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A tudomány iránt érdeklődő fiatalok számára kiírt pá-
lyázatok közül ezúttal a  „TudásFeltöltés” vetélkedőre 
hívjuk fel a figyelmet, amelyre háromfős diákcsapatok 
(10-19 évesek) jelentkezését várják a szervezők. A ver-
senyre 2019 tavaszán, négy evangélikus közoktatási in-
tézményben (Bonyhád, Miskolc, Nyíregyháza, Sopron) 
tanuló diákok számára meghívással, valamennyi ma-
gyarországi közoktatási intézményben tanuló 10-19 éves 
diák részére pedig nyílt felhívás nyomán kerül sor. 

A versengés rendezői  tudományos témájú, bármely szak-
területhez, de – a periódusos rendszer nemzetközi éve al-
kalmából – valamilyen módon a periódusos rendszer ele-
meihez kapcsolódó, rövid (legfeljebb 5 perces) mozgóképes 
anyagok: filmek, kommentált felvételek, animációk, rajz-
filmek stb. beküldését várják. Beállított, forgatókönyv 
alapján készült vagy spontán (kommentált) felvétel egy-
aránt beküldhető. A filmek rögzítésére kézikamera, mo-
biltelefon, táblagép egyaránt használható, a montírozás-
hoz vagy animációkhoz bármilyen program alkalmazha-
tó. A feltöltendő kisfilmek mérete legfeljebb 150 MB lehet.

A vetélkedő kapcsolódó közösségi felületén gyűjtött 
szavazatok („like”-ok) száma alapján a legnagyobb tet-
szést kapott, illetve a szakértői zsűri által megnevezett 
filmek kerülnek be a helyszíni döntőbe. 

Az elkészült kisfilmek beküldési időszaka 2019. február 
28-ig tart. Az internetes közönség-szavazás február 28. 
és március 17. között zajlik. A döntő időpontja: április 13. 
Helyszíne: a Csodák Palotája.

A SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!
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A kutatás kimutatta, hogy a ritmikus 
időzítés a törzsdúchoz köthető, a múlt-
beli tapasztalatokra építő időzítés pedig 
a kisagyhoz. Mindkettő elsődleges 
fontosságú agyterület a mozgás és a 
gondolkodás vezérlése szempontjából. 
Az is kiderült, hogy ha a két óra közül 
az egyik „nem jól jár”, akkor a másik 
elvileg valamennyire helyettesítheti. 

Assaf Breska és munkatársai meg-
vizsgálták, hogy a Parkinson-kórban 
és cerebelláris károsodásban szenve-
dő pácienseknek milyen nehézségeik 
vannak az előzetes időzítéssel kap-
csolatban, és milyen erősségekkel 
rendelkeznek ugyanebben.

„Tanulmányunk nem csak azt a jósló 
kontextust tárta fel, melyben a neuroló-
giai páciensek korlátozva vannak, hanem 
azokat a kontextusokat is, melyekben vi-
szont nincsenek nehézségeik. Ez azt je-
lenti, hogy a képességeik figyelembevéte-
lével módosíthatjuk a környezetüket úgy, 
hogy megkönnyítsük számukra a világgal 
való együttműködésüket, a tüneteiket pe-
dig enyhítsük” – mondta Breska.

Az agy két órája

Mikor egy pillanattal előbb lé-
pünk a gázra, mint hogy zöld-
re váltana a lámpa, vagy ami-
kor már előre levegőt veszünk, 
hogy pontosan bekapcsolódjunk 
az ének kezdetébe – ezt hívjuk 
előzetes időzítésnek. Ezekben 

a pillanatokban nem csupán a je-
lenben vagyunk, de valamennyire 
a jövőbe látunk: megjósolhatjuk, a 
következő pillanatban mi fog tör-
ténni, és előre elindíthatjuk az arra 
vonatkozó reakciónkat. A berke-
ley-i Kaliforniai Egyetem (USA) új 
kutatása e jelenség agyi folyamatai-
nak eredt a nyomába.

A Proceedings of the National 
Academy of Sciences című folyóirat-
ban közzétett cikk felfedi, hogy 
akár sportról, akár zenéről, akár fi-
gyelmet igénylő feladatról van szó, a 
következő mozgás időzítése nem kizá-
rólag egységes folyamat. Az előzetes 
időzítésnek két alapvető típusa van: 
egyik a múltbeli tapasztalatokra ha-
gyatkozik, a másik pedig a ritmus-
ra. Azok az idegi hálózatok, melyek 
a fenti két időzítést támogatják, az 
agy két különböző része között osz-
lanak meg, attól függően, mi az 
elvégzendő feladat. Mindkettő el-
engedhetetlen ahhoz, hogy boldo-
guljunk a világban.

„Az agy ezen rendszerei teszik szá-
munkra lehetővé, hogy ne csak az adott 
pillanatban létezzünk, hanem aktívan 
képesek legyünk egy kicsit a jövőt is előre 
látni” – mondta Richard Ivry neuro-
lógus, a tanulmány szenior szerzője.

A probléma kiismerése segíthet, 
hogy nem-gyógyszerészeti kezelé-
seket is alkalmazzanak a páciensek 
körében. Ilyenek lehetnek például 
az agytornát segítő számítógépes 
játékok, okostelefon-alkalmazások, 
mély agyi stimuláció és környezeti 
módosítások bevezetése.

Egy kísérlettel azt is vizsgálták, 
hogy a fenti neurodegeneratív be-
tegségben szenvedők hogyan képe-
sek ezt a kétféle előzetes időzítést 
alkalmazni. Két kísérleti csoportba 
osztották a résztvevőket. Mindkét 
csoport piros, fehér és zöld felvillanó 
négyzeteket látott, ahogy különböző 
sebességgel felvillantak egy képer-
nyőn. Amikor a zöld négyzet felvillant, 
egy gombot kellett megnyomniuk. 
A fehér négyzet figyelmeztette őket, 
hogy a következő a zöld négyzet lesz.

Az egyik sorozatban a piros, fehér 
és zöld négyzetek állandó sorrend-
ben követték egymást, és a kisagyi 
zavarral küzdő páciensek jól vála-
szoltak erre a ritmikus sorozatra. 
Egy másik sorozatban a négyzetek 
összetettebb mintát követtek, a piros 
és a zöld négyzet között különböző-
ek voltak a szünetek. Ez a sorozat a 
Parkinson-kórral küzdő páciensek szá-
mára bizonyult könnyebbnek.

„Kimutattuk, hogy a kisagyi zavarral 
küzdő pácienseknek nehézségeik vannak 
a nem-ritmikus időkulcsok alkalmazásá-
val, míg a törzsdúc degenerációjával küzdő 
betegeknek, amilyenek a Parkinson-kóros 
páciensek is, a ritmikus kulcsokkal vannak 
nehézségeik” – mondta  Ivry.

Összefoglalva, a kutatás megmutatta, 
hogy az agy két különböző mecha-
nizmust használ az előzetes időzí-
tésre, és nem egyetlen rendszer felel 
az időzítés működtetéséért, ahogy 
eddig gondoltuk. Breska hozzátette: 
„legalább kettő”…

Szilágyi-Nagy ildikó
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Az ezredforduló táján a régészek egy 
mészkőbe vájt, csoportos temetkezésre 
használt sírt tártak föl Svédországban, 
benne pedig több tucat holttest marad-
ványait találták. Néhány évvel ezelőtt 
megszekvenálták a történetünk fő-
szereplőjének csontjaiból vett DNS-t, 
és igazolva látták, hogy e fiatal nő 
egyike volt a 4900 éve a területen élő 
neolitikus (újkőkorszaki) gazdálko-
dóknak. Ebben eddig nem is volt sem-
mi különös. Csakhogy amikor tavaly 
a fogaiból vett örökítőanyag-mintát 
is genetikai elemzésnek vetették alá 
az Aix Marseile Egyetem genetikusai 
Nicolás Rascovan vezetésével, akkor 
jött a szinte sokkoló felfedezés. A fo-
gakba ugyanis, a nő DNS-e mellett 
megtalálták a Yersinia pestis, vagyis a 
pestist okozó baktérium génjeit is.

Eddig az volt az elfogadott tudo-
mányos nézet, hogy a pestis keleten, 
valahol Közép-Ázsiában alakulhatott 
ki. Ezután a kelet-nyugati kötelékek 
megerősödésével, a nomád pásztor-
népek nyugatra vándorlásával, illetve 
az egyre intenzívebb kereskedelmi 
forgalommal együtt jutott el később 
Európába. Erre itt egy kőkori Európai 
asszony, aki minden bizonnyal pestis-
ben hunyt el. Rascovan és munkatár-
sai azon a véleményen van, hogy az 
új lelet fényében a régi elmélet tovább 
nem tartható. Ők a Cell folyóiratban 
megjelent tanulmányukban ezért 
azt valószínűsítik, hogy a betegség 
Európában alakult ki, és egy újkőkori 

Pestis a kőkorból

A pestis mindörökre beégett 
az emberiség kollektív tudatá-
ba, mint a megfékezhetetlen és 
végletesen pusztító járványok 
prototípusa. Noha általában a 
sötét középkor velejárójának 
tartják, mind a mai napig elő-
fordul. Évente nagyjából hat-
száz esetet diagnosztizálnak, 
főként Fekete-Afrikában, a 

Kongói Demokratikus Köztársa-
ságban, Madagaszkáron, de Dél-
Amerikában, sőt az Egyesült Álla-
mokban is előfordul. Természetesen 
a modern eseteket semmiképpen 
sem lehet összehasonlítani az újkorig 
ismétlődő, egész közösségeket rom-
ba döntő pandémiákkal, különösen a 
XIV. századi fekete halállal, amely-
ben Európa akkori népességének 
harmada elpusztult.

Történelemformáló ereje és mo-
dernkori (bár erősen visszaszorult) 
jelenléte is rendkívül fontossá teszi, 
hogy megértsük a pestis történetét, 
kialakulását és kezdeti elterjedését. 
Szerencsére erről már jó ideje pontos 
ismereteink vannak. Pontosabban 
eddig azt hittük, hogy tudjuk, hol 
alakulhatott ki a kór. De most Svéd-
országban feltártak egy kőkori, majd’ 
ötezer éves sírt, benne pedig egy egy-
értelműen pestises nő maradványait. 
Ez a lelet a feje tetejére állítja a pestis-
ről eddig elfogadott elméleteket.

kontinentális járvány okozhatta a kor 
számos kultúrájának eddig megma-
gyarázhatatlan összeomlását.

A kutatócsoport a kezdeti felfedezé-
sen fellelkesülve átfésülte a régészeti 
ásatások során előkerült embermarad-
ványok génszekvenálásából szárma-
zó publikus nyers adatokat. Mint el-
mondták, a legtöbb DNS-vizsgálat az 
emberi örökítőanyagra koncentrál, a 
“szennyezésnek” bélyegzett nem em-
beri (általában kórokozóktól származó) 
DNS-sel nem törődnek. Márpedig a 
pestisben elhunyt betegek fogbelében 
általában feldúsul a baktérium, így 
szerencsés esetben génjeinek lenyo-
mata is felismerhető marad. Összes-
ségében mintegy száz, régmúltban 
élt személy genomját (pontosabban 
az ő, illetve a velük együtt elteme-
tett élőlények genomját) elemezték 
újra, az új szempontok szerint.

Az elsőként felfedezett pestises nő 
mellett még 78 másik holttestet is elte-
mettek ugyanabban az időben a mész-
kősírba, amelyet nyugodtan nevezhe-
tünk tömegsírnak is, és feltételezhetően 
valamilyen szokatlanul magas halálo-
zást kiváltó esemény (például járvány) 
tehette szükségessé a létesítését. A sírban 
talált egy másik holttest (egy férfi) ma-
radványaiban ugyancsak megtalálták 
ugyanannak a Yersinia pestis-törzsnek 
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A pestisesnek bizonyult asszony marad-
ványai a tömegsírban

 (FOTÓ: KARL-GÖRAN SJÖRGEN/GÖTEBORGS 

UNIVERSITET)

A Yersinia pestis baktérium elektronmikroszkópos képe 
(FOTÓ: ROCKY MOUNTAIN LABORATORIES)
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a genetikai lenyomatát, amely az első 
nőt is megölhette. E baktériumtörzs 
jellegzetesen eltért az összes többi, ed-
dig megszekvenált pestisbaktériumtól. 
A kutatók ezért úgy gondolják, hogy 
az e két embert megfertőző kóroko-
zó egy oldalágat képviselhetett, amely 
mintegy 5700 éve válhatott le a fő 
Yersinia-leszármazási vonalról.

