, tehát lesz egy teljesen reprezentatív modell a laborban repülés
közben is, ami hibaanalitikánál nagy
előny lehet. Hosszú távon megéri, különösen, ha nem egy-két hónapig tartó
projektről van szó, hanem a készülék
hosszú évekig repül, és így megéri a befektetés, hogy megbízható legyen a
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termovákuumra, és ha hiba van,
nem kell sokszáz kilométert utaznia,
újra kibérelni, visszajönni, hanem
visszamegy a helyiségbe, szétszedheti, megkeresheti a hibát, és ha megjavítja, folytathatja a tesztet. Külföldről, a közép-európai régióból is
sokan érdeklődnek.
– Melyek azok a tesztterületek,
amelyek a legvonzóbbak az érdeklődők számára?
– Az űriparban rázásteszt, termovákuum
teszt, tisztateres szerelés, ez az alap. Az első kettő a legkritikusabb általában. Elsősorban a termovákuum és a rázókapacitás iránt érdeklődnek, mert viszonylag
kevés az olyan jellegű labor, ahol komplex tesztet végig tudnak csinálni a kisműholdas ipari cégek. A cubesatok ipara
gyorsan nő, de ezek kis cégek, és nem
engedhetik meg, hogy nagy labort tartsanak fent. Ilyen laborból nagyon kevés
van az igényhez képest. Viszont a feltételeknek meg kell felelnie mindenkinek, és mi ebben is tudunk segíteni.
Ahogy volt róla szó, egy rázástesztet el
tud végezni a Bosch élettartamkutató
laboratórium is, de nekik nincs tapasztalatuk arra, hogyan kell azt elvégezni
az űripar számára. Ennek a szabványa
ugyanis egy 2000 oldalas dokumentáció. Tudunk segíteni ilyenekben is.
Ilyen szempontból is elég unikális a
laborunk.
– Tehát nem csak saját programjaikra használják a labort?
– Saját projektjeinkre nem tudjuk
100 százalékban kihasználni egész
évben. A „maradék” kapacitást elsősorban a magyar űripari szereplőknek
szánjuk, hogy a nehezen megszerzett
pályázati pénzekből ne külföldi cégeknek kelljen hatalmas összegeket
kifizetni. Nem az a célunk, hogy üzletet csináljunk a tesztlaborból, hanem, hogy önfenntartó legyen.
A rázógép a büszkeségünk,
ilyenből nem sok van az orRADCUBE
szágban, pláne olyan, ahova
el lehet menni külsősként
tesztelni. Ezek 5 Hz-től
2000 Hz-ig történnek, de
2000 Hz-nél már úgy tűnik, mintha állna, a rezgés
nem látható, viszont iszonyú hangja van. Szerencsére a vezérlőpult külön hangszigetelt fülkében van, de a
program futása az irodákból is felügyelhető.

végeredmény. Itt magasabb szintű kvalifikációs és minőségbiztosítási rendszerek kellenek, mint egy autónál, aminél
ha az úton elromlik valami, odamegy a
szerelő, és javítja vagy cseréli. Ehhez pedig megfelelő laborok kellenek.
– Milyen tevékenységeket végeznek
a tisztatérben?
– A tisztatérben kontrollálni tudjuk a
környezeti paramétereket: a légnyomást, a páratartalmat és a levegő porszennyezettségét. A normál környezet
ISO 9-es, a mienk ISO 7-es. Az űrkutatási szereléseknél alapesetben ISO 8-at
elegendőnek tartanak, de mi olyan speciális eszközökkel dolgozunk, ami sugárzást mér; a detektorok nagy része
szilícium alapú, és ezek tisztaságára
fokozottan kell figyelni. Ezeknél előírhatják az ISO 7-es minősítést is. Ide
két zsilipkamrán keresztül lehet bejutni, tehát csak szintenként lehet lépni.
És persze megfelelő öltözetben. A tisztatér minden repülő példány szerelésére előírás. Két munkapad van bent,
vagyis két szerelési folyamat mehet
függetlenül egymástól.
A repülő példánnyal rendelkező nyákokat tisztatérben is kell forrasztani,
mikroszkóp alatt. Előfordulhat, hogy
egy cég hozza az eszközeit és bent
dolgozik fél évig, mert 50 darab
nyákot meg kell forrasztani, és mikroszkóp alatt ellenőrizni. Tehát nem
csak arra kell gondolni, hogy összeszerelek egy űreszközt egy hét alatt
és egy hétig ott dolgozik valaki, hanem vannak speciális eszközök, detektorok, amiket ott bontunk ki, ellenőrzünk, tisztatérben tárolunk. Ez is
egy fontos dolog, tárolásra is sokszor
használják.
Ha valaki idejön, az egyik helyiségben kibonthatja a tiszta csomagolásából a műholdat, szerelheti, kihozhatja, tesztelheti rázásra vagy
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Horváth Gyula

Az űrkészülék kvalifikációs példányát rázástesztnél kicsit jobban terheljük, mint a repülő példányt. Soha
nem lehet 100 százalékra biztos senki abban, hogy az a tervezett dizájn
bírni fogja a terhelést, és nincs egyetlen olyan elektronikai komponense
sem, ami nem fog letörni vagy meglazulni vagy elmozdulni.
– Horváth Gyula, a C3S Kft. ügyvezető igazgatója a RADCUBE
műhold fejlesztéséről beszélt.
– A RADCUBE fejlesztése jelentős
mérföldkőhöz érkezik decemberben: a
CDR-fázishoz érünk (Critical Design
Review), ahol a terveket véglegesítjük, és megkezdődhet a gyártás. Először a kvalifikációs tesztekre készülő
példányé majd a repülő példányé,
amit várhatóan 2020 elején állítanak
pályára. Több területen is együttműködünk az MTA EK munkatársaival. Egyrészt közösen fejlesztjük
Magyarország és egyben Európa első
olyan űripari platformra épülő kisműholdját, mely valós tudományos
adatbázis számára szolgáltat majd adatokat. Másrészt ez egy előkészítő lépése egy átfogó űridőjárás monitorozó
(https://www.radcube.hu/a-kuldetes/)
rendszernek, mely első lépésben a
Föld, majd később akár a Hold vagy a
Mars körül is képes lehet az űridőjárást
vizsgálni. Ez kiváló példája annak, miként lehet az űrtevékenységben is az ipar
és a kutatóintézetek közötti eredményes
együttműködést lefolytatni. A MTA
EK új tesztelő laborját használjuk például az űripari projektjeinkben elvégzendő speciális teszteknél, nem csak a
RADCUBE-ban, hanem a PLATO
2.0 és a SMILE projektjeinkben is.

Trupka Zoltán

B O Z Ó K Y D E Z S Ő K E L E T I U TA Z Á S A

EGY ELFELEJTETT
SORHAJÓORVOS
HAGYATÉKA
A XIX. század végén lendületet kapott keleti irányú kutatásoknak és a közlekedési eszközök folyamatos
fejlődésének köszönhetően egyre többen jutottak el a rendkívül vonzó úti célnak számító Távol-Keletre.
A századforduló környékén több magyar utazó számolt be könyv formájában a misztikus térségben szerzett tapasztalatairól, élményeiről vagy éppen tudományos eredményeiről. Kreitner Gusztáv, Gróf Vay
Péter, Hopp Ferenc, Gróf Széchenyi Béla, Lóczy Lajos, Gáspár Ferencz, Gubányi Károly vagy Kompolthy
Jób kiváló munkáikban mesélték el az olvasóközönség számára távol-keleti utazásuk történetét.

A

XIX. század végén és a XX.
század elején népszerű szerzők
számos jelentős magyar műve
jelent meg utazási irodalmunkban. A
kevéssé ismert, gyakran elfelejtett
utazóink közé sorolható Bozóky Dezső sorhajóorvos, holott az 1911-ben
megjelent könyve az egyik legjobb
munka a századfordulós távol-keleti
útleírások közül. A Két év Keletázsiában
című műnek önmagában már a
számadatai is lenyűgözők. A két kötet összesen 1118 oldal terjedelmű,
558 eredeti fénykép és 2 térkép található benne. Az első rész az odaútról,
Kínáról és Koreáról, míg a második
csak Japánról szól.
A szerző saját korában nem volt ismeretlen az olvasók előtt, hiszen a kötetek megjelenését megelőzően már
publikált részleteket úti élményeiből a
korabeli újságokban. Jelentek meg írásai a Vasárnapi Újságban, a Budapesti
Hírlapban és az Aradon kiadott Haladás című hetilapban is. A Két év
Keletázsiában az 1911-es húsvéti
könyvpiac egyik legjelentősebb munkája volt, amely a kor nyomdatechnikai újításának köszönhetően rendkívül
éles, jól olvasható betűkkel jelent meg.
Korabeli újságrészletek

Bozóky azon utazóink közé tartozik,
akik életéről igen keveset tudunk, jóformán csak hagyatékában található emlékei és műve mesélnek róla. Nagyváradon született 1871. szeptember 6-án. Apja, Bozóky Lajos a helyi jogi akadémia

árán, így olyan széles körben tudta megismerni az egyes országokat, ami előtte
keveseknek sikerült. A szerző sokat látott, de ez egymagában még valószínűleg kevés lett volna a könyv népszerűségéhez. A siker alapja az volt, hogy a kiváló íráskészséggel megáldott Bozóky nem
egyszerű, felszínes úti élménybeszámolót írt, hanem egy rendkívül alapos és
sokrétű útleírást. Érdekes és egyéni stílusa mellett művének jellegzetessége,
hogy nem érezni benne a kor némely
európai utazójánál tapasztalható felsőbbrendűséget. Bozóky megismerte
és elfogadta a keleti embert, értékeit és
a sokszor furcsa szokásait is.
Kígyóbűvölők bűvöletében

Bozóky Dezső

igazgatója volt. Budapesten végezte orvosi tanulmányait, majd az iskola elvégzését követően, 1894-ben a haditengerészet szolgálatába lépett. Sorhajóorvosként vett részt 1907–1908-ban az
I. Ferenc József hadihajó kelet-ázsiai útján.
Hazatérését követően leszerelt és Salgótarjánban lett orvos, később Nagyváradon nyitott magánpraxist. Az első világháborúban ismét tengerre szállt,
majd a háború után – egészen 1957ben bekövetkezett haláláig – vélhetően Budapesten dolgozott orvosként.
Élete utolsó időszakáról voltaképpen
semmilyen információnk nincs.
Sorhajóorvosként olyan helyekre is eljutott, ahová a kor átlagos utazója nem,
vagy csak nagyon nagy áldozatok
Élet

Első ízben 1907. március elején indul útnak Polából (a mai Pulából) a Szigetvár
nevű cirkálón. A küldetés célja az volt,
hogy a Szigetvár legénysége leváltsa a
már említett I. Ferenc József hadihajó
legénységét, valamint utánpótlást szállítson a több mint két évesre tervezett
útra. A Szigetvár közel 400 főnyi legénységgel és 25 főből álló tisztikarral,
valamint lőszerrel, ruhával, élelmiszerrel és borral megrakva indult úti célja,
Szingapúr felé. Az utazás első szakasza
Port Said, Aden és Colombo érintésével
Szingapúrig tartott, ahol 1907. március
31-én az I. Ferenc József hadihajón
megtörtént a legénységváltás. A Szigetvár ezt követően azonnal hazatért.
Bozóky könyvének első kötetében az
ezen megtett utazás körülbelül a mű
egyötödét teszi ki, s nagyrészt Ceylon
és
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Koreai női viselet

szigetérről szól. A szerzőt lenyűgözték
az ott látottak. A ma már Sri Lankaként ismert szigeten Bozókyt megelőzően nem sok magyar utazó fordult
meg, így az itt rögzített élmények igazi
kuriózumnak számítottak a könyv
megjelenésekor. A szerző egyik nagy
élménye a szigeten a kígyóbűvölők és
hindu bűvészek mutatványai voltak.
Könyvében így ír róluk:
„Megjelentek az elmaradhatatlan
kigyóbűvölő hinduk is a fedélzeten.
Köralakú lapos sáskosarukat letették
maguk elé és leguggolva elkezdtek furcsa
hangokat adó kis öblös dudákon tilinkózni, melyeknek lágy hangja leginkább a régi zenélő-órák hangjára emlékeztet. Lassan fölemelkedik a kosár fedele s kiüti belőle fejét egy rémséges kobra-kigyó, mely
lassanként egészen kimászik a kosárból.

Az összetekergőzött kobra magasra emeli
fejét és hátborzongató, fúvó, sziszegő zörej
kíséretében fölfujja a nyakát, mely mint
egy lapos ívben behajtott tenyér szélesedik
ki jobbról-balról a fertelmes háromszögletes
lapos fej alatt. Néha villámgyorsan kiöltögeti a nyelvét is és fejével a körülállóknak
lábai felé csap. Egy zsákból előkerült most
a mungó, egy a mi menyétünkhöz hasonló,
de jóval nagyobb, szürkés-barna színű fürge állatka, melynek apró fekete szemei
élénk tűzben égnek a kobra láttára, míg a
kobra, melynek a mungó született ellensége, félelmesen sziszegni kezd. A mungót
alig bírja a hindu addig is fékentartani,
míg megtudja tőlünk, hogy hajlandók vagyunk-e neki egy kobra–mungó viaskodásért, mely az egyik félnek halálával szokott végződni, négy angol fontot fizetni.
Megkapta a háromra lealkudott fontokat

Kivégzés megfojtás által

1072



Élet

és

Tudomány



2018/34

s szabadon eresztette a mungót, mely most
egyenesen a kígyóra vetette magát. A kobra
rögtön a mungó teste köré csavarodott és
szorításával igyekezett őt megfojtani. A
szegény kis mungó, melynek sorsát az utálatos hüllővel folytatott küzdelmében osztatlan rokonszenvünk kísérte, alig tudott
már lélegzeni, de végső erőmegfeszítéssel
mégis csak sikerült fejét annyira kiszabadítani, hogy ellenfele nyakát a tarkó alatt átharaphatta. Megakartuk a győztes mungót vásárolni, de tulajdonosa nem akart a
„very good mungo”-tól megválni.
Láttuk azután a fedélzetre borított
kertiföldbe dugott magból kikelni s növekedni a mangófát, no meg a vesszőkosárba bujtatott gyermekkel produkált bűvészetet. A hindu keresztül-kasul szurkálta hegyes kardjával a kosarat, melyből
mégis sértetlenül került elő a gyermek. A
bűvészet a hindunál igen magas fokon
áll s mutatványaik annál imponálóbbak,
mivel teljes napfény mellett, a fedélzeten
csinálták azokat, minden oldalról szorosan körülvéve a kíváncsi nézőktől.”
Legénységcsere után

Szingapúrba érkezve megtörtént tehát
a legénységcsere és velük együtt
Bozóky is az I. Ferenc József hadihajón
folytatta útját. A könyvének ezt követő
részében részletesen mesél Kínáról és az
akkor még nagyon ismeretlen Koreáról. Szingapúr, Hongkong, Makaó,
Fucsou, Sanghaj, Peking, Tiencsin és
Vladivosztok érintésével érkezik Koreába. Bozóky azt megelőzően soha nem
járt még Koreában és ez esetben sem
tud hosszú időt tölteni, de a látottakról
izgalmas beszámolót ír könyvében. A
koreai asszonyok és nők, akik talán
nem is azok, már az első partraszálláskor erős nyomot hagynak Bozókyban.
Így mesél az élményről:
„A feltűnő csúnya s korán vénülő asszonyok négy-öt otromba fehér tüllszoknyát viselnek egymás fölött, melyek rendesen ugy
összevissza vannak gyűrődve, mintha csak
vasvillával hányták volna reájuk. A felső
testen egy talán kis arasznyi széles, a szó
szoros értelmében csak a vállakat befedő,
hosszú ujjú tüllkabátkát viselnek. A mellnek az a része, melyet nálunk még a legmerészebb kivágású ruhában is el szoktak fedni, valamint a hát közepe – ha ugyan nem
lovagol épen rajta egy kis csemete – teljesen
fedetlenül maradnak. Ennek ellenében a fejre borított fehér vagy világoszöld, hosszú lenge
köpenynyel az arcukat fedik el az asszonyok.
A köpeny széleit az arc előtt összefogva

ujjaikkal, csupán egy kis résen kandikálnak
ki alóla, míg két oldalt a köpeny üres ujjai
lógnak le a fejről. Igazán furcsa ellentét az
elfedett arc s a nyilvánosan mutogatott, lebenyszerűen lecsüngő, hervadt mellek. A
reggeltől estig keményen dolgozó asszonynépség hamar hervad s korán vénül. A kánikula idején az említett köpenyt összehajtogatva a fejtetőre teszik az asszonyok, kik
különben minden terhet, úgymint vizes dézsákat, kosarakat a fejükön visznek.
Koreában azt lehet mondani, hogy nem a
nők, de a férfiak cicomázzák magukat. Az
asszonyok csúnyaságáért bőven kárpótol
bennünket az utcán lépten-nyomon látható
fiatal leányok ideális szépsége, ami már az
első pillanatban minden idegennek feltűnik.
Gyönyörűség ezeket a ragyogó feketeszemű,
kedves, széparcú teremtéseket nézni. Hollófekete hajuk szép simára van fésülve, a fej
közepén gondosan elválasztva s a hátukon
két dús copfban végződik. Tudja Isten, de
mindig jókedvűek ezek a bakfis leányok s
ugyan csintalanul, sőt azt lehetne mondani,
kihívóan néznek az ember szemébe, mi annál feltűnőbb s szokatlanabb jelenség, mert
Keletázsiában, legalább is China és Japánban nem ismerik a nők a kokettirozást. Hát
bizony Koreában sem ismerik azt, mert az
a sok csintalan pillantású, szép leány mind
fiú. A nőtlen fiatalemberek s fiúgyermekek
ezek, kik nőtlenségük jeléül még fedetlen
fővel és copfba font hajjal járnak, tévedésbe
ejtvén külsejükkel az idegent.”
Az első kötet Bozóky monstre művében Koreában ér véget, a piros kötéses
második kötet pedig már teljes egészében Japánról szól. Személyes véleményem szerint a mai napig a legjobb Japánról szóló munka a mű második kötete. Fontos hangsúlyozni azonban,
hogy nem útinaplóval van dolgunk,
hanem útirajzzal, azaz a teljes mű nem
egy időbeli kronológia szerint halad,
hanem sokszor időben ugrálva, néha
nehezen követhetően utazzuk be a
szerzővel közösen a különös országokat. Az időbeni ugrálás a Japánról szóló
második kötetben még inkább tetten
érhető, így nem kell csodálkozni, ha
például Nagaszakiról tavaszi, nyári és
őszi időszakból származó élményeket
is elmesél, anélkül, hogy a leírtak közt
eltelt idő érzékelhető lenne.
Japánban egy ponton elhagyják az
I. Ferenc József hadihajót és átszállnak
a kisebb Leopárd nevű cirkálóra, amely
hajóval aztán 1908 novemberében indulnak haza és végül 1909. április 12én érkeznek vissza Polába.