A felfedezés szempontjából rendkí-
vüli fontossággal bír, hogy itt egy, a 
korábban ismertektől DNS-ében kü-
lönböző kórokozóról van szó. A lelet 
kora alapján ugyanis akár be is lehet-
ne illeszteni a korábbi, közép-ázsiai 
eredetet feltételező elméletekbe, 
viszont akkor a baktériumnak ge-
netikailag nagyon hasonlónak kelle-
ne lennie az eddig ismert legrégebbi 
törzsekhez. Erről azonban szó sincs. 
Emellett az is kiderült mára, hogy a 
“bennszülött” európai népesség már 
a keletről érkező pásztornépek benyo-
mulása előtt is hanyatlásnak indult –
így nem lehet (pusztán) őket vádolni a 
halálos ragály elterjesztésével.

Rascovan és munkatársai ezért azt 
feltételezik, hogy a hat évezrede 
Kelet-Európában (a mai Ukrajna és 
Moldova területén) kialakult – akko-
ri léptékben - hatalmasnak számító, 
10-20 ezer lakosú települések lehettek 
a pestis szülőhazája. A betegség elter-
jedéséhez hozzájárultak az akkoriban 
megjelenő innovációk, a kerék, illet-
ve a fémművesség, amelyek mind a 
gyorsabb és nagyobb hatótávolságú 
közlekedést, és a korábban egymástól 
elszigetelt emberi közösségek közötti 
kapcsolatfelvételt segítették. Így akár 
Svédországig is eljuthattak a képvise-
lőik. Ez azonban jelenleg csak puszta 
spekuláció - figyelmeztetnek más kuta-
tók. Eddig ugyanis mindössze két svéd-
országi holttestben találták meg a pestis 
nyomait, míg a kiindulópontnak tekin-
tett nagy kőkori településeken nem.

kovácS Márk

A tau-kötegek            
változatossága

A tau fehérje az idegsejtekben 
lévő mikrotubulusok stabilizálá-
sáért felel, ezek pedig az idegsej-
tek struktúráját adják és a sejten 
belüli anyagszállításban is alap-
vető szerepük van, tulajdonkép-
pen úthálózatként szolgálnak a 
szállítófehérjék számára. A tau 

fehérjék néhány neurodegeneratív 
betegségben kötegekké ál lnak 

össze, egyelőre ismeretlen okokból. 
A kötegeknek számos káros hatása 
lehet az idegsejtre, például fizikailag 
akadályozhatják a sejtben zajló fo-
lyamatok normális lefolyását, illetve 
a mikrotubulusok szétesését is okoz-
hatják. Azokat a betegségeket, ame-
lyekben jellemző a tau-kötegek kiala-
kulása az idegsejtekben, taupátiáknak 
nevezzük. Ebbe a csoportba sorolható 
az Alzheimer-kór és a kicsit kevésbé 
ismert Pick-kór is.

Az Alzheimer-kór az idősko-
ri demencia leggyakoribb okozója. 
Általában 65 éves kor felett jelent-
kezik, eleinte feledékenységgel, ké-
sőbb nyelvi zavarokkal, dezorientá-
cióval és hangulatingadozással jár-
hat. A betegek agyában a szövettani 
elváltozások általában igen kifeje-
zettek a halántéklebenyben, ami-
nek egyébként fontos szerepe van 
az emlékezésben, tájékozódásban és 
az érzelmi folyamatok szabályozá-
sában is. A Pick-kór szintén gyakran 
áll az időskori demencia hátterében. 

Ennél nem az emlékezeti problé-
mák, hanem inkább a személyiség, 
viselkedés megváltozása jellemző. 
A betegek társaságban illetlenül vi-
selkednek, vulgáris megnyilvánu-
lásaik lehetnek, ellenségesek még 
a családtagokkal szemben is. Ennél 
a betegségnél általában a homlok-
lebenyben a leghangsúlyosabbak a 
szövettani elváltozások, amit a ma-
gatartás szabályozás legmagasabb 
rendű egységének tartanak. Meg 
kell említeni, hogy a szövettani el-
változások nem korlátozódnak az 
említett területekre egyik beteg-
ségnél sem, az idegrendszeri elvál-
tozások a valóságban sajnos nem 
ennyire egyszerűek.

A tau fehérje 6 különböző alakban 
jelenik meg az emberi szervezetben 

és úgy tűnik, hogy a különböző 
taupátiák hátterében a különböző 
tau alakok rendellenessége állhat. 
Az Alzheimer-kór esetében a tau-
kötegekben mindegyik alak meg-
található, a Cambridge Egyetem 
kutatói 2017-ben mutatták ki, hogy 
a kötegek egy olyan szekvencia 
révén alakulnak ki, amely minden 
alakban jelen van. A Pick-kórban ki-
alakuló kötegek azonban csak néhány 
tau alakot tartalmaznak és ezúttal az 
ezekből kialakuló kötegeket vizsgálta 
a kutatócsoport. A molekuláris szer-
kezet leírásához nem használhattak 
se röntgendiffrakción, se mágne-
ses magrezonancián alapuló mód-
szereket, mivel a tau-kötegek nem 
hajlamosak kristályokat létrehozni, 
illetve izotópokkal sem jelölhetők. 
A kutatáshoz ezért kriogén elektron-
mikroszkópiát használtak (a módszer 
kifejlesztéséért egyébként 2017-ben 
osztották ki a Kémiai Nobel-díjat). 
A módszer lényege, hogy rendkívül 
gyorsan hűtik le a mintát, így a víz 

jégkristályok keletkezése nélkül fagy 
meg, a minta térszerkezete megmarad 
és elektronmikroszkóppal felderíthető.

Az eredmények alapján a Pick-
kórban megjelenő kötegek struktu-
rálisan is különböznek az Alzheimer-
kór esetében előforduló kötegektől, 
a bennük lévő tau fehérjék másféle-
képpen állnak össze. A taupátiáknál 
jellegzetes a kötegek elhelyezkedé-
se az agyban és az általuk okozott 
tünetek is, holott mindegyiknél 
tau-kötegek vannak jelen az ideg-
sejtekben. Elképzelhető, hogy a kö-
tegek különbözősége magyarázza a 
degeneratív elváltozások és a tüne-
tek eltéréseit a taupátiáknál, ezek a 
friss eredmények legalábbis ebbe az 
irányba mutatnak.

reichardt richárd

Balra Alzheimer-kóros beteg agyából készült metszet, 
jobbra Pick-kóros beteg agya felülnézetből 

(FORRÁS: UTAH EGYETEM ORVOSTANI KÖNYVTÁRA WEBOLDALA)
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A Csang’e–4 (Chang’e–4) űr-
szondát még 2018 vége fe-
lé, december 7-én bocsátot-

ták fel a Kína déli részén, Szecsuán 
tartományban fekvő Hszicsang 
(Xichang) űrközpontból. Nem egé-
szen öt nappal később állt Hold kö-
rüli pályára. Kijelölt leszállóhelye 
egy 180 km átmérőjű, a híres ma-
gyar származású tudósról, Kármán 
Tódorról elnevezett Von Kármán-
kráter volt. A leszállóegység itt ért 
felszínt január 3-án. A Von Kár-
mán-kráter a Déli-sarki Aitken-
medence, egy hatalmas (2600 km 
átmérőjű), idős, becsapódásos erede-
tű alakzat területén belül fekszik, 
amelynek mélysége 13 km.

A Hold túlsó, a Földről sosem lát-
ható oldalát (amely nem azonos a „sö-
tét oldallal”, ahogy azt egyik keretes cik-
künkben kifejtjük) nem csak a sze-
münk és a távcsöveink elől rejti el az 
égitest kötött keringése. Az ott tar-
tózkodó űreszközzel az összelátás hí-
ján a közvetlen rádiós kapcsolattar-
tás is lehetetlen. A Csang’e–4 sikeres 
programjának alapfeltétele tehát egy 
adatátjátszó űrszonda, amely mind-
két helyről látható és így képes az in-
formáció továbbítására a Hold túlsó 
oldala és a Föld között. Erre a feladatra 
2018 májusában egy külön űreszközt 
indítottak. A Csüecsiao (Queqiao) a 
Föld–Hold rendszer L2 Lagrange-
pontja környékén húzódó pályán, a 
Hold túloldala fölött 65 ezer km tá-
volságra állomásozik. 

Mit ígér a másik oldal?
A Csang’e–4 célja korántsem (csak) 
az űrtörténelmi elsőség a Hold túlol-
dalán! A helyszín sok érdekes új tudo-
mányos felfedezés ígéretével kecseg-
tet. Egyrészt magának az égitestnek 
az összetételéről, szerkezetéről és 

KÍNAI SZONDA A HOLDON

LEÉRKEZÉS  
A TÚLOLDALRA

történetéről tudhatnak meg újat a 
kutatók, másrészt különleges megfi-
gyelések végzésére nyílik lehetőség.

A Hold körül keringő űrszondák ré-
vén tudjuk, hogy az égitest túloldala 
alapvetően különbözik az innensőtől. 
A kéreg jóval vastagabb és idősebb, 

nagyobb számban találhatók rajta 
kráterek, amelyek mélyebbek. A Hold 
tőlünk megfigyelhető oldalát ezzel 
szemben az úgynevezett tengerek, 
vagyis nagy kiterjedésű, sötétebb szí-
nű, lávafolyások nyomán keletkezett 
síkságok uralják, amelyek a Hold 

Január elején másodszor hajtott végre sima leszállást a Hold felszínén kínai űrszonda. Ami még 
különlegesebb, hogy az űrkutatás több mint hat évtizedes története során most először sikerül majd 

a helyszínen tanulmányozni az égitest túlsó, a Földről soha nem látható oldalát.

A Csang’e–4 indítása Hszicsangból, egy Hosszú Menetelés–3B hordozórakétával 
(FORRÁS: HSZINHUA)

Kommunikáció a Föld és a Hold túlsó oldala között, a Csüecsiao szonda közvetítésével 
(FORRÁS: KÍNAI TUDOMÁNYOS AKADÉMIA)
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a svédeken kívül német, holland és sza-
úd-arábiai kutatócsoportok is részt vesz-
nek benne különböző berendezésekkel.

Tudományos bázis égi 
kísérőnkön

Mind a leszállóhely környékét bejáró 
– és az űrszonda sima leszállását kö-
vető 12 óra múlva már le is gördült – 

rover, mind a helyben maradó egység 
természetesen kamerákkal is fel van 
szerelve. Az 1,2 tonnás leszállóegysé-
gen emellett a napkitöréseket vizsgá-
ló spektrométer és egy neutron-dózis-
mérő is működik majd. Felkerült rá 
továbbá egy különleges és eddig pél-
dátlan holdfelszíni biológiai kísérleti 
egység. A 3 kg tömegű, zárt tárolóban 

korai történetének krátereit is eltöröl-
ték. Az innenső és túlsó oldal közötti 
különbségek oka nem teljesen világos, 
így a szakemberek ebben is válaszokat 
remélnek a Csang’e–4 méréseitől.

Nemzetközi együttműködés
A 2013-as Csang’e–3 kis holdjárója 
alján egy korábban a Holdon még 
nem alkalmazott, két frekvenciasáv-
ban működő radarberendezés volt. 
(A kínai holdprogramról másik keretes 
cikkünkben olvashatnak bővebben.) Ez-
zel 400 m-es mélységig tudták tanul-
mányozni a felszín alatti rétegeket, 
amelyekből ott kilenc különbözőt 
tudtak azonosítani. Ezek a Hold tör-
ténetének 3,3 és 2,2 milliárd évvel 
ezelőtti korszakaiban keletkezett lá-
vaelöntések nyomán alakultak ki. Ha-
sonlóan jelentős geológiai felfedezése-
ket remélnek a „túloldalon” a Csang’e–
4-től is, a rover felszerelésében most is 
megtalálható az a bizonyos radar.

A 140 kg tömegű holdjáró további 
tudományos feladatai közé tartozik a 
kőzetek összetételének meghatározá-
sa. A Déli-sarki Aitken-medencét ki-
alakító valamikori hatalmas kisboly-
gó-becsapódás nyomán a Hold köpe-
nyének felső részéből is a felszínre ke-
rülhetett anyag. Ezt a feltételezést a 
látható és infravörös fény tartomá-
nyában működő képalkotó spektro-
méterrel igyekeznek megerősíteni. 
A várakozások szerint a felszínt borí-
tó regolit anyagi összetétele eltér attól, 
amit eddig a Hold innenső oldalán 
mértek. A rover műszerei között ka-
pott még helyet a napszél és a hold-
felszín anyagának kölcsönhatását 
vizsgáló, svéd fejlesztésű berende-
zés is. A Csang’e–4 tudományos 
programja egyébként nemzetközi, 

A TÚLSÓ OLDAL NEM A SÖTÉT OLDAL...

Néhány híradásban biztosan találkozhattak olvasóink azzal a hangzatos kifejezéssel, hogy a Csang’e–4 a Hold „sötét oldalán” szállt 
le. Bárki könnyen meggondolhatja, hogy ez tévedés. Rejtély, hogy mégis miért keveredik össze minduntalan a Hold kétféle „oldala”. 