Japán vonzásában

A teljes mű egészét tekintve érzékelhető, hogy Japán volt az az ország, amely
teljesen lenyűgözte és magával ragadta
Bozókyt. Erre a vonzalomra két tény
is utal. Egyfelől a hagyatékában található vásárolt és saját maga által készített fotók nagy része – mintegy 1500
darab – Japánban készült, többségük a
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumhoz kerültek. Másfelől pedig a kétkötetes munka vaskosabb kötetének
egésze Japánról szól, nagyobb terjedelemben, mint az összes többi országot
bemutató részek egybevéve.
Japán sokáig egy elzárt ország volt.
1854-ben megérkezett Matthew C. Perry
kapitány és hadihajói az ország partjához és véget ért Japán évszázados zártsága. A kanagavai egyezmény értelmében

fokon áll e népnek tisztaság iránti érzéke,
mint bármelyik nyugateurópai népé.”, „A
japán vasutak tisztasága szintén felülmúlja
a mieinket.”; „A japán ember az evésben is
rendkívül tiszta.”; „Japánban még a legnagyobb népcsoportosulásnál sem lehet ezt a
kellemetlen szagot érezni, sőt inkább azt
mondhatnám, hogy kellemes illat árad ki az
itteni tiszta emberek alkotta néptömegből.”.

A kétkötetes mű címlapjai

Japán megnyitotta kapuit a világ
előtt és innentől fogva egy viharos
időszak, de óriási fejlődés következett.
1907–1908-ban, amikor Bozóky az országban járt, egy tradícióit még őrző, de
már nagyon fejlett Japánnal találkozik.
A második kötet előszavában a szerző
már jelzi, hogy szeretne az olvasóban rokonszenvet ébreszteni a japán nép iránt,
mely szándék az egész mű optimista és
pozitív hangvételéből is sugárzik. Természetes ezek után, hogy a japánokról
ilyen mondatokat olvashatunk a műben:
„A japánok családi életénél bensőségesebbet
el sem lehet képzelni.”; „A japán nőnél
jobb feleséget, jobb anyát keresve sem lehet
találni e föld kerekségén.”; „Azt hiszem,
hogy e föld hátán Japánban vannak a legboldogabb gyermekek!”, vagy akár a tisztaságukra vonatkozóan: „szégyenkezve
kell beismernünk, mennyivel magasabb
Élet

Bozóky tehát igazi japánbarát és ez
a véleménye nem változott az utazása végére sem. Majdnem egyéves Japán tartózkodása alatt nagyon részletes képet rajzolt az országról.
Olyan mélységben mutatja be a japánokat, szokásaikat, hagyományait,
az ország értékeit és mindent, amit
ott tapasztalt, mint senki előtte.
Feldolgozatlan örökség

Bozóky Dezső hagyatéka mind a mai
napig még feldolgozásra vár csakúgy,
mint a szerző élete maga. Hagyatéka,
a számtalan csodás fotó olyan kuriózum, amely nemzetközi szinten is figyelemre méltó. Könyvéből, mely ennek a hagyatéknak az egyik fontos pillére, nem létezik reprint kiadás. Az eredeti könyvéből nehezen és akkor is
csak drágán beszerezhető, így aki szívesen végigutazná Bozókyval távolkeleti útját, annak csupán egyetlen lehetőség maradt: a Debreceni Egyetem
elektronikus Archívumában fellelhető
a mű, így elektronikus formában bárki
számára elérhető elfeledett sorhajóorvosunk remek és izgalmas útleírása.
Bíró Dániel
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a hét kutatója

FÖLDRENGÉS
A LEMEZTEKTONIKÁBAN?
A lemeztektonika elmélete szerint a Föld legkülső szilárd övezete, a litoszféra „úszik” az alatta lévő, képlékenyebb asztenoszférán. A magyarázattal nem lenne baj, de több mint 50 évvel
a megszületése után is megoszlanak a vélemények arról, hogy
a két réteg különbségét mi okozza. Pedig ez a határ alapvető
szerepet játszik a kőzetlemezek mozgásában és hatással van a
földrengések kialakulására is. Kovács István geológus csoportja az MTA Lendület program keretében egy olyan új modellt fog
kísérletekkel ellenőrizni, ami a szakmát is „megrázhatja”. Az
MTA CSFK GGI főmunkatársával a részletekről beszélgettünk.

 Mi vonzotta a geológiához?
–
– Felsős koromban határoztam el,
hogy földtudománnyal szeretnék
foglalkozni.A motiváció elég egyszerű volt: megnéztem, melyik az a
tudományterület, ami globálisan a
legtöbbet tud hozzátenni a társadalomhoz. Persze volt ebben egy jó
adag gyermeki naivitás is, de azóta
sem bántam meg. Ha ugyanis megértjük a lemezek mozgását és le tudjuk modellezni, akkor meg tudjuk
mondani, hol halmozódik fel feszültség, hol és milyen gyakorisággal
történnek földrengések. Tehát megvan a társadalmi hasznosíthatóság,
csak nem annyira egyszerű az összefüggés, mint korábban gondoltam.
A doktori munkám során Ausztráliában azzal a David Green professzorral dolgozhattam együtt, aki a ’60-as
’70-es években többedmagával kidolgozta a globális lemeztektonika kőzettani, geokémiai hátterét. Az elsők
között végzett olyan kísérleteket, melyekben a köpeny nyomására, hőmérsékletére beállított anyagokat kis
kapszulába zárták és megnézték, mi
alakul ki belőlük. Többszáz ilyen kísérlet alapján kirajzolható volt, hogy
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milyen mélységben, milyen hőmérsékleten, milyen anyagok jelennek
meg, és ez alapján fel lehetett építeni
a földköpeny modelljét.
Amikor a 2000-es évek közepén
kritizálni kezdték korábbi munkáit,
az egyetlen hiteles szakmai választ
adta: megismételte az összes korábbi
kísérletét modern eszközökkel. Nagyon örültem, mikor betoppant hozzám és megkérdezte, lenne-e kedvem
ezekben részt venni és mérni azzal a
nagy érzékenységű infravörös módszerrel, amit a doktorim alatt fejlesztettünk ki. Korábban 1300 Celsiusfokban állapították meg a „száraz”
földköpeny olvadáspontját, a mi
felfedezésünk az, hogy igen kis
víztartalom mellett is körülbelül
200 Celsius-fokkal alacsonyabb hőmérsékleten olvad.
– Hogyan jutottak erre a következtésre?
– A felismerésre az utóbbi évek, évtizedek technológia fejlődése és a
módszertani fejlesztések adtak lehetőséget. A víz, vagyis igazából a
hidrogén, az egyik legfontosabb
nyomelem a földköpenyben, nélküle nem működne a lemeztektonika.
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Az onnan származó anyagokból tudjuk, milyen az összetétele. Ezt nagy
tisztaságú oxidokból kevertük ki és
ebbe helyeztük el a földköpeny jellemző ásványait szenzor „kristályként”. Az összetételekhez változó víztartalmat adtunk. Eddig az volt a gyakorlat a szakmában, hogy sok vizet adtak a kísérleteknél a földköpeny
anyagához, és vizsgálták, mi történik.
Mi lementünk 100-200 ppm-re (ppm:
part per million, az egész milliomod
része), ami kétszázmilliomod tömegrészt jelent, vagyis szinte teljesen „száraz” volt a minta. Ez az arány olyan
mintha Budapest 2 milliós lakosságában 400 ember határozná meg, hogy a
többi hogyan viselkedik. Ilyen elenyésző víztartalmaktól felmentünk egészen 140 000 ppm-ig, ami 14 százalékos
víztartalommal egyenlő. Az így megtöltött kapszulákat betettük 1000 és
1300 Celsius-fok közötti hőmérsékletekre. Különböző nyomáson végeztük
a kísérleteket, amit fel tudtuk vinni
2,5 gigapaszkálig, ez 75 kilométeres
mélységnek felel meg és megvizsgáltuk, milyen anyagok jönnek létre.
Legalább 30-40 kísérletet csináltunk és
azok alapján térképszerűen fel lehetett

rajzolni, hogyan néz ki a köpeny fázisviszonya. Ebből jött ki, hogy már
1100 Celsius-fok környékén is olvadék
van a kapszu l ákban, ráad ásu l
200 ppm-nyi víztartalom mellett,
ami mindannyiunkat megdöbbentett.
Ez ugyanis azt is jelentheti, hogy az
elmúlt 40-50 év összes teljesen száraznak gondolt kísérletének valójában
egyike sem volt teljesen száraz és feltételezhetően az olvadék esetleges jelenlétének azonosítása sem történt meg
teljes körültekintéssel.
Tehát ez volt az a szisztematikus mérés, amivel ki tudtuk mutatni, hogy
kisebb víztartalmaknál is alacsonyabban van az olvadáspont a köpenyben.
És nem sok olvadékról beszélünk. Az
ásványszemcsék határfelületén található szilikát olvadékbevonat tömegaránya messze 1 százlék alatt marad.
De már megváltoztatja a kőzet deformációs sajátosságait, plaszticitását,
ami bőven elég ahhoz, hogy a földköpeny deformálhatósága jelentős
mértékben megnőjön. Ezt az eredményt 2010-ben a Nature-ben publikáltuk és ez egy elég jól hivatkozott
cikk lett.
– A laboratóriumi minták alapján
biztosra lehet mondani, hogy a valóságban is így működik?
– Nem, és teljesen jogos a kérdés. De
amit a természetes kőzetekben tapasztaltunk, elég jól rímel arra, amit
a kapszulákban látunk. Egy leegyszerűsített rendszer nem fog minden
szempontból ugyanúgy viselkedni,
mint a valóság, de a folyamatok
nagy részét meg tudjuk érteni. Persze van, amit nem jól modellez, vagy
nem jól magyaráz, de fontos hangsúlyozni, hogy a mi szakterületünkön nincs más, amivel bolygónk belsejének viszonyait csak modellezni
tudjuk. Az eddigi geofizikai megfigyelések is nagyon jól alátámasztják
a kísérletek által előre jelzett fázisátalakulásokat, sebességváltozásokat.
– Miről szól az önök Lendület programja?
– Az elmúlt 50-60 évben senki nem
tudta minden kétséget kizáróan leírni,
hogy mi történik a litoszféra-asztenoszféra határán. Mi egy új kőzettani,
geokémiai modellt dolgoztunk ki és
ehhez konkrét mennyiségi, minőségi változásokat tudunk hozzárendelni kőzettani, geokémiai oldalról.