A túlsó oldalról amiatt beszélhetünk, mert a Hold kötött keringést végez a Föld körül. Ez az árapályerők miatt alakult ki. A Hold sa-
ját tengelye körüli forgásának periódusa úgy állt be, hogy az épp megegyezik a Föld körüli keringésének az idejével. Vagyis miköz-
ben a Hold megkerül bennünket, a Föld felé mindig ugyanazt az „arcát” mutatja. Hogy mi látható a Hold átellenes, tőlünk sosem meg-
figyelhető oldalán, arról először csak az űrkorszakban értesülhettünk. Az első űrszonda, amely – mai szemmel nézve kezdetleges 
– képeket készített és továbbított a Hold túlsó feléről, az 1959-ben indított és az égitestet megkerülő szovjet Luna–3 volt.

Sötét oldala is van persze égi kísérőnknek, amely fényét a Nap megvilágításának köszönheti. Ahogy forog, és kering a Föld (és ve-
le együtt a Nap) körül, mindig más-más felét éri a napsütés. A sötét és megvilágított féltekék váltakozását érzékeljük holdfázisok-
ként. Újhold idején, amikor mi sötétnek látjuk a holdkorongot, a Földdel átellenes túlsó oldala éppenséggel teljes fényárban úszik. S 
fordítva, teliholdkor a túlsó oldalra semmi nem jut a napfényből. Ez az az egyetlen időpont négy hetente egyszer, amikor a Hold túlsó 
oldala tényleg megegyezik a sötét oldalával.

A Hold magassági térképe, középen a Déli-sarki Aitken-medencével, a leszállóhely megjelölé-
sével. A térkép az amerikai Lunar Reconnaissance Orbiter szonda lézeres magasságmérései 

alapján készült. (FORRÁS: LRO / PAUL SPUDIS)

Fantáziakép a Csang’e–4 leszállóegységéről a Holdon 
(FORRÁS: HSZINHUA)
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biológiai rendszer egy ideig működő-
képes maradhat. A földi szakemberek 
mindenesetre az egység belsejében el-
helyezett kamerák képei révén követ-
hetik az eseményeket.

A Hold túlsó oldala minden elkép-
zelhetőnél jobb állomáshely ala-
csonyfrekvenciás rádiócsillagászati 
mérések végzéséhez, ugyanis az égi-
test leárnyékolja a bolygónkról és 
közvetlen környezetéből származó, 
civilizációs eredetű rádiós háttérzajt. 
Ezt használja ki az a kísérletinek 
szánt, holland–kínai együttműkö-
désben megvalósuló program is, 
amely a Csüecsiao adatátjátszó szon-
dáról a 80 kHz és 80 MHz közötti 
frekvenciákon vizsgálja majd az ég-
boltot. Ezek a megfigyelések igazán 
csak akkor indulnak be, ha a 
Csang’e–4 elsődleges küldetése már 
lezajlott. Addig a Csüecsiao fő fel-
adata a kommunikáció biztosítása a 
Föld és a holdi leszállóegység között. 

A holdi nappalok és éjszakák válta-
kozása, a két héten át folyamatosan 
tartó sötét időszakok ugyanúgy pró-
bára fogják tenni a Csang’e–4-et, 
mint a 2013-ban az égitest innenső 
oldalán leszállt társát. A hatkerekű, 
napelemes holdjáró tervezett élettar-
tama 3 hónap, a helyben állomásozó 
leszállóegység a remények szerint 
egy éven át marad működőképes. Ez 
utóbbiban elhelyeztek egy radioak-
tív plutónium-238 izotópok bomlá-
sával hőt és elektromos energiát ter-

növényi magvakat (burgonya és lúd-
fű) terveznek kikeltetni, és selyem-
hernyókat tenyészteni, figyelve a 
földfelszíni nehézségi gyorsulás 
mindössze hatodrészének, és a 
mostoha holdi sugárzási környe-
zetnek a hatását az élőlényekre. Ha 
a selyemhernyók petéi kikelnek, a nö-
vekedésnek induló lárvák szén-dioxi-
dot termelnek. Az időközben kicsírá-
zó növények ebből fotoszintézissel 
oxigént állítanak elő. Feltéve, hogy 
minden a tervek szerint alakul, a mi-
niatűr és egyszerű zárt, önfenntartó 

melő berendezést. Ez a hideg holdi 
éjszakák alatt biztosít némi fűtést a 
létfontosságú berendezések számára, 
és működtet néhány műszert. A ha-
sonló felépítésű Csang’e–3 egyéb-
ként sokkal hosszabb ideig kitartott, 
2018 nyári hírek szerint közel öt év-
vel a Holdra érkezése után is még 
mindig felébredt „reggelente”.

A rover, bár ugyancsak fogyatkozó 
funkcióval, de 3 helyett 31 hónapon 
át maradt kapcsolatban a földi irá-
nyítókkal. Így minden remény meg-
van arra, hogy a Csang’e–4 küldeté-
se is sikeres lesz.

Frey Sándor

KÍNA ÉS A HOLD – DIÓHÉJBAN 

Kína űrszondás Hold-kutató programja a Csang’e–1 2007-es startjával kezdődött. Az első kínai holdszonda több mint egy éven át az égitest 
körüli pályán keringve végezte megfigyeléseit. Feladata a felszín feltérképezése volt. Dolga végeztével a Hold a felszínébe csapódott. 
Az ugyancsak az ókori kínai mitológia holdistennőjének (más írásmóddal Csang-o) nevét viselő Csang’e–2 három évvel később, 2010 októ-
berében állt pályára. Eredetileg az első szonda tartalékának épült, annak feladatait folytatta. Még részletesebb méréseket végzett, nagyobb 
felbontású képeket készített a Hold felszínéről. Amikor tervezett programja véget ért a Hold körül, kísérletképpen elirányították a Nap–Föld 
rendszer L2 jelű Lagrange-pontja köré. A Lagrange-pontok arról nevezetesek, hogy ha más zavaró hatásokat figyelmen kívül hagyunk, akkor 
az oda küldött űreszközök a két égitesthez rögzített rendszerben nyugalmi helyzetben maradnak. (Az L2 pont a Földtől mintegy másfél millió 
km-re, a Nappal átellenes irányban található.) A művelettel kipróbálták, hogy a kínai szakemberek és a földi követőállomások képesek-e a 
Holdnál is sokkal távolabb jutó űrszonda irányítására. A próba olyan jól sikerült, hogy az L2 pont elhagyása után, 2012 decemberében az űr-
szonda csupán 3 km távolságból közeli képeket tudott készíteni a 4179 Toutatis kisbolygóról – miközben az a Földtől 7 millió km-re repült.

Az egyre nagyobb célokat kitűző kínai holdprogram következő lépése 2013 végén a Csang’e–3 indítása volt. Ez már sima leszállást 
hajtott végre a Holdon, és egy kis holdjárót (Jütu, Yutu, avagy Jáde nyúl) is magával vitt. A Csang’e–3 előtt utoljára 1976-ban szállt 
le űreszköz a Holdon, a szovjet Luna–24. Bár a kínai holdjáró idő előtt elvesztette mozgóképességét, a műszereinek, valamint az egy 
helyben maradt leszállóegység berendezéseinek mérései is sikeresek voltak. A mostani Csang’e–4 programja valójában a 3-as szá-
mú szonda sikerén alapul. Építéséhez ugyanis a Csang’e–3 tartalék példányát vették alapul, de tudományos műszerezettségét meg-
újították – s persze az igazi nagy újdonság a Hold túlsó oldalán való leszállás. 

A következő kínai holdszondára, a Csang’e–5-re sem kell már sokat várnunk: a tervek szerint 2019 decemberében indulhat, hogy 
leszállása után – szintén 1976 óta először – felszíni anyagmintát hozzon vissza a Földre. 2014-ben a Csang’e–5-T1 teszt során meg-
kerülték égi kísérőnket és sikeresen kipróbálták a majdan holdi mintát hozó kapszula légköri fékezését és visszatérését.

A Csang’e–4 leszállóhelyéről (177,6° keleti 
hosszúság, 45,5° déli szélesség) készült 

egyik első fénykép. Épp ebben az irányban 
gurult le nem sokkal később a Jütu-2 nevű 

holdjáró. (KÉP: CNSA) Az első keréknyomok a Hold túloldalán, 
január 3-án (KÉP: CNSA)
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Az ország északnyugati csücs-
kében 1944 nyarán, a Sopron 
közeli Fertőd-Eszterházán 

katonai szolgálatot teljesítő Skripecz 
Sándor (a híres szótárszerkesztő) egy 
ekkor tapasztalt élményéről 1979-ben 
a Soproni Szemlében számolt be. Júli-
us 26-án, rekkenő hőségben katona-
társaival (és számtalan, a környéken 
élő lakossal) együtt az akkor már 
rendszeres, osztrák területen lévő cél-
pontokra irányuló szövetséges légicsa-
pásokat hozó, olasz bázisukról érkező, 
hatalmas kötelékekben érkező repülő-
ket várták. Így ír a visszaemlékezés-
ben: „A verőfényes felhőtlen égbolt alatt, 
a kristálytiszta levegőben dübörögve köze-
ledő bombázórajok előtt valami megfog-
hatatlan, megnevezhetetlen fényjelenség 
mozgott hihetetlen sebességgel felénk. 
Mondhatnám úgy is: valami láthatatlan-
ságában is látható légköri tünemény, a le-
vegő átlátszóságának, optikai állapotának 
sorozatos változása, mint a sima víztük-
rön a beledobott kavicstól keltett hullámok 
tovagyűrűzése rohant felénk egyik ilyen 
káprázat-hullám, üvegfüggöny, fényes-
ség-fal, vagy minek mondjam, a másik 
után! Teljesen szokatlan és szinte kísérte-
ties volt az is, hogy ezeknek a hullámsze-
rűségeknek nem volt határozott perspektí-
vájuk, távolságértékük – valahogy az 

egész látóhatárt betölteni látszott mindig 
az éppen legközelebbi, elöl haladó hullám-
front; mintha egyidőben és ugyanott, ezer 
méter magasságiban és közvetlenül az or-
runk előtt lett volna.”

Mivel a jelenséget igen széles kör-
ben megfigyelték a Sopron környé-
kiek, s nagy visszhangot is keltett, 
bekerült a korabeli Soproni Hírlap 

1944. augusztus 1-jén megjelent szá-
mába is egy rövid tudományos ismer-
tetés Hamvas Endre tollából, további 
szemtanúk beszámolóival kiegészítve. 
A több órán át tartó légitámadások 
során nagy erejű robbanások rázták 
meg a határainkhoz közeli, nyugat 
és észak felé elhelyezkedő ausztriai 
célpontokat, s a robbanások keltette 

É G I  J E L E K  S O P R O N  F E L E T T

LÁTHATÓVÁ VÁLT 
LÖKÉSHULLÁMOK

Egy világháborús bombázóraj támadása, egy látványos, ám ártalmatlan vulkánkitörés, és egy világ-
űrbe induló műhold. Három egészen különböző esemény, amelyeknek látszólag semmi közük sincs 
egymáshoz, mégis van, ami összeköti őket: mindegyik olyan lökéshullámokat kelt, amelyek a földi 

szemlélő számára megfelelő légköri, időjárási körülmények esetén jól láthatóvá válhatnak.

A Kanadai Hadsereg kísérleti robbantásának fotóján jól látható a kupola alakú lökéshullám, s 
annak a környezettől eltérő fénytörése, amelynek hatására üveghez vagy vízhez hasonlónak 

tűnik a levegő (FORRÁS: CANADIAN ARMED FORCE)
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ha vékony fátyolfelhőn vonul át egy 
ilyen hullámfront. A repülők szét-
terjedő kondenzcsíkjai maguk is 
hozzájárultak a jelenség megfigyel-
hetőségéhez. Az írása utolsó bekez-
désében a fátyolfelhőn kialakult szí-
nes halójelenségről is említést tesz: 
„Csodálkozó szemmel kutattuk az eget, 
s közben az ég nemcsak a háborút, ha-
nem a jövendő béke symbolumát is meg-
mutatta, a ritkán látható jégfelhő szivár-
vány ragyogását.”

A nagy erejű robbanóanyagok felfe-
dezése és alkalmazása előtti korok-
ban ilyesmit megpillantani csak a 
természetes robbanások kapcsán 

lökéshullámok tovaterjedtek a légkör-
ben. Hamvas Endre írásában már 
említi a repülők kondenzcsíkjait is, és 
helyesen értelmezve a kondenzcsík 
természetét, ezeket, mint jégszem-
csékből álló fátyolfelhőket nevezi 
meg, együtt a légtérben eleve meglé-
vő kevéske fátyolfelhővel, amelyeken 
látványosan végigvonultak s kereszte-
ződtek is a fényes, sávszerű hullámok. 
A hullámok forrásaként a robbanások 
keltette lökéshullámokat jelölte meg 
magyarázatul, ezek láthatóvá válásá-
hoz azonban nincs is szükség semmi-
lyen felhőzetre, viszont kétségkívül 
sokkal könnyebben észlelhetővé válik, 

volt lehetőség, ezek pedig meglehető-
sen ritkák. Azonban bizonyos helyze-
tekben akár szokványosnak is nevez-
hetjük őket, ilyenek például a robba-
násos vulkánkitörések, s egyes vulká-
nokra kimondottan jellemzőek is. 
Modern korunkban, amikor oly sokan 
foglalkoznak a különféle természeti je-
lenségek, így a vulkánkitörések doku-
mentálásával, filmezésével is, számos 
olyan felvétel születik, amelyeken meg-
figyelhetjük e tüneményt. Ebben a te-
kintetben élenjáró a vulkánok közt az 
igen aktív japán Szakuradzsima. A krá-
terben szinte mindennaposak a kisebb 
robbanások, amelyeket a békésebb kitö-
rési szakaszokban nagyon jól lehet 
viszonylagos közelségből filmezni. 
A robbanások során a kürtőből feltörő 
kisebb hamuoszlop megjelenése előtti 
töredék másodpercekben láthatjuk a lö-
késhullámot, s ennek hatására a kráter 
feletti, gázokkal s vízgőzzel telt légtö-
megben a légnyomás változása okán 
akár kondenzáció is beindulhat, hirte-
len megjelenő „felhő” formájában 
mutatva a lökéshullámot. Egy különö-
sen nagy, a Szaricsev 2009. június 12-i 
kitörése esetén a lökéshullám szabályo-
san kisöpörte a levegőt, a Nemzetközi 
Űrállomásról készült felvételeken a ki-
törési oszlop körül látható óriási felhő-
lyuk ennek köszönhető.

Hédervári Péter 1977-ben megjelent 
remek könyvében, A Föld különös jelen-
ségeiben is beszámol egy ilyen vulkáni 
tüneményről. A Vezúv 1906-os kitöré-
se idején a vulkánt felkereső amerikai 
tudós, Frank A. Perret tapasztalta meg 
a kráterben történő robbanások idején, 
s fotózni is próbálta, azonban a felvéte-
leken csak nehezen kivehetőek voltak a 
lökéshullámok koncentrikus ívei, ezért 
utólag retusálással javította fel a felvéte-
leit. Egy ilyen kép Hédervári könyvé-
ben is szerepel. Fotókon természetesen 
igen nehezen megörökíthető ez a dina-
mikus, gyorsan mozgó jelenség. Perret 
1910-ben az Etnán ismét meglátta a je-
lenséget, majd ezt követően számos 
más vulkanológus is megfigyelte a 
bolygó több pontján, kizárólag a robba-
násos kitörések idején. A ma használt, 
nagy erejű robbanóanyagok révén már 
elő is állíthatunk ilyen láthatóvá váló lö-
késhullámot, s nagy sebességű videofel-
vételeken jól megfigyelhetjük (számos 
ilyen felvételt találhatunk az interne-
ten, ahogy a vulkánkitörések kapcsán 
készültek közt is böngészhetünk). 

2009-ben a Szaricsev vulkán robbanásos kitörését a Nemzetközi Űrállomásról is megörökítet-
ték, a kitörési felhő körüli lyuk a robbanás lökéshullámától vált felhőmentessé (FORRÁS: NASA)

A Wiener Neudorf-ban volt repülőgépgyár az amerikai légierő felvételén, 
a július 26-i bombázás célpontja a kép felső-középső részén lévő terület (FORRÁS: US AIR FORCE)
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A robbanásokon kívül azonban más 
esetekben is láthatóvá válhat a légnyo-
más hirtelen változása, ilyet például a 
rakétafellövések kapcsán észlelhetünk. 
2011-ben az SDO (Solar Dynamics 
Observatory) műhold floridai fellövé-
sekor sokan készítettek videót a fel-
szálló rakétáról; szerencsére, mivel bá-
mulatba ejtő részletességgel vált látha-
tóvá a rakéta előtt terjedő lökéshullám. 
A rakéta elérte a pár kilométer magas-
ban lévő, jégkristályokból álló fátyol-
felhőzetet, s ennek köszönhetően a fel-
hő kristályait átrendező koncentrikus 
hullámok ugyanolyan jól látszottak, 
mint egy vízbe dobott kavics körüli 
hullámgyűrűk. Valószínűleg ennek a 
látványa állhat a legközelebb ahhoz, 
amit Sopron környékén észleltek 
1944. július 26-án. A rakétafellövések 
lökéshullámfrontja nem áll meg az al-
só légrétegekben, hanem tovaterjed az 
ionoszférába is, s ma már tudjuk, hogy 
a GPS-jelek vételi viszonyait is befo-
lyásolja. A szintén a második világhá-
borúban, az európai német célpontok 
elleni jelentősebb szövetséges bomba-
támadásokról is nemrégiben mutatta 
ki egy kutatás, hogy azok lökéshullá-
mai is hatással voltak az ionoszférára. 

A robbanások a levegőben légnyo-
más-, ill. sűrűségváltozásként terjed-
nek tova, a robbanás hatására hirtelen 
összenyomott légréteg táguló héjként 

veszi körbe a robbanás középpontját. 
Tiszta, száraz levegőben ezt a sűrű-
ségváltozást csak a levegő fénytörésé-
ben bekövetkező változás kíséri, ha-
sonlóan ahhoz, mint amikor napsüté-
ses időben a felforrósodott utak felett 
„tükröződő” délibábokat látunk. 
Ha kellően magas a levegő páratar-
talma, akkor a nagy erejű robbaná-
soknál megfigyelhető az is, hogy a 
lökéshullámfront mentén kondenzá-
lódik a pára, erre a leglátványosabb 
példákat az atomkísérletek, főként a 
hidrogénbombák kísérleteiről készült 
felvételeken láthatjuk. A légköri rob-
bantásoknál a fő lökéshullámfrontot 
egy vagy több másik is követi, amelyet 
a fő lökéshullám felszíni visszaverődé-
se és ezek interferenciái okoznak, így a 
bombák gombafelhői körül nem rit-
kán több gyűrűszerű felhőöv illetve 
héj jelenik meg. Az ausztriai bombá-
zások lökéshullámai elérve a felhőket 
(vagyis a repülők kondenzcsíkjait, s 
ezek szétterjedő leplét), a bennük lévő 
mikroszkopikus jégkristályokat szó 
szerint felforgatták. A felhők homo-
gén, áttetszően fehéres színét a hul-
lám haladásának megfelelően egy-
egy kifényesedő, ragyogóan fehér ív 
jelezte, illetve az intenzívebb, több 
célpontot is érintő bombázási szaka-
szokban ezen ívek interferenciái is. 
A nagyszabású légitámadásokban 

összesen 330 repülőgép, B-17 (Flying 
Fortress) és B-24 (Liberator) ne-
hézbombázó támadta Wiener 
Neudorf katonai repülőgépgyárát, 
ahol Junkers motorokat gyártottak, 
illetve számos kelet-ausztriai katonai 
létesítményt, elsősorban repteret, 
vasúti csomópontokat, olajfinomító-
kat. A dél-olasz Lucera bázisról indu-
ló nehézbombázók igen jelentős 
mennyiségű bombával érkeztek az 
Ausztria keleti régiója elleni átfogó 
támadásra. Természetesen a szövetsé-
ges gépeket, illetve az őket kísérő 
P-38-as és P-51-es vadászokat a né-
met vadászgépek is várták, így nem-
csak a bombák, hanem a találkozás-
kor lezajlott légicsata is robbanások-
kal járt. A Sopron környéki lakosság 
50-70 kilométer távolságból észlelte a 
robbanásokat, először a légkörben ki-
alakuló lökéshullámok, majd az ezt 
követően beérkező hangok révén. 
Különös szerencse, hogy az időjárási 
körülmények lehetővé tették a félve 
figyelt hadi eseményt kísérő optikai 
jelenségek megpillantását.

Landy-Gyebnár Mónika

(A cikk ötletét Kiss Gyula amatőr 
csillagásznak szeretném megköszön-
ni, aki felhívta a figyelmemet a té-
mára, a korabeli forrásokért pedig a 
Soproni Levéltárat illeti köszönet.)

A USS Iowa hadihajóról kiinduló lövedékek lökéshulláma a vízfelületet benyomva vált jól láthatóvá a légi felvételen 
(FORRÁS: US NAVY)
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Kutatók, elemzők, gazdaság-
politikusok, kormánytanács-
adók, jegybankárok figyelik a 

gazdaság működését, rezdülését, visel-
kedését és legtöbbször olyan magyará-
zattal, hasonlatokkal élnek, amelyek 
révén a bonyolult gazdasági összefüg-
gések is villámgyorsan érthetővé és 
egyszerűekké válnak. Érdekes módon 
a hasonlatok leginkább az állatvilág-
hoz kötődnek. Nézzük ezek közül az 
elsőre meghökkentőnek tűnőket, me-
lyek azonban tényleg lényegre törőek 
és alkalmat adnak arra, hogy új meg-
közelítésben egy kicsit elgondolkod-
junk a gazdaság működéséről.

A tojás meg a kosár
Talán a piacon a legjobb tojást venni: 
nagy a választék a különböző méretű-
ekből és olykor nemcsak a tyúk, ha-
nem a kacsa vagy a liba tojása is kínálja 
magát az árusnál. Van azonban egy 
ajánlás, hogy ha sok tojást veszünk, ak-
kor ne tegyük azokat mind egy kosár-
ba, hanem felezzük, harmadoljuk a 
mennyiséget és egy másik szatyorba te-
gyük a megvásároltak egy részét. Mi-
ért ez az óvatosság? Mert ha nekiütjük 
a kosarat valaminek vagy rátesszük a 
tojásokra a később vásárolt almát, 
krumplit, akkor félő, hogy a tojások 
egy része összetörik és bánkódha-
tunk miattuk. A tojásos hasonlat a 
gazdaságra is igaz: nem vezet sikerre 
az a gazdaságpolitika, amely csak egy 
vagy egynéhány gazdasági ágra, tevé-
kenységre épít, ezeket fejleszti, míg 

A CSIRKÉTŐL AZ ELEFÁNTIG

ÁLLATI HASONLATOK  
A GAZDASÁGBAN

másokat meg elhanyagol vagy háttérbe 
szorít. Az ilyeneket szokták monokul-
túra jelzővel is illetni, gondoljunk csak 
az olajtermelő országokra. De példá-
nak vehetjük azokat az országokat is, 
amelyek exportját a személygépkocsi-
gyártás vagy összeszerelés hajtja. Miért? 
Mert rögtön baj lesz az olajra épülő gaz-
dasággal, ha a fekete arany ára esésnek 
indul, netán az olajat helyettesítő tech-
nológiák kerülnek előnybe. A gépko-
csigyártók pedig egy hirtelen bekövet-
kező vagy elhúzódó válság, recesszió 
esetén kénytelenek lesznek a gyártóso-
rokat jó időre leállítani és elküldeni a 
dolgozókat. De ez a tojásos hasonlat a 
megtakarításokra, tartalékolásra, be-
fektetésekre is igaz: a várható és külön-
böző mértékű kockázatok miatt célsze-
rű többféle befektetési eszközre szétosz-
tani azt a pénzösszeget, amelyet erre a 
célra szánunk. Egy tőzsdei szárnyalás 

vagy zuhanás esetén ugyanis például az 
informatikai és a technológiai ágazat 
részvényei egészen másként mozog-
nak, mint a bankpapírok. Tehát aki 
több és különböző kosarakba teszi 
megtakarítását – vagy másként: körül-
tekintően diverzifikál –, az jobban el 
tudja viselni a sokszor érthetetlen mér-
tékű és arányú pénzpiaci kilengéseket.  
És ha már a tojásnál járunk, akkor jöj-
jön a csirke is! Van ugyanis ehhez a két-
lábúhoz köthető érdekes hasonlat, 
mégpedig a csirke-játék. Játékelméleti, 
stratégiai, illetve koordinációs hátterű 
a megfontolás tárgya: eredendően egy 
szűk úton egymással szemben rohan 
két autó, valamelyiknek lassítania és le 
kellene húzódnia, különben összeüt-
köznek. Vajon ki teszi meg? Ha az óva-
tosabb, akkor ugyan megmenekülnek 
a balesettől, de ő egyben el is veszíti a 
játékot. Ehhez a csirke-játékhoz hason-
latos a legutóbbi időben tapasztalható 
nagyhatalmak között elindított keres-
kedelmi háború: az Egyesült Államok 
elnökét sokkolja a beáramló olcsó és 
nagy tömegű kínai áru. Ám a kompa-
ratív előnyök elvesztése az USA-ban 
várhatóan jócskán és nem várt módon 
megemelheti az árakat, azaz egy hu-
moros hasonlattal élve: lehet, hogy a fa-
gyi előbb-utóbb visszanyal. És akkor 
még nem is beszéltünk e kereskedelmi 
háború várható tovább gyűrűződő glo-
bális hatásairól.  Ugyancsak ilyen az olaj-
termelő (OPEC) országok megegyezése 
a kitermelési kvótákról: ha betartják, 
magas az olajár és mindenki jól jár. 