A folyamatábra azt mutatja be, hogy az idő előrehaladtával (balról jobbra), hogyan változik
a pargazit nevű ásvány stabilitása és, hogy ez hogyan befolyásolja a litoszféra/pargazoszféra
víztartalmát. Az ábra lényege, hogy a sárgával jelölt részeken az ásványok víztartalma kisebb,
mivel a pargazit magába „gyűjti” a vizet miután stabillá válik. Ez azt eredményezi, hogy
az ásványok lényegesen ridegebbek lesznek, amely magyarázatul szolgál a litoszféra rideg
jellegére. Ezzel szemben mélyebben (a kék színnel jelölt asztenoszférába), az ásványok víztartalma lényegesen nagyobb, ráadásul szabad olvadék/fluid is jelen van, amely magyarázza
az asztenoszféra képlékenyebb/plasztikusabb jellegét.

A Pannon-medence geofizikai adatai
alapján megpróbáljuk a modellt igazolni vagy elvetni vagy pontosítani.
Segíti a méréseket, hogy a litoszféraasztenoszféra határa nagyon sekélyen van ebben a régióban, körülbelül 60 kilométeren. Ebből adódik, hogy
rengeteg hőfürdő van a térségben. Maga a koncepció nagyon új, emiatt nyilván sokan fogják kritizálni vagy szkeptikusan fogadni, ez teljesen normális egy
ilyen előremutató kutatásban. Az igen
optimista reményünk az, hogy ha a
szakmai programot sikerül végig vinni,
az egész globális lemeztektonikáról alkotott nézeteinket is felülvizsgálatra
kényszerítheti. Megvan hozzá a kutatási
infrastruktúra és az emberi erőforrás is.
Bevonunk egy fiatal kutatót a kőzettani vizsgálatokhoz, aki Ausztráliából
fog hazajönni, jelenleg Sydney-ben
végzi a doktoriját. A másik kolléga
várhatóan geofizikai szakterületen
fog dolgozni, tehát az itthoni fiatalokat is lehetőséghez juttatja a program. És van egy beruházási rész,
melyből új szeizmológiai állomásokat
akarunk beszerezni és kiegészíteni a
Élet

meglévőket, hogy az eddiginél sűrűbb
mérési hálóval fedjük le az országot.
Egy minden eddiginél részletesebb
magnetotellurikus mérési sorozattal a
földköpeny vezetőképességének eloszlását vizsgáljuk majd. Ezen mérések
együttes értelmezésével az eddigi legrészletesebb „ultrahangos” kép áll majd
rendelkezésre a Pannon-medence alatti
földköpeny felépítéséről.
– Jól érzem, hogy ha ez a modell
bejön, egyfajta „földrengést” okoz a
lemeztektonika elméletében?
– Nem akarok nagy szavakat használni, de úgy érzem, hogy igen. És
nem csak a lemeztektonikában, a
metamorf kőzettanban egy csomó
területen hozhat áttörést. Ez a
„kvantumgeológia” irányába lesz
egy ugrás, amitől rájön a szakma,
hogy a földtudományokban sem
szabad elhanyagolni nagyon kis
mennyiségeket. Amit eddig elhanyagolhatónak gondoltak, az lehet,
hogy fontos lesz. De ezt majd az öt
éves méréssorozat végén tudjuk biztosan megmondani.
Trupka Zoltán
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int mikor véletlenül megnyomtuk a fényképezőgép
exponáló gombját, és az felvesz
valami értelmetlenséget. Selejtképek gyűjteményét látnánk? Aztán,
szinte egyenként bekattannak.
Van, ami szinte azonnal, amint
jobban koncentrálunk rá, és figyelmünkből kirekesztjük a többi
zavarosságot. Van, amelyiket újra
és újra meg kell vizsgálnunk, tényleg béka, tényleg lepke lapít ott,
vagy az csupán egy érdekes levél.
Az értelmezhetőség határán járunk, és a végén észrevesszük,
hogy az nem is mindig a legfontosabb. Amelyik képről szinte azonnal tudtuk, mit ábrázol, ahhoz térünk vissza utóbb a legtöbbször, és
már csak csodáljuk fényeinek, architektúrájának talányát.
Tárlatunkon együtt találjuk a rejtés
művészetét, a művészet rejtélyével.
H. J.

KEDVES OLVASÓNK!
Kérjük, megmutatni szánt képét jpg formátumban küldje az eltud@eletestudomany.
hu címre, és a tárgyrovatba írja: ét-galéria.
Jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló
elismerés. A hónapképe 5000 Ft díjat kap.
1. Dr. Börcsök Sándor (borcsoksdr@hotmail.
com) – Karoló – A menta virágán megláttam
egy darazsat. Makróval lefényképeztem, de
valahogy púpos volt a virág, és a darázs meg se
mozdult. Mikor alaposabban megnéztem, akkor
látszott, hogy a virág púpja egy fehér pók.
2. Dr. Szikszay Péter (Újhartyán, drszix@upc-

3

mail.hu) – Ügynök – A terepöltözet tökéletes!
Ki a levél és ki a lepke? Még gombafertőzések,
levéllyukadások is rá vannak festve a szárnyára.

4

3. Birikiné Nyéki Andrea (Tarnaörs, birikineandi@gmail.com) – Zavarban – Galyatető
környékén vettem észre ezt az erdei békát.
Néhány száraz levélből, akár össze is lehetne
ragasztani.
4. Márton Rita (Zomba) – Az álcázás mestere
5. Dr. Dobay Orsolya (Budapest, dobay.orsolya@
med.semmelweis-univ.hu) – Lába kelt egy rögnek
6. Miksz Éva Ágnes (agnesevamiksz@gmail.
com) – Faliszőnyeg

6

5
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KERINGÉSI RENDSZERI VÉDEKEZŐ RENDSZERRE ÉPÜLHET TERÁPIA

Barna szín jelzi az ütőér meszesedését
(Csontsejtté alakult simaizomsejtek: X).
Szövettani kép, Von Kossa festés.

A HEMOGLOBIN SZEREPE
AZ ÉRELMESZESEDÉSBEN

A Magyarországon népbetegségnek és vezető haláloknak számító érelmeszesedés egy különös
folyamattal, a kalcifikációval áll összefüggésben. E folyamat során az érfal és a szívbillentyű eredetileg rugalmas szövete elcsontosodik, aminek a hátterében az ereket és szívbillentyűt alkotó
sejtek csontsejtekké, oszteoblasztokká történő átalakulása áll.

A

szívbillentyű sejtjei, csontsejtekké alakulásuk következtében az eredeti funkciójukat
már nem képesek többé megfelelően
ellátni, eredeti működésre képtelenek,
és helyette csontszövet képzésére állnak át. Ezt súlyosbítja, hogy az érfal
és billentyűk meszes elfajulásának
megakadályozását végző falósejtekből kifejlődő oszteoklasztok tisztító
funkciójukat elveszítik, ezáltal a lerakódó meszes amorf anyagot nincs
ami eltakarítsa. Ennek eredménye a
csontszövet felépülése, komplikált
plakkok kialakulása, ami az artériák
és szívbillentyűk rugalmasságának elvesztését és szűkületét okozza. A Debreceni Egyetemen (DE) dolgozó
Balla József professzor kutatásai szerint azonban, az érfal és a szívbillentyű saját védekező mechanizmusának támogatásával a folyamat megállítható, sőt, visszafordítható.
Balla József a Debreceni Egyetem
professzora és kutatócsoportja arra a
megállapításra jutott, hogy az érelmeszesedés kialakulásában az ütőerek
kis bevérzéseinek kulcsszerepük van.
Bizonyították, hogy az artériák falában kialakuló – habossejtekből,
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zsírokból álló – lágyplakkok a vér
festékanyagát képező hem hatására
csontsejteket tartalmazó komplex
plakkokká alakulnak. Ez azért fontos felismerés, mert az már korábban
is ismert volt, hogy a komplex
plakkok tehetők felelőssé az artériák
beszűküléséért, elzáródásáért, infarktust, stroke-ot, végtagamputálással járó érszűkületeket okozva.
A kutatócsoport azt is tanulmányozza, hogy a bevérzések milyen
biokémiai folyamatok révén vezetnek csontsejtek megjelenéséhez az
erekben, és miért nem kapcsol be a
falósejt eltakarító funkciója. Elsőként írták le azt a molekulát, illetve
aktivitást – a H-ferritin/ferroxidáz
aktivitást – aminek feladata ezeknek
az „illegális helyre került” vörösvérsejteknek a feltartóztatása, ártalmatlanítása. A kutatócsoport azt is leírta, hogy a sejt kénhidrogén-termelésének csökkenése esetén az érfal simaizom sejtjei elcsontosodnak.
A plakképződés folyamatának molekuláris szintű megértésén túl Balla
professzor kutatócsoportja arra a kérdésre is keresi a választ, hogy hogyan
előzhető meg, hogyan gátolható,
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illetve, hogyan fordítható meg a kalcifikáció, hogyan alakíthatók vissza a
csontsejtek simaizom, illetve szívbillentyű sejtekké. Eredményeik arra
utalnak, hogy a végzetes következményekkel fenyegető folyamat megfordítása lehetséges. A szervezetben
folyamatosan keletkező mikrokristályok (kalcium-hidroxiapatit) élettani
körülmények között nem halmozódnak fel – nem alakul ki csontszövet –
mivel az érfal és a szívbillentyű szöveteiben járőröző sejtek, a speciális falósejtek, fagociták felismerik azokat.
Ha mégis keletkezik némi lerakódás,
annak az eltakarítását a csont lebontására szakosodott fagociták, az
osteoklasztok elvégzik. Ez az
egyensúly azonban felborulhat, ha
a táplálék túlzott foszfáttartalom
következtében az oszteoblasztok aktivitása megnő – a foszfát kalciumhidroxiapatit mikrokristályok alakjában vesz részt az artériák csontosodásában. Felboríthatja az egyensúlyt és
felgyorsíthatja a kalcifikációt, illetve
a plakk képződését a krónikus gyulladás, a vesebetegek szervezetében
felgyülemlő urémiás toxinok, vagy
akár egy akut fertőzés is.

Az érfal simaizom sejtjei, illetve a
szívbillentyű sejtjei kalcifikációt/
mineralizációt kivédő mechanizmusokkal rendelkeznek, és ezek aktiválásával védő funkciót töltenek
be. Ha érzékelik, hogy sok kóros
meszesedésre hajlamosító anyag van
környezetükben, azok eltávolítására
törekszenek. Azonban, ha túl nagy
teher hárul rájuk – például, túl nagy
a foszfátterhelés, magas a cukorszint, túl magas a hidrosztatikai
nyomás, emelkedett a vérzsírok
szintje, ha gyulladás van a közelben,
és reaktív oxigén jelenik meg nagy
mennyiségben, a rezidens sejtek
oszteoblaszt irányú transzformáción
esnek át, a simaizomsejtek csontsejtté alakulnak. Az intersticiális sejt a
szívbillentyűben hasonló módon viselkednek. Vajon mi irányítja a sejtek átprogramozását, és mi vezet a
fenotípus megváltozásához? Miért
szintetizálnak a sejtek olyan fehérjéket, amelyek a csontstruktúra kialakításhoz szükségesek? Az egyik
kulcs az oszteoblasztokra jellemző
transzkripciós faktorok megjelenése
a sejtmagban. Ez egy jól szabályozott, ám sajnálatos módon kóros,
életet veszélyeztető folyamat, amit
meg kell ismernünk, és részleteiben
fel kell tárnunk ahhoz, hogy a gyógyításban is ki tudjuk használni –
fogalmazott a professzor.
A professzor a kutatások kapcsán
hangsúlyozza: a világban már sok helyen meghatározó, és szerencsére Magyarországon is hangsúlyt kap az a
szemlélet, amit akadémiai medicinának neveznek, s aminek lényege, hogy
a kutatóorvos nem elégszik meg a rendelkezésre álló diagnosztikus és terápiás lehetőségekkel, saját laboratóriumi
bázisra és alapkutatásra építve új utakat és megoldásokat keres.
– Vannak a klasszikus Framingham rizikófaktorok: a magas vérnyomás, a cukorbetegség, az emelkedett vérzsírszint és
az elhízás – melyek ugyan kiváltó tényezői a szív-, és érrendszeri betegségeknek,
de azt látjuk, hogy ezek messze nem
magyarázzák meg az erek meszesedését.
A betegségeknek a kezelése nem elegendő
a mineralizáció megelőzéséhez – nem is
beszélve a visszafordításáról. Új rizikófaktorokat kell tehát keresnünk. Annak
felismerése, hogy mik is lehetnek az eddig
nem ismert rizikófaktorok, az akadémiai
medicina feladata. Célunk, hogy felfedjük

az új támadáspontokat, melyek segítségével a felborult egyensúly helyreállítható –
mondja professzor.
A debreceni kutatócsoport célzottan olyan mechanizmusokat keres,
amelyek segítik az ereket és a billentyűket abban, hogy meg tudják őrizni eredeti funkciójukat, és aktiválásuk révén a meszesedésüket meg lehet akadályozni, illetve olyanokat,
amelyek csak az artériák mineralizációját gátolják, az ott lévő csontlebontást segítik, a vázrendszer csontjait nem érintik. Ez utóbbihoz fontos titsztázni, hogy az ereinkben és
a billentyűben lévő csontsejtek miben különböznek a csontozatunkat
alkotó csontsejtektől. Ezek a különbségek teszik ugyanis lehetővé,
hogy anélkül gyógyítsák az érelmeszesedést, hogy a terápiával nem kívánatos mellékhatásokat, csontritkulást ne idézzenek elő. Vagyis,
olyan molekulát szeretnének kifejleszteni, amelyik képes megtalálni a
simaizom eredetű oszteoblasztot, de
nem képes bántani az élettani csontképződés mechanizmusát.
Balla József a DE Belgyógyászati Intézetnek Nephforlógiai Tanszékét vezeti, az érfalban keletkező lágy és
komplex plakkok – köznyelven az érelmeszesedés problémájával is a vesebetegségek kezelése kapcsán találkozott.
A kardiovaszkuláris elváltozások azért
kerültek érdeklődése középpnotjába,
mert a vesebetegségben szenvedők érfala az egészséges emberénél tízszer
jobban ki van téve a károsodásnak.
Vagyis, a kóros elváltozások 10-12-szer
gyorsabban vezethetnek súlyos szövődményhez, stroke-hoz vagy infarktushoz egy vesebeteg érfalában.
Élet

Egy meszesedéssel kapcsolatos ritka
betegség, a kalcifilaxis – vagyis, az apró
erek meszesedése – is a vesebetegek kezelése során került Balla József érdeklődésének homlokterébe.
– Ha ezek az apró erek elzáródnak, fekély
keletkezik, és szepszis alakul ki. Ebben
a betegségben a halálozási arány még
most is 90 százalék fölötti, kezelése pedig nem ismert. Vesebetegek mellett
májbetegeknél és szívelégtelenségben
szenvedőknél is kialakulhat. Különösen
azoknál fordul ez elő, akik nagyon súlyos alkohol abúzusnak teszik ki a szervezetüket – mondja a professzor.
Mivel a magyar társadalom tíz százalékánál diagnosztizálnak krónikus
vesekárosodást, és a szív- és érrendszeri szövődmények miatti halálozás
körükben igen magas, Balla profes�szor húsz évvel elezlőtt úgy döntött,
hogy alap- és klinikai kutatatást indít az érrendszeri elváltozások diagnosztizálása, korábbiaknál hatékonyabb kezelése érdekében.
A kutatások nyomán egyre bizonyosabban állítható, hogy a kalcifikáció, a
simaizomsejtek csontsejtté történő alakulása visszafordítható. Ebben szerepe
lehet a Balla József és kutatócsoportja
által leírt H-ferritin-ferroxidáz rendszer működésének a fokozása, illetve
a sejt kénhidrogén termelési képességének a növelhetősége. A kutatócsoport legújabb eredményei szerint a
kóros folyamatok visszafordításában,
meglőzésében szerepe lehet annak a
molekulacsoportnak az előállítása, ami
korrigálja a ferroxidáz és kénhidrogén
hiányállapotot. A terápiás felhasználáshoz azonban még számos vizsgálatra és
fejlesztésre van szükség.
Dombi M argit
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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. A megoldásokat
jövő heti számunkban közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, eredményes gondolkodást kívánunk!

Az előző számunkban megjelent fejtörők
megoldásai
1. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa
Megoldás: f
(Az ábrákon 2 kék és 2 narancssárga kör mozog az óramutató
járásával megegyező irányban, egyszerre fél négyzetnyit haladva
előre, míg a mögöttük lévő négyzetek 90 fokot elmozdulnak.)
2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

1. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Megoldás: Kétszersült
(Az oszloponként duplán előforduló betűk összeolvasásából.)
3. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa
Megoldás: Menny – menni – kenni – senki – siket – tepsi –
Pista – tapos – rosta – tarol – karol – pakol – Pokol

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Milyen szavak kerülhetnek a kérdőjel helyére?

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

A bal vagy a jobb oldali csoportba illik az alsó szám?

1080
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A számok azt mutatják, hogy hány forintot kell fizetni
az adott sor vagy oszlop édességeinek megvásárlásáért.
Mennyit ér az első oszlop, azaz mennyibe kerül
a három különböző édesség?

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
A jövő hangjai

A zajártalom igen jelentős mértékben rontja az
emberek életminőségét; a WHO becslése szerint
csak Európában minden évben 1,7 millió egészségkárosodással korrigált életév írható a rovására. Ez azt jelenti, hogy a környezet zajainak hatására Európa lakosai minden évben 1,7 millió évet
veszítenek el, melyet egészségben is leélhettek volna. A környezeti zajok között nagy súllyal szerepelnek azok, amelyeknek forrása a közlekedés.
Ezt sajnos a felmérések is igazolják, hiszen állandó tapasztalat, hogy akik forgalmas utak mentén
laknak vagy valahol máshol rendszeresen ki vannak téve a közlekedés zajainak, azoknak nemcsak az egészségi állapotuk romlik, hanem a
pszichés közérzetük is. Nagyobb eséllyel alakul ki
náluk magas vérnyomás vagy egyéb szív- és érrendszeri betegség, s emellett például azt is kimutatták, hogy a forgalom zaja negatív hatással
van a gyerekek iskolai teljesítményére.
A jövőben azonban minden bizonnyal jelentősen meg fog változni a közlekedés zaja, ha elterjednek az elektromos autók, melyeknek más a
hangjuk, mint a hagyományos, robbanómotoros
gépkocsiké. Vajon az újfajta közlekedési zaj hogyan hat majd az emberek pszichés közérzetére?
Nos, az összetett hatásokra vonatkozóan még
nem lehet jóslatokat tenni, de az mindenképpen
érdekes lehet, hogy az emberek milyennek értékelik a jövő
zajait a napjainkban észlelhetőhöz képest. Ian Walker, az
Egyesült Királyságban működő University of Bath kutatója
munkatársaival együtt elkészítette a jövő forgalmas útjainak hangmodelljét. Valódi robbanómotoros és elektromos
autók hangjának felvételeiből összesen hat zajmintát készítettek, melyekkel azt szimulálták, hogy mit lehetne hallani
egy négysávos út mellett – az elektromos autók elterjedésének különböző szintjein. Az egyik hangmintán 100 százalékban hagyományos autók zaja hallatszott, egy másikon
100 százalékban elektromos autóké, a többi szimuláción az
elektromos autók aránya 20, 40, 60, illetve 80 százalék
volt. Kísérletük során a kutatók a résztvevőket arra kérték,
véleményezzenek minden hangmintát oly módon, hogy
megállapítják, az adott zaj hol helyezkedik el bizonyos ellentétpárok – például kellemes-kellemetlen, megnyugtatózavaró, piszkos-tiszta, csúnya-szép – között.
Az eredményekből kiderült, hogy azok a hangminták,
amelyeken 80 vagy 100 százalék volt az elektromos autók
hangja, lényegesen pozitívabb értékelést kaptak a többi zajnál.