Mindenki látja a gazdasági folyamatok alakulását, változását. Hiszen benne élünk és életünk része-
ként megtapasztaljuk, ha a gazdaság működése javul, ha nő a vállalkozások teljesítménye és elindul 
a gazdasági növekedés.  Ennek késlekedéssel ugyan, de velejárója, hogy a jövedelmek emelkedé-
se is bekövetkezik, azaz szinte a pénztárcánkon is érezzük a jobb időket. És az ellenkezője is igaz: 
ha külső vagy belső bajok miatt homokszemek, netán kövek kerülnek a gazdaság fogaskerekei közé, 
nemcsak a recsegést, ropogást, hanem a velejáró következményeket is látjuk az árak meglódulásá-

ban és a munkanélküliség meg a kamatok emelkedésében.

Mi lesz, ha jól lakik? 
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kormány az elmúlt években 7 milliárd 
euro közpénzt tett be, sőt a részvények 
egy részét magánkézbe is adták, még-
sem jött teljesen rendbe a működése. 
Furcsa, de könnyen belátható, hogy a 
kormány mentőövével így minden 
olasz és külföldi utas, aki a talján légi-
társaságnál váltott repülőjegyet, való-
jában Itália adófizetőitől kapott pénz-
beli támogatást a jegyvásárlásához.

Az elefántgörbe    
Jöjjön egy igazi nagy állat is, mégpedig 
az elefánt. Nem az állat viselkedése 
az érdekes itt, hanem testének rajzo-
lata, kinézete, kontúrja, ami egy 
görbét alkot, ha az állat felső vonala-
it nézzük. E görbe a világ népességé-
nek jövedelem eloszlását mutatja. 

Az életszínvonallal, a jövedelmek 
alakulásával, a vagyoni helyzettel, 
ezek összetételével és globális változá-
sának mértékével egy szerb-amerikai 
közgazdász, Branco Milanovic kuta-
tásai nagyon érdekesek és rávilágíta-
nak mai világunk egyik kritikus mű-
ködési és egyben életszínvonalbeli ba-
jára. A szakember a globális vagyoni és 
jövedelmi egyenlőtlenségeket vizsgál-
va felfigyelt arra, hogy ha 1988-2008, 
tehát 20 év idősorát vizsgálja, akkor a 
reáljövedelmek alakulásának görbéje 
éppen egy elefánt kontúrjára hasonlít. 
Egy kicsit leegyszerűsítve, három gör-
beszakaszra oszthatjuk az elefántot, ha 
a farka van baloldalon, ormánya meg 
a jobbon. A farkától a háta egyharma-
dáig tartó első rész először nem szár-
nyalva, de emelkedik, aztán ez az 
emelkedés és a görbe vonala közel a 
vízszinteshez megáll. Az elefánt kon-
túrjának második szakasza a hátától 
nagyjából egyenes, aztán a feje felé, 
majd lefelé zuhanva az agyaráig tart. 
A harmadik, a legkeskenyebb szakasz 
pedig az agyarától (szinte az első lábá-
tól) igen meredeken felfelé, szinte ra-
kéta-szerűen ívelve a magasban lévő 
ormánya végéig húzódik. Mit is mutat 
ez az elefánt-görbe? A reáljövedelmek 
növekedési ütemét: az első harmadban 
az alacsony jövedelműek vannak, ezt 
követi a középosztály, és a harmadik, 
legrövidebb pedig a gazdagoké. És el-
gondolkodtató, amit a kutató tudo-
másunkra hoz: az elmúlt 20 évben fő-
leg a globalizációnak köszönhetően 

De ha valamelyik ország megörülve a 
magas árbevételt generáló hatásán, a ko-
rábbi megegyezést felrúgva mégis fo-
kozza a kitermelést és az exportot, mert 
még több jövedelmet akar, akkor a túl-
kínálat miatt összeomlik az olajár. 

A csirke után nézzünk egy négylábút 
is, a macskát. És mert a macska nem 
kifejezetten jól úszó állat, ha vízbe ke-
rül, jó, ha van egy mentőöv is a közel-
ben. Furcsa kapcsolat ez, de könnyen 
érthető ez is. Mondják, hogy a jólla-
kott macska nem fog egeret, mert tele 
a hasa. És ha a gazdája rendszeresen 
eteti, a doromboló állat ráadásul idővel 
képes ellustulni, így aztán később, ha a 
meleg szobából kikerülne az erdőbe, 
éhen is halhatna, mert már elfelejtett 
vadászni. Valahogy így van ez azokkal 
a zömmel állami tulajdonban lévő vál-
lalatokkal is, melyek nem érzékelik az 
idők változását, nincsenek kitéve a pi-
aci alkalmazkodásnak, a gyors tech-
nológiai kihívásoknak, a szektortár-
sakkal való versenynek. Ha rossz gaz-
dálkodásuk, elkopó piaci ismereteik, 
elkényelmesedésük és lassulásuk miatt 
megbillen pénzügyi egyensúlyuk, ak-
kor az állam feltőkésíti, teletömi őket 
adófizetői pénzből, mondván: a mi 
kutyánk kölyke nem mehet csődbe, él-
nie kell a jövőben is. Megérkezett tehát 
időben a mentőöv: a tulajdonos állam 
beöntötte a sok pénzt, de minden 
megy tovább, legfeljebb néhány fő-
nöknek mutatnak ajtót. Egy repülős 
példa világossá teszi a macskát meg a 
mentőövet is, emlékezzünk csak az 
olasz légitársaságra, az Alitalia soroza-
tos vergődésére. A 12 ezer alkalma-
zottat foglalkoztató cégbe az olasz 
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Globális jövedelmi egyenlőtlenség, százalékban 
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négylábú a tőzsdei trendekhez, az 
árfolyamok mozgásához kötődik és 
sokszor emelkedés vagy esés helyett 
inkább a két állat nevét emlegetik a 
szakértők. Általában akkor beszé-
lünk bikapiacról, amikor hosszabb, 
legtöbbször több hónapos, sőt inkább 
évekig tartó időszak alatt, megál-
lókkal ugyan, de emelkednek az 
árfolyamok. Ilyen bikapiac volt a 
legutóbbi pénzügyi válságot köve-
tően jó néhány évig, emlékeztetőül: 
2013. év végén az OTP árfolyama 
4000 forint körül mozgott, 2018. 
december végére pedig valamivel 
11 000 fölé ugrott. A medvepiac pe-
dig a tőzsdei áresés, a bessz szóhasz-
nálata, és érdekessége, hogy rövi-
debb időszakig, sokszor csak né-
hány hónapig tart, de egy hosszabb 
terminus alatt többször is találkoz-
hatunk vele. 

A napsütés meg az eső
Az előzőekben a gazdaság működé-
sével kapcsolatban sok hasonlat ke-
rült elő, de a kockázatokról nem esett 
szó. Pedig kockázat van bőven, az 
időjárási kilátások is ilyenek, így az 
állatok után forduljunk az időjóslás 
felé. Egy megfontolandó meteoroló-
giai bölcselet azt mondja, hogy az 
esőre napsütésben kell felkészülni. 
Kell-e komolyan venni ezt és egyál-
talán mi köze van ennek a gazdaság-
hoz? Nagyon is sok köze van és találó 
a hasonlat! A jövő tele van ugyanis 
bizonytalanságokkal, kétségekkel, 
kockázatokkal, amelyek előre nem 
láthatók, pontos bekövetkezési való-
színűségük nem becsülhető meg még 
a legjobb elemzéssel sem. A múlt ta-
nulmányozása pedig azt sugallja, 
hogy előbb vagy utóbb számolni kell 
bajokkal, veszteségekkel, melyeket 

világszerte az alacsony reáljövedelmek 
viszonylag szépen, ütemesen nőttek, 
sőt a legszegényebb országok életszín-
vonal emelkedése szinte ugrásszerű 
volt (gondoljunk csak Kínára, ahol 
100 milliók kerültek ki a mélysze-
génységből). A középosztály reáljöve-
delme valamelyest nőtt ugyan, de ez az 
emelkedés szinte elhanyagolható, nem 
is érezhető, sőt ezen belül volt olyan kö-
zépréteg, akié egyenesen csökkent (az 
elefánt fejétől a szarváig lefelé lévők). 
Leginkább ez a baj, hiszen a jelentős 
számú középréteg egyáltalán nem érzi, 
hogy az elmúlt két évtizedben az ő élet-
színvonala javult volna, viszont látja, 
hogy a szegény országoké viszont jelen-
tősen jobb, mint korábban. De e közép-
réteg azzal is tisztában van, hogy a jó-
módúak, a gazdagok (a felső 1%) reál-
jövedelme pedig iszonyatos mértékű 
emelkedést mutat. Miután a kutató 
által vizsgált időszakban a fejlett 
országokbéli középosztály jövede-
lemnövekedése volt a legkisebb mérté-
kű (vagy éppenséggel csökkent is), így a 
reáljövedelem ollója az elmúlt években 
még tovább nyílott, a nagy reáljövedel-
mű gazdagok jócskán maguk mögött 
hagyták a középrétegeket. Jobban meg-
értjük ezt a vagyoni, jövedelmi szétnyí-
lást, ha idekapcsolunk egy török mon-
dást, mely szerint a gazdag embernek a 
kakasa is tojik. A gazdaságpolitikusok, 
elemzők, társadalmi folyamatokat vizs-
gálók ebből az elefánt-görbe értékelés-
ből arra jutottak, hogy a nagyszámú 
középosztály csalódása van a háttérben, 
amikor a Brexitről, a francia sárgamel-
lényesek akcióiról vagy az ismétlődő 
sztrájkokról, egyes politikai mozgal-
mak erősödéséről hallunk a hírekben. 

A gazdasággal kapcsolatos állati 
hasonlatok sorából nem hagyhatjuk 
ki a bikát és a medvét sem. Ez a két 

közömbösíteni, kioltani kell majd. 
Bár még süt a Nap, de vigyük ma-
gunkkal az esernyőt, mert félő, hogy 
estére jön a felhőszakadás és bőrig 
ázunk. Túljutva a legutóbbi pénz-
ügyi természetű válságon, már most 
tartalékot kell képezni a jövőre, hogy 
egy bekövetkező hasonló méretű ösz-
szeomlás romboló hatása csillapítható 
legyen. Elég csak a munkanélküli-
ségre, pontosabban ennek a válság 
alatti időszakban történő szinte tör-
vényszerű megugrására gondolni: ha 
nincs mihez, azaz a tartalékhoz 
nyúlni, akkor a munkanélküli segély 
nem tudja majd fedezni a szokásos 
kiadásokat és még nagyobb bajba ke-
rül a munkáját elvesztő. A napsütés 
és az eső hasonlata igaz a nyugdíjas 
időszakra történő időbeni felkészü-
lésre is: azt látjuk szinte minden or-
szágban, hogy a központi költségve-
tés egyre határozottabban igyekszik 
kordában tartani a nyugdíj-kifizeté-
sek összegét és a kormányok e miatt 
is egyre emelik fel a nyugdíjkorhatá-
rokat. Ezzel együtt szorgalmazzák, 
hogy a munkavállalók bátrabban és 
időben kezdjenek gondolni a nyug-
díjas időszakra és indítsák el azokat a 
megtakarításokat, amelyek felhasz-
nálása majd feltehetőleg arra a szintre 
egészítik ki a leendő nyugdíjukat, 
ami elegendő lesz fenntartani aktív 
korban megszokott életvitelüket. 

Az időjárásnál maradva, olykor vi-
harokkal is szembesülünk, ám időn-
ként komoly viharok vannak a gaz-
daságban is. Méghozzá globális viha-
rok, hiszen talán nincs is olyan, akár 
elzárt ország sem, amely ne lenne ré-
sze a világgazdaságnak. Az előzőek-
ben is jelzett előszelek már megjelen-
tek, és lassan kifulladni látszanak 
azok a semlegesítő eszközök, ame-
lyek elsősorban a pénzbőséggel, a nö-
vekedés erőltetésével próbáltak úrrá 
lenni a legutóbbi gazdasági válságon. 
Egy cseh közgazdász, Vaclav Havel 
elnök volt gazdasági tanácsadója, 
Tomas Sedlacek tömören így fogal-
mazza ezt meg: „eddig eladtuk a stabi-
litást és növekedést vettünk rajta, most el 
kell adnunk egy kis növekedést, hogy sta-
bilitást vegyünk érte”. Már itt-ott lát-
szik a gazdasági növekedés ütemé-
nek csökkenése, de a globális stabili-
tás jelei még nem mutatkoznak, ám 
reménykedünk a napsütésben. 

Palla Gábor

Minden tojás egy kosárban? 
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Ám mielőtt átlépnénk a határt, 
nézzünk körül saját házunk 
táján, hiszen az elmúlt 10 év-

ben majdnem félszáz kilátó épült ide-
haza. Természetesen ennyi kilátót 
felsorolni is sok lenne, de emeljünk 
ki közülük néhány jellegzetes példát! 
A körképet kezdjük talán a legkiseb-
bel: Bodrogkeresztúron 40 centimé-
ter magas kilátó épült 2009-ben. 
Szekszárd közelében, a Dél-Dunán-
túli Kék Túra nyomvonala, a Ma-
gyar Zarándokút és a Mária út men-
tén, a bati kereszt szomszédságában 
280 méter tengerszint feletti magas-
ságban 2017-ben elkészült egy kilátó 
rétegelt-ragasztott faelemekből. Pad-
lószintje 15 méter magas, az építmény 
teljes magassága 20 méter. 2018-ban 
megépült a Bence-hegyi kilátó a Ve-
lencei tó mellett 210 méter tenger-
szint feletti magasságon betonból, 
maga a torony 20 méteres.

A felújítást követően novemberben 
ismét átadott, egyébként hazánk 
legmagasabb építményei közé tarto-
zó kékestetői tévétorony eredetileg 
1981-re készült el, és akkor még csak 
műszaki célokra – a kilátót később 
ragasztották hozzá. Az 1014 méteres 
magasságon megépült torony az 
1200 méteres tengerszint feletti ma-
gasságig nyúlik. A kilátó a földtől 45 
méter magasságban található, míg a 
fedett körpresszó valamivel lejjebb, 
42 méter magasan helyezkedik el. 
Ez a torony szerkezetileg három 
részre tagolható: az alsó 80 méter 

vasbeton rész, utána következik a 
szintén 80 méternyi acélszerkezet és 
végül a 20 méter magasságú üvegszö-
vettel merevített műanyag henger.

Piruett a hegytetőn
És akkor most nézzünk át Ausztriába! 
Karintia egyik legszebb pontján, 
a Wörthi-tó déli partján, a 851 méter 
tengerszint feletti hegytetőn 2013-
ban épült meg a Pyramidenkogel nevű 
kilátó. A korábban ott álló, 1968-ban 
megépített vasbeton kilátó 2008-ban, 
közvetlenül lebontása előtt köszönt-
hette az ötmilliomodik (!) látogatóját.  
Hét hónappal a lebontását követően 
megkezdődött az új torony építése, és 
hat hónappal később az új kilátó elérte 
végső magasságát, a 100 métert. 

Ez a világ legmagasabb faszerkezetű 
tornya. A Pyramidenkogel egyben 
építészeti attrakció is, a legtöbb to-
ronytól eltérően nem szimmetrikus. 
Tervezője, a klagenfurti Markus 
Klaura szerint a torony formáját egy 
piruettező balerina ihlette.

A szenzációs konstrukció 16 hatal-
mas, elliptikus rétegelt-ragasztott vö-
rösfenyő oszlopból áll, melyeket 10 el-
liptikus acélgyűrű és 80 átlós támasz 
merevít. A spirál alakja szimbolizálja 
a növekedést és a fejlődést, így emel-
kedik az égbolt felé ez a fa–acél–üveg 
konstrukció. A kilátó tényleges épí-
tési magassága 67 méter, a torony te-
tején a legmagasabb látogatóplat-
form majdnem 71 méteren található. 
A torony magassága kereken 100 méter, 

R Á L Á T Á S  M A G YA R O R S Z Á G R A

LÉPTÉKVÁLTÁS A 
KILÁTÓÉPÍTÉSBEN

November közepén adták át a felújított kékestetői tévétornyot, melyet a mai formájában 1981-ben 
építettek fel. A 180 méter magas tornyot 1014 méterre a tengerszint felett emelték, nyitott kilátóte-
rasza 45 méter magasságban van. Mindez öröm, mint ahogy az is, hogy a közelmúltban rengeteg új 
kilátó is épült országunkban. De nézzünk egy kicsit körül: amíg mi régi tévétornyon készítünk ránc-
felvarrást, amíg 10–20 méter magas kilátókat építünk, addig mi történik a nagyvilágban? Illetve nem 
is kell olyan messzire mennünk, csak ugorjunk át a szomszédainkhoz, nézzük meg, mik épültek eköz-

ben például Szlovéniában és Ausztriában, mi a trendi a környékünkön!

Alsólendva kör alaprajzú élmény-kilátója a Lendva-hegyi szőlődülőkkel
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egy széthulló marokkójáték pálcikái 
ihlettek. A torony alapterülete 293 
négyzetméter, acélszerkezetű vasbeton 
földszinttel, a tetején egy üvegezett ki-
látóval, ahonnan egyszerre látjuk be 
négy ország: Szlovénia, Magyarország, 
Horvátország és Ausztria területét.

A torony egy időben legföljebb öt-
ven látogatót fogadhat, tetejére 240 
lépcsőfokon vagy a panorámalift se-
gítségével lehet feljutni. A földszinten 
a látogatók kiszolgálására étterem és 
kávézó áll, továbbá ajándékbolt, in-
formációs pont, a torony melletti kis 
házakban pedig a helyi gasztronómia 
és borok kínálata várja a látogatókat.

Amíg tehát nálunk a kilátótornyok 
többnyire 10–20 méter magasságú-
ak, addig kialakult egy jellemzően 
50–70 méter magasságú típus, talán 
nevezzük úgy, hogy élmény-kilátó a 
környezetünkben. A kétféle kilátó-
típus között a magassági különbség 
csak az egyike a jellegzetes eltéré-
seknek, de nem az egyetlen, mint 
ahogy az a táblázatból kitűnik.

A különbség
Amíg a hagyományos kilátó megépül, 
és attól kezdve csak úgy „ottvan”, ad-
dig az élmény-kilátó feltár egy addig 

amiről még egy 18 méter hosszú an-
tennacsúcs mered az égbe. A torony-
ba egy húsz férőhelyes, átlátszó falú 
panorámafelvonó visz fel: a látogató-
kat 70 méter magasra szállítja, ahon-
nan 360 fokban feltárulnak Karintia 
csodálatos hegyei, lábunk alatt pedig 
ott a gyönyörű Wörthi-tó, mi több, 
madárperspektívából a festői szépsé-
gű Maria Wörthöt is láthatjuk.

Az új torony különleges vonzereje 
Európa legmagasabb épületcsúszdája, 
vagyis a toronyból a kalandot kedve-
lők egy kötélpályán is leereszkedhet-
nek. Ekkor az indulás a torony 52 mé-
ter magasan lévő pontjáról történik, 
ahonnan egy 25 fokos pályán 120 mé-
ter hosszúságban, 15–18 másodperces 
lecsúszással óránként akár 30 kilomé-
teres sebességgel lehet lejutni.

Panoráma a Vináriumból
Ha Szlovénia felé átlépjük a határt, 
csak náhány percet kell utaznunk, 
hogy Alsólendvára érjünk. A Lend-
va-hegyen 2015-re megépült kör 
alaprajzú, Vinárium nevű ki látóto-
rony  53,5 méter magas, föld-
szinttel és ki lenc emelettel. Ter-
vezője Oskar Virag építészmér-
nök, akit a torony formájára nézve 

alvó környezetet, foglalkoztatottságot 
jelent a környéken élőknek, piachoz 
jutást a helyi terméklétrehozóknak. 
Egy jól elhelyezett kilátó felkeresése 
önálló programot jelent, az utazásszer-
vezők beépítik az autóbuszos turista-
programok útvonalába, amiből a kör-
nyező éttermek, borászatok, méhé-
szek, sajtosok, kertészek is profitálhat-
nak. Nem mellesleg növeli a környék 
vonzerejét azzal, hogy megnyújtja a 
turistaszezont.

 Természetesen egy kilátó egyben 
tájképformáló elem is. Messzire ellá-
tunk róla, ami egyszersmind azt is 
jelenti, hogy maga a kilátó is már 
messziről látszik. Ha túl magas kilá-
tót építenénk egy viszonylag ala-
csony hegyre, akkor azt a torony je-
lentéktelenné zsugoríthatja, valóság-
gal összenyomja. Fontos tehát, hogy 
a táji adottságokhoz jól alkalmaz-
kodjon, hogy megfeleljen az anyag–
szerkezet–forma–funkció összhang-
ja iránti elvárásoknak. Ám ugyanak-
kor azt sem lehet figyelmen kívül 
hagyni, hogy egy új építménynek fan-
táziadúsnak, újdonság erejűnek és von-
zónak kell lennie. Ideje volna, hogy 
ilyen, mintegy 70–80 méteres élmény-
kilátó hazánkban is megépüljön. 

Akár egy marokkójáték – a Vinárium
 (A SZERZŐ FELVÉTELEI)

Földünk legmagasabb faszerkezetű tornya, a 
Pyramidenkogel

A felvételen jól látszik a Pyramidenkogel 
asszimetriája
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Erre predesztinál bennünket turiz-
musunk jelenlegi felszálló ága, ha-
zánk idegenforgalmának fokozódó 
szerepvállalása is. Ha pedig arra a 
kérdésre keresnénk a választ, hogy 
hová kéne az első ilyen attraktív ki-
látónknak épülni, akkor ezt a kér-
déskört könnyen leszűkíthetjük. 

Hová?
Nyilvánvaló, hogy sok lehetőség akad 
hazánkban, ahol egy ilyen adottságú 
torony felépülhetne, hiszen itt van a 
Bükk, a Zemplén, a Pilis, a Lővérek 
Sopronban, utóbbiból élményt jelen-
tene akár a Sneebergig ellátni. Mégis, 
legnagyobb táji élményünket talán a 
Balaton és mellette tanúhegyeink, 
a Badacsony, a Szent György-hegy, a 
Csobánc, a Gulács jelenti. 

Természetesen vannak olyan he-
gyeink, melyeket nem szabad meg-
terhelni egy ilyen létesítménnyel, 
például épp az említett hegyek egyi-
kének vizuális élményét sem volna 

szabad agyoncsapni egy ilyen épít-
ménnyel. De van olyan helyszín, 
ahonnan épp ezekre a hegyekre, va-
lamint a tóra nagyszerű kilátás tá-
rulna fel. Ilyen hely például a Vo-
nyarcvashegy feletti Bodor-hálás-tető a 
maga 361 méteres tengerszint feletti 
magasságával, ahonnan gyönyörű 
képet mutatna a rálátás a Balatonra 
Szigligettel, Badacsonnyal, Szent 
György-heggyel meg természetesen 
maga a tó teljes környezetével. Ez a 
táj már a balatongyöröki út menti 
Szépkilátóról is csodás, a magasból 
még pompásabb élményt jelenthet-
ne. Egy itt megépített torony nagy 
vonzerőt jelenthetne, s jól illeszked-
ne az „Egész Évben Balaton” vagy a 
„Badacsonyi Borongoló” program-
hoz, vagyis mindenhez, ami a bala-
toni szezon teljes évre való megnyúj-
tását tervezi. Jó kiegészítő program 
lenne a tó körül üdülőknek ugyan-
úgy, akárcsak a közeli Hévízi-tó 
fürdőközönségének egész évben.

A Balaton mellett talán legnagyobb 
táji attrakciónk a Duna-kanyar. Vilá-
gért sem szabadna megcélozni él-
mény-kilátóval Visegrádot, Eszter-
gomot vagy környéküket. Ugyanak-
kor van egy pont Neszmély térségé-
ben, ahol nincsenek emblematikus 
táji vagy épített környezeti emlékek, 
van viszont egy szőlővel borított 260 
méter magas tető, a Meleges-hegy, 
mely uralja a környéket és Európa 
nagy folyama, a Duna mintegy 160 
fokos szögben karikázza félkörbe a 
láthatárt. A hely kisugárzása meg-
fogja az arra látogatót, nem csoda 
hát, hogy közelében a neves kassai 
borkereskedő, Palugyay Jakab épített 
egykor pincét, melyet ma a Hilltop-
Bor Kft. fejlesztett tovább világszín-
vonalúvá. Ez az a pont, ahonnan leg-
hosszabban tárul fel hazánkban a Du-
na táji élménye, nyilvánvaló hát, hogy 
ideális volna egy élmény-kilátó elhe-
lyezésére. A kilátó a helyi borászattal, 
valamint a Neszmélyi Hajóskanzennel 
komplex élménnyé teljesíthetné ki ezt 
a turisztikai „csomagot”.