Hanghatás (SZŰCS ÉDUA RAJZA)

Ez nem csupán annak tudható be, hogy az elektromos
autók általában véve csendesebbek, hanem az is fontos,
hogy 500 és 2000 Hz között halkabbak, ez a frekvenciatartomány ugyanis jelentősen befolyásolja a zaj pszichés
értékelését.
Azzal azért tisztában kell lennünk, hogy még a legkedvezőbben értékelt zajok is inkább a skálák negatív részében helyezkedtek el, vagyis szó sincs arról, hogy szeretni
fogjuk a jövő autóútjainak zaját. Ám valószínű, hogy a
zajártalom csökkenni fog, és elviselhetőbb lesz, mint
amilyen ma. Annál is inkább, mert az autók haladása során nemcsak a motor működése kelt zajt, hanem a kerekek súrlódása is, és az elektromos autók, mivel könnyebbek a mostaniaknál, csendesebben futhatnak az úton.
Úgy tűnik tehát, a villanyautók elterjedése nemcsak a
természeti környezetre lehet jó hatással, hanem a lelkiállapotunkat meghatározó mindennapi környezetünkre
is, és talán visszanyerhetünk valamennyit az elvesztegetett életév-milliókból.
Mannhardt András

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.

Előfizetési ár 2018-ra belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft
Élet

és

Tu d o m á n y



2 01 8/ 3 4



10 81

A TUDOMÁNY VILÁGA
Felfedezték a világ
legrégebbi színanyagát

z Ausztráliai Nemzeti Egyetem
A
(ANU) kutatói amerikai és japán
munkatársaikkal közösen fedezték

fel az eddig ismert legrégebbi érintetlen pigmentet egy geológiai mintában: az 1,1 milliárd éves élénk rózsaszín festékanyagot olyan kőzetekből
vonták ki, melyek mélyen az afrikai
Szahara alatt fekszenek.
Nur Gueneli, az ANU munkatársa elmondása szerint a foto-szintetizációhoz
használt festékanyagok, melyeket a
Taoudeni-medencé-ben
(Mauritánia,
Nyugat-Afrika) található tengeri fekete palákból vontak ki, több mint fél
milliárd évvel idősebbek, mint a korábbi pigmentleletek. Gueneli, aki doktori
tanulmányainak keretében végezte a
kutatást, elmondta: „Az élénk rózsaszín
pigmentek annak a klorofillnak molekuláris fosszíliái, melyet ősi fotoszintetizáló
szervezetek termeltek; ezek az élőlények
olyan ősi óceánban éltek, mely már rég eltűnt a Föld színéről.”
A kutatók az 1 milliárd éves sziklákat porrá törték, majd kivonták
belőle és elemezték az ősi élőlények
Szó szerint járványos
elhízás

z elhízás egyike a leggyakoribb
A
civilizációs ártalmaknak, és sok
életmóddal összefüggő betegség

okozója. Kialakulását általában a
túlevésnek valamint a mozgásszegény életmódnak tulajdonítják.
Ugyanakkor egyre több bizonyíték
utal arra is, hogy az elhízás sok esetben az illető döntéseinek hatókörén
kívül eső tényezőktől is függ, így a
genetikai faktoroktól, a környezeti
hatásoktól, illetve bizonyos vírusoktól. Utóbbi azt jelenti tehát, hogy az
elhízásra való hajlamot el lehet kapni, az fertőzéssel is megszerezhető.
Az elképzelés nem új, hiszen már a
nyolcvanas években is kimutatták,
hogy az adenovírus-36 nevű vírus
(amelynek rokona indiai csirkéket
fertőzve azokat túlsúly felszedésére
késztette), egerekből és majmokból is
hasonló hatást vált ki. Ha pedig ezek
zsírsejtjeit Petri-csészében fertőzték
1082
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Janet Hope, az ANU Research School of Earth Sciences biokémiai laboratóriumának vezetője
egy fiola rózsaszín porfirint tart, mely a világ legidősebb érintetlen pigmentjét képviseli

porfirin-vázas molekuláit. A maradványok a vérpirostól a mély liláig terjednek koncentrált formában,
higítva élénk rózsaszínűek.
„Az ősi festékanyagok pontos elemzése
megerősítette, hogy 1 milliárd évvel ezelőtt
az óceánokban az apró cianobaktériumok
domináltak a tápláléklánc alapjaként.
meg a vírussal, akkor a sejtek több
zsírt raktároztak el. Az azonban,
hogy a vírus megfertőzi-e az embert,
és nálunk is hasonló tüneteket okoz-e,
mindmáig erősen vitatott kérdés.
Természetesen az etikai alapelvek nem engedik, hogy szándékosan embereket fertőzzünk meg az
adenovírus-36-tal, majd nézzük, hogy
elhíznak-e. Ehelyett a kutatók egészen
eddig elhízottakban és normális testsúlyú emberekben keresték a vírus
jelenlétére utaló antitesteket. És meg
is találták őket: egy korábbi vizsgálat
eredményei szerint az amerikai túlsúlyosak 30 százalékából mutatható ki
az antitest, míg a nem elhízottaknak
csak öt százalékában van jelen. De magára a vírusra ez idáig nem leltek rá.
Most azonban a Massachusettsi Egyetem kutatói nem az antitesteket keresték, hanem a vírust magát (pontosabban annak DNS-ét), és rájuk is találtak emlődaganatos nőkből biopsziával
vett sejtmintáiban. A 80 megvizsgált
szövetminta (amelyekből csak az
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Ez segít megmagyarázni, miért nem
léteztek állatok abban az időben” –
mondta Nur Gueneli.
Magyarázatként Jochen Brocks professzor, az ANU munkatársa, szenior kutatásvezető elmondta, hogy a
nagy, aktív organizmusok felemelkedését valószínűleg visszafogta az,

Az adenovírus-36 képével díszített
strandtörülköző
(FORRÁS: FINE ART AMERICAC)

egészséges sejteket vették figyelembe,
a tumorsejteket nem) alapján kapott
eredményeiket az Atlantában rendezett amerikai mikrobiológiai kongresszuson mutatták be először.

hogy a nagyobb élelemrészecskék,
amilyenek például az algák lehetnének, akkoriban még csak korlátozottan álltak rendelkezésre. A tengeri fitoplankton átlagos sejtmérete
kulcsfontosságú a tápláléklánc aljától
magasabb trofikusig szintig terjedő energiaáramlás és a tápanyagok
áramlása szempontjából.
„Az alga, bár még mindig mikroszkopikus méretű, ezerszer nagyobb térfogatú,
mint a cianobaktérium, és sokkal gazdagabb élelemforrás. A cianobaktériumokkal
benépesített óceán körülbelül 650 millió
évvel ezelőtt kezdett eltűnni, amikor az
algák gyorsan elkezdtek terjedni, ezzel
megadva azt a robbanásszerűen növekvő
energiát, amely az összetett ökoszisztéma
kifejlődéséhez szükségeltetett, melyben
a nagytestű állatok, így az ember is, elterjedhettek a Földön” – összegezte
Brocks. A tanulmány áttörése, hogy
az 1,1 milliárd éves tengeri üledékes
kőzetekben a fotopigment klorofill
molekuláris fosszíliáinak felfedezésével képesek voltak számszerűsíteni a
különböző fototrófok bőségét. Ebből
következtethető az akkori élővilágban a magasabb szerveződési szintek viszonylagos szegénysége, és ez
alátámasztja a fanerozoikum előtti
óceánok szegényes faunájára alkotott
hipotézisünket.
(Australian National University)
Kiderült, hogy a túlsúlyos betegek
81 százaléka fertőzött az adenovírus36-tal, miközben a normál testalkatú betegeknek mindössze 19 százaléka. Ez jelentős különbség, a kutatók
szerint kicsi a valószínűsége, hogy
véletlen legyen. Az egyelőre nem ismert, hogy a vírus hogyan terjed, de
elképzelhető, hogy az emberek közvetlenül adják át egymásnak.
A vírus ellen létrejött antitestek
még sokáig fellelhetők a szervezetben azután is, hogy az immunrendszer semlegesítette a vírusfertőzést.
Így a korábbi vizsgálatokban talált
antitestek nem feltétlenül utaltak
még a mintavétel idején is fennálló
fertőzésre. Ezzel szemben a mostani vizsgálat eredményei bizonyítják
az aktuális fertőzöttséget, egyúttal
markáns különbséget találtak a túlsúlyos és a nem túlsúlyos emberek
érintettségében. Mindez arra utal a
kutatók szerint, hogy csak a fennálló
vírusfertőzés okoz elhízást.
K. M.

Honnan tudjuk, hogy
tényleg E. T. van-e a vonal
túlsó végén?

földön kívüli intelligens lények
A
által küldött rádióadásokra vadászó SETI-program médiaszerep-

lés-eredmény mutatója meglehetősen jónak mondható: noha a múlt
század hetvenes évei óta folynak a
jól koordinált, folyamatos égboltmegfigyelések, eddig nem találtak
rá a földön kívüliek slágereit játszó
rádiók adására, sem a célzottan nekünk közvetített üzenetekre. Ennek ellenére alig telik el úgy hét,
hogy ne kerülne be a kutatóprogram a hírekbe.
A híradások jelentős része azonban a vaklármákról szól. Legutóbb
három évvel ezelőtt orosz csillagászok jelentették be, hogy esetleges
földön kívüli rádióadást fogtak
- aztán néhány héttel később ők
csitították le a kedélyeket azzal,
hogy tévedtek, és vélhetően földi
interferencia okozta a furcsa jeleket.

Egyetem kutatója, a cikk első szerzője elmondta a The Guardiannek,
hogy a 10-es érték annak felel meg,
hogy egy idegen űrhajó éppen föld
körüli pályára állt, vagy „E. T. épp
kezet ráz velünk”.
A skála, kissé komolyabbra fordítva a szót, azt igyekszik kiküszöbölni,
hogy a rádióteleszkópok üzemeltetői
még azelőtt reálisan értékelhessék az
álaluk fogott jeleket, és felismerhessék maguk, hogy valamilyen műtermék okozta a látszólagos felfedezést,
mielőtt a világ nyilvánossága elé állnak, és esetleg később visszakozniuk
kell. Amint a Rio 2.0 elnevezésből
is sejthető, már eddig is volt hasonló
skála, de az utóbbi idők nagy bejelentései vélhetően arra indították a
SETI-kutatókat, hogy fejlesszenek
ezen. A dh4gan.github.io/rioscale2
címen általánosan elérhetővé tett
kérdőív kitöltésével kalkulált Rioérték tehát annak valószínűségét
adja meg, hogy mennyire valószínű,
hogy az általunk érzékel jel az idegen intelligencia bizonyítéka.

Az orosz Ratan-600 rádióteleszkóp, amely legutóbb észleltgyanús rádiójeleket
(FORRÁS: SETI.ORG)

A SETI kutatóinak szükségük volt
egy skálára, amelyen a meteorológiai riasztásoknál, esetleg a földrengéseknél használt, mindenki
által jól érthető pontrendszerek
mintájára könnyen jelölhetnék,
hogy milyen biztosak abban, hogy
tényleg idegen értelmes lényektől
származik-e az adás.
Az International Journal of
Astrobiology folyóiratban publikált
tanulmány (amely szerzői között
Almár Ivánt is ott találjuk) e Rio
2.0-nak elkeresztelt skálát 1-től
10-ig határozza meg, ahol a 10-es
érték a teljes bizonyosságot jelöli.
Duncan Forgan, a skót St. Andrews-i
Élet

Jill Tatler, a tanulmány egy másik
szerzője, a SETI Intézet egyik alapítója (és nem utolsó sorban a Carl Saganregény alapján készült Kapcsolat című
film Jodi Foster által megformált főszereplőjének ihletője) szerint az objektív pontozásos értékelés (amelyet
az újabb adatok érkeztével frissíthetnek is) – pláne, ha ezt több, független
kutatócsoport végzi el párhuzamosan
– emelheti az esetleges felfedezések
hihetőségét. Tatler karrierje során
egyébként háromszor vélt intelligens
feladóra utaló rádiójeleket felfedezni,
de végül mindháromra találtak sokkal
"földhöz ragadtabb" magyarázatot.
K. M.
és
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ÉT-ETOLÓGIA
Riadólánc az afrikai
szavannán

z afrikai szavannák egyedülálló
A
ökológiai környezetet teremtenek
a Föld egyetlen, gyakorlatilag eredeti

állapotában megmaradt megafaunája
számára. Megafauna alatt olyan fajokból álló közösséget értünk, amelyben az állatok testtömege meghaladja
a 40 kilogrammot. A szavannán a
közepes és nagytermetű növényevő
emlősök mellett számos nagyragadozó is él a kutya, illetve macskafélék
köréből, sőt, még az óriásmadarakat
képviselő strucc is megtalálható itt.
A ragadozók jelentette veszély elől
pedig a potenciális zsákmány fajok
egyedei nemcsak a saját ügyességükre
és erejükre hagyatkozhatnak, hanem
arra is lehetőségük van, hogy egymás
vészjelzéseit kihasználják.
Amikor az egyed felfedezi a rá veszélyt jelentő ragadozót, sok faj esetében vészjelzést ad (ami egyaránt lehet
hang-, szag- vagy látható jel). A vészjelzés társas fajokra jellemző, hiszen
elsődleges haszonélvezői többnyire a
jelző egyed rokonai, amelyek így nagyobb eséllyel kerülhetik el a támadót.
Sok példát ismerünk azonban arra is,
hogy a vészjelzések fajok között is működhetnek – vagyis ilyenkor a leadott
riasztásra más faj egyedei is meneküléssel, vagy éberebb figyeléssel válaszolnak. Brit kutatók a kenyai Maszáj Mara
nemzeti parkban azt vizsgálták, hogy
vajon milyen tényezők befolyásolják az
egyes zsákmányfajok szempontjából az
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idegen eredetű vészkiáltások „hihetőségét” – más szóval melyek a leghatékonyabb vészkiáltások.
A rengeteg terepmunkával járó vizsgálat során elsőként hangfelvételeket
készítettek 11 gyakori zsákmányfaj
egyedeitől úgy, hogy potenciális ragadozóik életnagyságú makettjeivel riogatták őket. A vizsgált fajok között a
különféle antilopok és gazellák mellett
a zebra, a strucc és a zsiráf is szerepelt,
ragadozóként pedig öt, szintén a vidéken gyakran látott fajt használtak (például foltos hiéna, oroszlán, gepárd).
A kutatás következő szakaszában
több, mint kétezer hangvisszajátszásos tesztet végeztek, amikor a zsákmányfajok egyedeinek a korábban
felvett, más fajtól jövő vészjelzéseket
játszották le – megfigyelve a kiváltott
viselkedési reakciót.
Az eredmények szerint a szavanna növényevő lakói leginkább olyan, idegen
fajtól származó vészjelekre reagálnak

2018/34

meneküléssel, illetve a figyelem fokozásával, amelyeket ugyanazok a ragadozók fenyegetnek leginkább, mint
őket. Ez tehát egy igen adaptív viselkedésforma, hiszen a vészjelzés nagy
valószínűséggel olyan ragadozóra utal,
amelyik veszélyt jelent a jelzést halló
állatra. További eredmény, hogy leginkább azon fajok vészjelzései voltak
hatékonyak szélesebb körben, amelyek
ragadozó láttán magas gyakorisággal
adnak le vészkiáltást – ez azért előnyös, mert az ilyen faj egyedeire hallgatva elkerülhető a „hamis negatív”
hiba, ami azt jelentené, hogy a ragadozó közeledik, és mégsem ad jelzést
az azt észrevevő egyed. A kutatók találtak viszont olyan eredményt is, ami
a vészjelzések átvételének korlátaira
utal – a hangok akusztikai elemzésével ugyanis sikerült kimutatni,
hogy a növényevők legvalószínűbb
azokra az idegen vészjelekre fognak
reagálni, amelyek a saját vészjeleikre emlékeztetnek. Ez azt mutatja,
hogy a vészjelzések hatékonyságát
idegrendszeri szűrőmechanizmusok
korlátozhatják – ami nem feltétlenül
adaptív, tekintve, hogy a ragadozókat
más is észreveheti, nemcsak egy közel
rokon faj egyede.
A tanulmány konklúziója szerint
tehát a növényevő zsákmányfajok
túlélési esélyét ragadozókkal szemben
hatékonyan növelheti a kiterjesztett
figyelem, amelyben a hasonló veszélyeknek kitett más fajok egyedeinek vészjelzései is szerepet kapnak.
A módszer tetszőleges kiterjesztését
viszont érzékszervi és idegrendszeri
feldolgozási korlátok gátolhatják.
Pongrácz Péter

KERESZTREJTVÉNY
Noha orvosi diplomát szerzett, ízig-vérig botanikus volt Degen Árpád
(1866–1934), aki 30 évesen végleg feladta sebészi karrierjét, s a
Vetőmagvizsgáló Állomás igazgatójaként több gyűjtőutat tett meg
a Balkánra, Dél-Európába, Törökországba stb. Főleg Európa keleti
flóratartománya érdekelte, így a Velebit-hegységbe rendszeresen
visszatért; csak innen számtalan új fajt írt le, s 4 kötetben jelentette
meg a terület növényzetének megfigyelését feldolgozó monográfiát.
Itt fedezett fel a keresztesvirágúak közül egy új, csupán egyetlen
fajból (vízszintes 1.) álló nemzetséget, melyet az utókor hálából róla
nevezett el. De nevét viseli egy berkenyefaj, mely nálunk védett vagy
például egy csormolya is (függőleges 10.). Jó fejtést kívánunk!
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 28-as számunkban elkezdődő 15 hetes rejtvényciklusunk
végére a négyzetek betűi egy 200 éve született orvos nevét
adják meg. A név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. A Degen Árpádról elnevezett nemzetség egyetlen faja. 10. Sebkötöző pólya. 11. Európai ember megszólítása Indiában. 12. Érzékiség. 14. Becézett Olivér. 15. Hüvelyes takarmánynövény. 16. Los Angeles Lakers (amerikai sportklub), röv. 18. Anyus párja!
19. Ókori görög törzs tagja. 20. A bizmut vegyjele. 21. Álarc. 23. Ívni a
folyók forrásvidéke felé vonuló pisztrángféle hal. 25. A görög ábécé 16.
betűje. 26. Regény szerzője. 27. Lakberendezési áruházlánc. 28. Attila
egyik becézése. 29. Olasz filmszínész, rendező (Alberto, 1920–2003).
31. Régi Akadémiai Levéltár, röv. 33. Hamisítvány. 35. Koronázni nem
akaró egykori vármegyénk! 37. Töltött tészta, tájszóval.