Egy attraktív élmény-kilátó a 
Bodor-hálás-tetőn és/vagy a neszmé-
lyi Meleges-hegyen turistaforgalmat 
vonzana viszonylag kevéssé feltárt térsé-
gekbe, egyben munkalehetőséget is biz-
tosítana, hozzájárulna a térség népesség-
megtartó erejéhez.  Az sem mellékes, 
hogy jelentős mértékben hozzájárulna 
Magyarország turisztikai imázsához is, 
fokozva az ország vonzerejét. 

Dékány Tibor

A ködben piruettező kilátó A bátrabbak kötélen szállnak aláKilátás a toronyból a Wörthi-tóra
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Az 1990-es években többen 
megkérdőjelezték, hogy 
Alzheimer valóban a ma 

ezen a néven ismert betegséget ír-
ta-e le, mígnem 1998-ban lehetőség 
nyílt az egykori eredeti mikroszkó-
pos szövettani minták tanulmányo-
zására, igazolva, hogy az idegor-
vos felismerése kétségkívül helyes 
volt. Jelen tudásunk szerint az 
idegsejtek pusztulásával járó összes 
neurokognitív betegség által érin-
tett személy 50–70 százalékánál az 
Alzheimer-kór áll a tünetek hátte-
rében. Mivel e betegség különösen 

2.
rész

KORUNK ORVOSI KIHÍVÁSAI:  NEUROKOGNITÍV BETEGSÉGEK

AZ ALZHEIMER-KÓR 
BIOKÉMIÁJA

sokakat érint, cikksorozatunk e 
neurodegeneratív folyamat már is-
mert okait részletesen is sorra veszi. 

Amiloid hívők és a tauisták
Kialakulásáért főként két kórosan át-
alakult fehérje: az amiloid és a tau tehető 
felelőssé. A közelmúltig erős vita folyt 
arról, hogy melyik az, amelyik vezető 
szerepet tölt be a betegség megjelenésé-
ben. Az új eredmények fényében úgy 
tűnik, hogy mindkét tábornak igaza 
volt, mivel az amiloid és a tau is szüksé-
ges az Alzheimer-kór megjelenéséhez. 
Az ezekben a fehérjékben létrejövő 

változásoknak azonban meghatározott 
szerkezeti és időbeli sorrendiségben kell 
követniük egymást.

A amiloid-béta (Aβ) fehérje enzi-
matikus hasítás során, az amiloid-
prekurzor proteinből (APP) keletke-
zik. Maga az APP egy, az idegrend-
szeri sejtek és vérsejtek citoplazmájá-
ban, endoszómáiban, Golgi-készülé-
kében megtalálható transzmembrán 
fehérje, vagyis a sejtmembrán kettős 
lipidrétegét átkötve részt vesz a transz-
portfolyamatban, a molekulák szállí-
tásában. Hasításának két lehetősége az 
amiloidogén és nem-amiloidogén útvonal. 

A nagy múltú frankfurti kórházban, a Städtische Anstalt für Irre und Epileptische-ben 1901-ben Alois 
Alzheimer és Emil Kraepelin különös beteget vizsgált. Az 51 éves nőbeteg, Auguste Deter néhány év 
leforgása alatt fokozatosan elveszítette rövid távú memóriáját, képtelen volt megjegyezni tényeket, 
számsorokat, akár néhány perc időtávlatában is. Emellett jelentős személyiségbeli és viselkedésbeli 
változásokat is mutatott, amelyek közül a paranoid téveszmék voltak leginkább szembetűnők. A beteg 
rendkívüli módon felkeltette figyelmét a fiatal idegorvos Alzheimernek, aki a következő években is 
nyomon követte őt, egészen 1906-ban bekövetkezett haláláig, amikor elvégezte a hölgy agyának szö-
vettani vizsgálatát és két furcsa patológiai elváltozást írt le az agykéregben. Tiszteletére Kraepelin 

ezt az idegsejteket pusztító, elbutulással járó betegséget 1910-ben elnevezte Alzheimer-kórnak.

Alois Alzheimer... Emil Kraepelin... ...és betegük, Auguste Deter
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gliasejtekben is megtalálható. A neu-
ronnak főleg az idegimpulzusokat 
szállító hosszú nyúlványában, az 
axonban helyezkedik el, kisebb 
mennyiségben azonban előfordul a 
plazmamembránban, a sejtmagban 
és a mitokondriumban is. Fiziológi-
ás körülmények között a tau a 
mikrotubulusokat stabilizálja, lehe-
tővé téve azok kapcsolódását a sejt-
váz más fehérjéihez. Szerkezetala-
kító szerepén túl részt vesz maguk-
ban az axonokban zajló transzportfo-
lyamatokban is. Kisebb mennyiségben 
az idegsejtek rövid, gyökérszerűen el-
ágazó nyúlványaiban, a dendritekben is 
találhatók taufehérjék, ahol szintén 
szerkezeterősítő szerepük van.

Árulkodó elváltozások
Az egy vagy több polipeptidláncból 
felépülő fehérjék térszerkezetének 
négy szintjét különítjük el. Az elsődle-
ges szerkezetüket az aminosavak sor-
rendje határozza meg. A másodlagos 
szerkezetet a sorban egymás melletti 
vagy egymáshoz közeli aminosavak 
egységei alkotják. A fehérjeszerkezet-
nek ezen a szintjén kétféle elrendező-
dést különböztetünk meg, nevezete-
sen az α-hélixet és a β-redőzött lemezt. 
Az előbbiben az egymás melletti ami-
nosavak jobbmenetes hélixben csava-
rodnak fel, az utóbbit egyedi 
peptidláncok, a harmonikára emlé-
keztető β-redők alkotják, melyeket a 
rájuk merőleges hidrogénkötések sta-
bilizálnak. A fehérjék harmadlagos 
szerkezete a polipeptidlánc teljes három-
dimenziós formáját jelenti, amely térben 
kétféle típusú – fibrilláris és globuláris – fe-
hérjeként jelenik meg. A fibrilláris 
fehérjék esetében az egymáshoz képest 

párhuzamosan elhelyezkedő peptid-
láncok finomabb szálakba vagy dur-
vább rostkötegekbe rendeződnek, a 
globuláris fehérjék peptidláncai gömb-
szerűen tömörülnek. Az előbbiek csak 
egyféle másodlagos szerkezetből áll-
nak, az utóbbiakban α-hélixek, 
β-redőzött lemezek és szabálytalan 
szakaszok váltakoznak. Negyedleges 
szerkezetről akkor beszélünk, ha több 
polipeptidlánc kapcsolódik össze vagy 
a polipeptidlánchoz más nagyobb mo-
lekula is fűződik. Általánosságban el-
mondhatjuk, hogy a fehérjék megfele-
lő működéséhez azok pontos térszer-
kezete szükséges – amennyiben bár-
melyik szerkezeti lépésben eltérés 
mutatkozik, úgy a fehérje nem tudja 
ellátni eredeti feladatát és bizonyos 
esetben a lebomlás lehetőségei is el-
vesznek, károsodnak.

Az Alzheimer-betegségben megfi-
gyelhető kóros amiloidfibrillumok 
meghatározó szerkezeti tulajdonsága 
a fehérjeváz harmadik és negyedik 
szintjén jelentkezik. E fehérjékre a 
fibrilláris harmadlagos szerkezet jel-
lemző, amelyet több, szigorúan csak 
β-redőzött lemezből álló fehérjelánc 
alkot. A negyedleges szerkezet szint-
jén ezek önmaguktól összeállnak 
amiloidfibrillummá, s a sejtek között 
felhalmozódva plakkokat alkotnak, 
amelyek az Alzheimer-kórt kísérő 
jellemző patológiás elváltozások.

Szintén jellemző szövettani elváltozás 
az Alzheimer-kórban, hogy a sejten be-
lül neurofibrilláris kötegek jelennek meg, 
amelyek hiperfoszforilált tau fehérjéből 
állnak. A tau fehérje foszforilációja 
élettani folyamat, amelynek célja, 
hogy a mikrotubulus-hálózat stabili-
zálásával csökkentse az idegsejt 

A nem-amiloidogén útvonal esetén az 
APP sejten kívüli végét az α-szekretáz 
nevű enzim hasítja, melynek eredmé-
nye egy oldható, sejten kívüli töredék, 
az sAPP-α. Az amiloidogén útvonal 
során a hasítást a β-szekretáz enzim 
végzi, a keletkező termékek az sAPP-β 
és a CT99 vagy CT89. Az utóbbi ket-
tőt a γ-szekretáz hasítja tovább. E két 
folyamat következtében keletkezik 
az amiloid-béta, valamint további 
hasítási termékek. Az amiloidogén 
útvonal tárgyalása során fontos ki-
emelni, hogy a keletkező amiloid-
béta hajlamos a felhalmozódásra és 
oligomerizációra (utóbbi jelentőségét 
később mutatjuk be). 

Az amiloid-béta alacsony koncentrá-
cióban a fiziológiás folyamatokban 
vesz részt, egyebek mellett az idegsej-
tek közötti jelátvitelért felelős 
szinaptikus kapcsolatok szabályzója, 
mely a memória-funkciókra és a tanu-
lásra van hatással. Feltételezhető, hogy 
az idegsejtek egymással történő kom-
munikációja során az amiloid-béta ki-
kerül a sejtek közötti térbe, majd ott 
egy másik sejt felveszi, ilyen módon 
részt vállal az idegsejtek 
nem szinaptikus úton zajló 
kommunikációjában. To-
vábbi fontos szerepe, hogy a 
sejten kívül elhelyezkedve 
hatással van a szinaptikus 
kapcsolatok erősségére és 
tartósságára is. Eltávolításá-
ért az apolipoproteinE fele-
lős, melyet az idegsejtek 
mellett az agyszövet fő töme-
gét adó gliasejtek egyik fajtája, 
az asztrociták termelnek. 

A másik „fő bűnös”, a tau, az 
idegsejt belső vázához, a 
mikrotubulushoz kötött fe-
hérje, de kisebb mértékben a 

Az amiloid lebontásának metabolikus útvonalai

Az Auguste Deter agyszövetében talált 
neurofibrillumok Alzheimer rajzán
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idegsejtek membránjának áteresztő ké-
pességét megváltoztatva, fokozza azok 
ingerelhetőségét. A kórosan túlaktivált 
sejtek energiaháztartása egy idő után 
kimerül, továbbá a felszabaduló serken-
tő molekulák nagy mennyiségben toxi-
kusak és a neuronok elhalását okozzák.

A taukötegekben hiperfoszfor-
iláció hatására a tau fehérjék felhal-
mozódnak, s akadályozzák az axonok 
szállítófolyamatait. További negatív 
következményt jelent a tauban – 
szintén hiper-foszforiláció hatására 
– bekövetkező kötődés fokozódása 
bizonyos egyéb fehérjék irányában. 
Ez utóbbi folyamat a tau eloszlásá-
nak sejten belüli átrendeződését 
okozza a sejttest javára, s ezzel 
olyan mértékű változást idéz elő 
magában az idegsejt működésében, 
hogy sejthalál révén az agyszövet 
degenerációjához vezet.

Stádiumok
Az Alzheimer-betegséget a kóros 
fehérjefelhalmozódás helye és terjedése 
szerint három szakaszra, azon belül két-
két stádiumra osztotta Heiko Braak né-
met neurológus. Az első az entorhinális 

folytonos átalakulását, molekulatransz-
portját és aktivitását. Ezt alátámasztják 
azok a kutatások is, amelyek a tau 
foszforilációját mutatták ki altatás alatt 
lévő betegekben, illetve a testhőmér-
séklet csökkentésének hatására. Alzhei-
mer-kór esetében azonban mérséklődik 
a foszforcsoportok eltávolításáért felelős 
enzim működése, ezért a tau többszö-
rösen is foszforilálódik, minek követ-
keztében a harmadlagos és negyedleges 
szerkezete megváltozik, a tauláncok 
pedig összekapcsolódnak egy bonyo-
lult fehérje komplexszé, amely folya-
matot oligomerizációnak nevezzük. 
Ennek hatására végül a tau lebonthatat-
lan kötegek, fibrillumok formájában a 
sejtek belső terében felhalmozódik. 

Kölcsönhatások
Az amiloidfelhalmozódás káros hatása-
inak megértéséhez fontos hangsúlyoz-
ni, hogy agyunkban a szinaptikus kap-
csolatok erőssége határozza meg az 
emlékek tartósságát. A neuronális kap-
csolatok állandó, dinamikus változását 
szinaptikus plaszticitásnak nevezzük. 
Úgy tűnik, hogy a sejtek közötti térben 
felhalmozódó amiloid megváltoztatja 
az idegsejtek mikrokörnyezetét, hatva 
azokra a molekulákra, amelyek az 
újonnan létrejött kötődések erősségét 
szabályozzák, ilyen módon megakadá-
lyozva új, erős szinaptikus kapcsolatok 
létrejöttét. A szinapszisok mellett az 
idegsejtek és a gliasejtek kölcsönhatásá-
ra is kihat, és mivel az utóbbiaknak ki-
emelt szerepük van a neuronok táp-
anyagellátásában, végső soron azok 
anyagcseréjét is jelentősen befolyá-
solja. További fontos hatása, hogy az 

szakasz az I. és II. stádiummal. 
Ekkor a neurofibrilláris kötegek a 
halántéklebenyben: a transzentor-
hinális és entorhinális kéreg II. réte-
gének idegsejtjeiben jelennek meg. 
Ebben a szakaszban a betegnél klini-
kai tünetek még nem észlelhetők, de 
biomarkerek segítségével a kóros fo-
lyamat már azonosítható. 