8. Itt, népiesen. 9. ... Dagover; XX. századi német színésznő. 10.
A botanikus nevét viselő csormolya. 13. Belső hiba! 17. Óriáskígyó.
20. Gördülő lábú emelőgép. 22. Krupp és ...; egykori német tévésorozat
címe. 24. A nőnevelés hazai úttörője (Janka). 28. ... vera; kozmetikai
alapanyagot is szolgáltató gyógynövény. 29. Sátortető! 30. Ugyanúgy,
ismét, latinul. 32. Acta Geographica Debrecina (hazai kiadvány), röv.
34. Régies szóval: isme. 36. Centigramm, röv.

FÜGGŐLEGES: 2. Földrészünkről való. 3. Korábbi hazai konzervipari
márka. 4. Félrelök. 5. Iskola, röv. 6. Annak aljától. 7. A -ve képzőpárja.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Sorbus borosianus, Sorbus
adami.
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ÉT-IR ÁNY TŰ
Raksábandhana
Augusztus utolsó vasárnapján, augusztus 26-án a
Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum is megünnepli
a raksábandhana elnevezésű
hindu fesztivált, a testvérek
napját. Ilyenkor az indiai lányok karkötőt (rákhit) kötnek fiútestvéreik csuklójára,
akik cserébe édességgel örvendeztetik meg őket.
A Testvérek Napja eseményen a Hopp Múzeum munkatársai karkötő- és tradicionális édességkészítésre várják mindazokat, akik szívesen kedveskednének a testvérüknek „indiai módra”.
Emellett lesz előadás az indiai ünnepekről, a legkisebbeket pedig indiai mesesarok várja. A program keretében,
a belépőjegy megvásárlásával az ISTEN | NŐ kiállítás is
megtekinthető.

Sokszínű design
Augusztus végéig látható a régió egyik legdinamikusabban fejlődő, dizájntematikájú
rendezvénysorozata, a
Határtalan Design.
A hazai alkotók mellett
cseh, lengyel, német, magyar, osztrák, román, svájci,
szlovák és szlovén bútor-, textil- és tárgytervezők mutatkoznak be. Az idei kiállításhoz egy progresszív ékszerválogatás és tárgyfotótárlat is kapcsolódik.
A 13. madeinhungary + 6. MeeD válogatásban 9 ország több mint 150 dizájnerének tárgyai kapnak helyet
több, mint egy évtizede Szigeti Szilvia textildizájner és
Radnóti Tamás belsőépítész szervezésében.
A kiállításon sorozatgyártott termékek, kisszériás darabok és műfajok határmezsgyéjén egyensúlyozó egyedi
alkotások is szerepelnek. A kurátorok kifejezett szándéka, hogy megmutassák a dizájn sokszínűségét, üdítő
frissességét, ezért az aktuális trendek figyelembevételével megalkotott tárgyak mellett egyéni látásmódot
tükröző alkotói darabok is helyet kapnak.
A fiatal és középgenerációs kreatívok munkái között számos hazai és nemzetközi díjjal – mint
például az A’ Design Award and Competition, a Blick
Fang, az IF Design Award, a Magyar Formatervezési
Díj, a Red Dot Design Award, Swiss a Design Award
– elismert munka is látható. A tárlat augusztus 26-ig
várja az érdeklődőket.
10 8 6
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Bánsághy Nóra rovata

Vastagh 150
Emlékkiállítás nyílt Vastagh 150! - Nem csak
állatszobrász címmel a
Magyar Mezőgazdasági
Múzeum és Könyvtárban
ifjabb Vastagh György szobrászművész születésének
150. évfordulója alkalmából.
A múzeum Képzőművészeti Gyűjteményének legjelentősebb egységét a 150 évvel ezelőtt Kolozsváron született ifjabb Vastagh György állatszobrai képzik. A múzeum gyűjteményében őrzött mind agrártörténeti, mind
művészeti szempontból jelentős alkotások révén sok
mindent megtudhatunk a századforduló meghatározó
háziállatfajtáiról, az állatok fajtajellegéről és tipikus
arányrendszeréről. A szobrok érdekessége emellett az,
hogy a művész igyekezett megragadni állatmodelljeinek
– a korszak legkiválóbb, sokszor többszörösen díjnyertes
példányainak – egyéni jellegzetességeit és sajátosságait is.
Az október 7-ig látogatható emlékkiállítás állatszobrai mellett foglalkozik a művész monumentális emlékműveivel és tárgyalja kisplasztikai-, valamint éremművészeti munkásságát is.

Irokéz gyűjtemény
A Magyar Nemzeti Galéria, a Műcsarnok, a debreceni M ODE M é s más
helyszínek után a veszprémi Dubniczay-palotában
mutatkozik be a szombathelyi Irokéz gyűjtemény Hiszünk a halál előtti életben címmel.
Pados Gábor gyűjteményének története a nyolcvanas
évek végére nyúlik vissza, amikor saját generációjának
még a rendszerváltás előtt szocializálódott tagjaitól
kezdett műveket vásárolni. A gyűjtemény karakterét
alapításától fogva meghatározza egyfajta rendszerváltó
hangulat, gyűjtői részről pedig az új utakat kereső, flexibilis és nyitott művészi magatartáshoz való vonzódás. A kiállításon látható válogatás egy lehetséges arca
a folyamatosan bővülő gyűjteménynek, amely ma több
ezer művet tartalmaz.
Az Irokéz gyűjtemény első tíz évének meghatározó
darabjai a nem hagyományos médiumokban készült
művek. Az elsősorban az Újlak-csoport nevével fémjelezhető műegyüttesben nagy számban találunk olyan új
képfajtákat, amelyek a festészet tradicionális keretei
közül való kitörési kísérletek az akkori digitális technikák művészi alkalmazásával, az elektronikus zenei
szubkultúrák nyomán a remix módszerének vizuális
kiterjesztésével, valamint a kétdimenziós képformán
való túllépéssel. Ezek a technikák természetesen az
újonnan fellépő festőgenerációk művészi gyakorlatára
is hatással voltak, ahogy azt a kiállítás számos, abból a
korszakból származó festménye is illusztrálja. A tárlat
október 17-ig látható.

KÖV E T K E Z Ő S Z Á M U N K B Ó L
Gyógynövény és enciánsnapsz

A tárnicsfajok hajtásai keserűanyagokat
tartalmaznak, ezért a legelő jószág általában nem bántja őket, gyógy- és fűszernövényként viszont éppen emiatt gyűjtötték
néhányukat. Közülük a kornistárnics a
világhálón megrendezett szavazás során –
megelőzve a fehér tündérrózsát és az apró
nőszirmot – 36 százalékkal lett a
2018-as év vadvirága.
A németek már az 1900. évi párizsi világkiállításon 15 kiállítóhelyen
mutatták be rendkívüli találmányaikat. Technológiai vívmányaik sorában
a folyékony gáz feltalálása, az elektromos áram fejlesztése és az elektrokémia járt az élen. A birodalom 1871.
évi egyesítése és az ipari forradalom
második hullámának egybeesése csodákat művelt.
Új elképzelés a tudatkutatásban

A tudatkutatás tárgya a tudat, ami
egy nehezen definiálható fogalom.
Tudatosságot tulajdonítunk az éber,
de akár az álmodó embernek is, tulajdonképpen minden, amit látunk, hallunk vagy gondolunk a tudatos élményünk részét képezi. A tudatosság
az ilyen élményre való képességet, a
tudat pedig ezek összességét jelzi, bár
valószínűleg nem mindenki értene
egyet ezekkel az állításokkal.
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Élet

Július végén a Déli-Kárpátok egyik
gyöngyszemét, a Retyezát-hegységet
látogattuk meg. 1200–1300 méteres
tengerszint feletti magasságban jártunk, ahol a lombhullató erdőket már
felváltják a fenyvesek, főleg luc és jegenyefenyő a két legfontosabb állományalkotó fafaj. Ebben a magasságban nyáron is gyakori az őszies idő, sok-sok esővel. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy
alacsonyabb hőmérsékletet kedvelő, kifejezetten őszi gombafajok is előjöttek,
így például a sötétpikkelyes tuskógomba (Armillaria ostoyae). Ez a gombafaj
kizárólag fenyőfák anyagán jelenik
meg: elhalt tuskókon, gyökereken,
vagy azok közelében a talajon, ritkábban élő fán is, gyakran nagy csoportokat képezve. Közelebbről megszemlélve a termőtestcsoportot, láthatjuk,
hogy az okkersárgás, hússzínű kalapokat apró, letörölhető, sötétbarna
pikkelyek borítják. A gombát megfordítva előtűnnek a fehéres, rozsdabarnán foltosodó, idősen hússzínű lemezek, valamint jól megfigyelhető a
tönk felső részét körülölelő, viszonylag jó fejlett, fehéres gallér is.
A sötétpikkelyes tuskógombához nagyon hasonlít a szintén ősszel termő,
csoportos növekedésű gyűrűs tuskógomba. Utóbbi azonban mindig lombos fák anyagán terem. Mindkét faj
jellegzetessége, hogy feketés színű,
gyökérszerű képleteket (rizomorfákat)
fejleszt, amelyek révén a gomba jókora
távolságra képes továbbnőni a talajban,
ezáltal újabb faanyagot fertőzhet meg.
A sötétpikkelyes és a gyűrűs tuskógomba is ehető, árusítható gombafaj. Nyersen mérgezők, hőre lebomló, gyomor- és bélpanaszokat okozó
méreganyagot tartalmaznak, ezért
csak alapos (legalább 20 perces) sütés-főzés után fogyaszthatók.
Kép és szöveg: Locsmándi Csaba
és
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