A második a limbikus szakasz a III. 
és IV. stádiummal. A neurofibrilláris 
kötegek ebben a szakaszban a 
transzentorhinális és entorhinális kér-
gen túl a hippokampusz H1-agyterü-
leten és a szubikulumban is jelen van-
nak. A betegség kezdeti tünetei ek-
kor jelentkeznek: jellemző az 
epizódikus emlékezet zavara (szemé-
lyes események megjegyzésének 
problémája). Szintén jellemző az ösz-
szetett feladatok végrehajtása során 
jelentkező munkamemória-gyenge-
ség. (A munkamemória rövidtávú 
memória, amely az információt né-
hány másodpercig vagy percig, tehát 
rövid ideig tárolja.) A neuronok pusz-
tulása következtében a hippokampusz 
kapcsolata az agykéreggel megsza-
kad. A morfológiai elváltozások kép-
alkotó eljárásokkal kimutathatók. 

A harmadik az izokortikális szakasz. 
Az V. stádiumban a neurofibrilláris 
kötegek az asszociációs kéreg idegsejt-
jeiben is megjelennek. Végül a VI. stá-
diumban a primer érző kéregben is 
kimutathatók neurofibrilláris köte-
gek. E szakaszban súlyos kognitív za-
var jelentkezik gyakran beszédzavar-
ral, az akaratlagos mozgások kivitele-
zésének zavarával és tájékozódási 
problémával.

A fehérjék különböző szintű szerkezete

Amiloid plakkok keletkezése

A 2017-1.2.1-NKP-
2017-00002 számú 
kutatást és a cikk 

megírását a  
Nemzeti Agykutatási 
Program II támogatta
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Számos betegséghez hasonlóan, az 
Alzheimer-kór esetében is beszélhetünk 
atípusos formákról, amelyekben elein-
te nem feltétlenül a memóriazavar az 
uralkodó tünet. Ilyen atípusos forma a 
posteriorkortikális atrófia, melynek jel-
lemző tünete az arcok felismerésének 
zavara, a prozopagnózia. Szintén atí-
pusos forma a beszéd képzésének za-
vara, a primer progresszív afázia, mely 
esetén jellemző két agyterület, a gyrus 
supramarginalis és gyrus angularis 
érintettsége, frontális variáns esetén pe-
dig a betegség vezető tünetei a hangu-
latzavarok, viselkedési problémák. 
Szintén atípusos forma a Benson-
szindróma, orvosi nevén a bilaterális 
parietális variáns, melynek fő tünete a 
vizuális működések zavara. Az ilyen 
betegek memóriafunkciói és nyelvi 
készségei általában megtartottak.

Genetikai formák
Az Alzheimer-kórt a cikksorozat el-
ső részében részletezett klinikai sok-
rétűség mellett genetikai változatos-
ság is jellemzi. Megkülönböztetjük 
familiáris és sporadikus formáit. 

A tisztán genetikai familiáris forma 
ritka, az Alzheimer-kóros esetek ke-
vesebb mint 10 százaléka. Különböző 
géneket érint és autoszomális domi-
náns öröklődésmenetet mutat. A be-
tegség fiatal korban (a 65. év előtt, de 
akár már a harmincas években) kez-
dődik, elnevezésében korai megjelené-
sű Alzheimer-kórként különböztetik 
meg a többitől. A presenilin-1 
(PSEN-1) fehérje a γ-szekretáz enzim 

fontos összetevője, annak aktív köz-
pontját alkotja. Az e fehérjét kódoló 
génben bekövetkező pontmutáció a 
korai megjelenésű Alzheimer-kór leg-
gyakoribb oka. A betegség 25–65 éves 
kor között jelenik meg, súlyos klinikai 
formában. A presenilin-2 fehérjét kó-
doló gén mutációi ritkák, az eltérő allélt 
hordozó egyénekben a betegség meg-
jelenése 40–50 éves korban jellemző. 
A korai megjelenésű Alzheimer-beteg-
ségek közül a viszonylag legkésőbb je-
lentkező típusban az amiloidprekurzor 
fehérje génjében található mutáció. 
Ez esetben a betegség megjelenése 55–
65 éves kor között várható. 

A késői megjelenésű familiáris for-
mában, valamint a sporadikus forma 
20 százalékában az apolipoproteinE-
epszilont (APOE-ε-t) kódoló gén 

különböző alléljeinek szerepét ismer-
ték fel mint rizikótényezőket. Míg az 
egészséges egyénekben az E3 allél a 
leggyakoribb, az Alzheimer-kórban 
szenvedőkben az E4 allél előfordulásá-
nak gyakorisága megközelíti az E3-ét.

 Az APOE-ε 4 és 3 allélt egyszerre 
hordozó egyénekben az Alzheimer-
kór kialakulásának rizikója négyszere-
sére nő, s a betegség megjelenése 5–10 
évvel korábban várható. Homozigó-
ta, azaz két E4 allélt hordozó szemé-
lyekben már tizenötször nagyobb az 
Alzheimer-kór kialakulásának kocká-
zata, a tünetek pedig 10–20 évvel 
korábban jelentkeznek. Ugyanak-
kor fontos megemlíteni, hogy az 
Alzheimer-kór késői típusában szen-
vedők 42 százaléka nem rendelkezik 
E4 alléllal, tehát az allél hiánya ese-
tén sem kizárható a betegség megje-
lenése. Az E4 allél kevésbé hatékony 
a koleszterin és triglicerid metabo-
lizmusában, továbbá fokozottabban 
halmozza fel az amiloid-bétát. 

Az Alzheimer-kór kialakulásának 
hátterében az imént részletezett gene-
tikai okokon kívül számos más ténye-
ző is áll, amelyek hatására megjelen-
hetnek a kóros fehérjék. Ilyen többek 
között a gyulladás, az érrendszer be-
tegségei, metabolikus okok, a foko-
zott neuronális ingerelhetőség, a fizi-
kális és pszichés traumák, valamint a 
környezeti tényezők. Ezek szerepére, a 
betegség megelőzésére és terápiás lehe-
tőségeire cikksorozatunk 3. részében, 
két hét múlva térünk ki. 

Berente DaliDa
HorvátH anDrás attila

KamonDi anita

Tau neurofibrilláris kötegek 
keletkezése

A kóros fehérjefelhalmozódások terjedése a betegség különböző stádiumaiban Braak szerint
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hogy magam is elcsodálkozom. Kicsit 
kizökkentenek a kutatás saját ritmusá-
ból, hirtelen teljesen más színben tün-
tetnek fel problémákat. Az emberek 
meglepően tájékozottak, a legfrissebb 
tudományos hírek is ott motoszkál-
nak a gondolataikban. Jó látni bennük 
is azt a kíváncsiságot, ami a kutatókat 
is hajtja. Köszönet illeti ezért a termé-
szettudományokat tanító kiváló peda-
gógusainkat és az ismeretterjesztőket.
– Mi volt a célja a csillagászattal? 
Felfedezni valamit, esetleg Nobel-
díjat kapni?
– Sosem volt olyan ambícióm, hogy 
nekem világhírűnek kell lennem. 
Viszont egyetemista korom óta fog-
lalkoztat az, hogyan jöhetnek létre a 
csillagok annyira ritka csillagközi 
gázból, mint amit a földi vákuum-
kamrákban se nagyon tudunk előál-
lítani. Ez teljesen lehetetlennek tű-
nik, hiszen hétköznapi tapasztalata-
ink azt mutatják, hogy a gáz inkább 
szétoszlik, és nem fog összesűrűsödni 
egy pici helyre. Márpedig egy csillag 
nagyjából olyan átlagsűrűségű mint a 
víz. A csillagkeletkezésnél ez a „cso-
da” megtörténik. Ebben aztán ren-
geteg olyan fizikai, kémia részlet 
van, amibe jól bele lehet bonyolódni. 

Egyszerűen érdekes maga a megis-
merés is, egy-egy apró titkot fölfe-
dünk ez önmagában elég jutalom. 
– Sok mindennel foglalkozik, de ta-
lán a legizgalmasabb témának a gam-
mafelvillanások tűnnek.
– A gammafelvillanások, vagy angol 
rövidítéssel GRB-k a Világegyetem 
legnagyobb energiafelszabadítással já-
ró jelenségei közé tartoznak. Máig 
sem értjük őket teljesen, de annyira fé-
nyesek, hogy szinte „a világ végéről” 
is ide látszanak. A téma aktualitást az 
adja, hogy az Akari nevű japán infra-
vörös űrtávcső adatait felhasználva, 
gyakorlatilag elhúztuk a GRB-k elől 
a galaktikus függönyt, amiről most je-
lent meg egy cikkünk a PASJ című ja-
pán csillagászati szakfolyóiratban.
– Hogyan került előtérbe ez a feladat?
– Ahogyan Horváth István kollégám 
akadémiai doktori védésén hallhattuk, 
legalább háromféle GRB van. Az úgy-
nevezett hosszú GRB-k a Napnál akár 
40-szer nagyobb tömegű csillagok élete 
végén, a csillagmag összeomlásakor 
villannak fel. Tapasztalatunk és az el-
méletek szerint rengeteg, több mint 
százezer naptömegnyi csillagközi 
anyagra van szükség az olyan nagy-
tömegű csillagok keletkezéséhez, 

– A csillagászat szinte minden kisgye-
reket érdekel. Ön is közéjük tartozott?
– Először az volt az elképzelésem, 
hogy szakács leszek, de a csillagászat is 
nagyon érdekelt. Édesanyám azt 
mondta, ha szakács leszek, akkor va-
lószínűleg nem tudok majd profin 
csillagászkodni, de ha csillagász le-
szek, amellett még főzhetek kiváló-
an. Én ezt az egyszerű logikai in-
doklást elfogadtam és a gasztronó-
miát az asztronómia után helyeztem. 
De a szakmában tudják rólam, ha elő-
adást tartok, mindig kínálok valami 
„témához illő” harapnivalót is. Általá-
ban magyar gyártmányú édességgel 
vagy gyümölccsel szoktam meglepni 
a hallgatóságot. Nemrég egy római 
konferencián találkoztam újra egy 
angol kollégával, aki nevetve jegyezte 
meg, hogy a tíz évvel korábbi prágai 
előadásomból semmit nem tud fel-
idézni, csak azt, hogy kis vaníliás kari-
kákat osztogattam. Aztán a fejéhez ka-
pott és azt mondta, hogy már emlék-
szik: a csillagközi buborékokról volt szó. 

A csillagászatot valóban szinte min-
denki szereti. A családomban, kör-
nyezetemben, például az aktív Fra-
di szurkolók között is rendszeresen 
kapok olyan izgalmas kérdéseket, 
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asztrofizikussal, aki az ELTE Csillagászati Tanszékének 
adjunktusa. A Nemzetközi Csillagászati Unió Csillagközi 
Anyag és Lokális Univerzum Divíziója vezetőségének tagja, 
sok izgalmas témával foglalkozik, többek közt gammafelvil-
lanások segítségével nagyon távoli – a Lokális Univerzumon 
messze túli – galaxisok tulajdonságait is vizsgálja. Friss 
szakmai eredményei mellett a kutatással és az ismeretek 
megosztásával kapcsolatos gondolatait is elmondta nekünk.

MI VAN A GALAKTIKUS 
FÜGGÖNYÖN TÚL?
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– Nem látunk minden galaxisban 
gammafelvillanásokat. Kérdés, hogy 
speciális galaxisokban vagy a galaxi-
sok életének különleges pillanatában 
vagy valami kitüntetett eseményhez 
kapcsolódóan jönnek-e létre azok a 
szuper-nagytömegű csillagok, ame-
lyek gammafelvillanást produkálnak 
életük végén? A válaszhoz ismerni kel-
lene az akár sok milliárd fényév távol-
ságban lévő GRB-k anyagalaxisának 
tulajdonságait. Pár éve a legkülönbö-
zőbb hullámhosszakon, a világ legjobb 
műszereivel mérjük ezek sugárzását. 
Olyanokkal, mint a Herschel és az 
Akari űrtávcsövek, a SUBARU tele-
szkóp, vagy a Karl Jansky VLA 
interferométer. Kovács Tímea hallga-
tómmal modellezzük a galaxisokat és 
spektrumukat. Meg tudjuk becsülni, 
hogy mennyire sűrű, milyen hőmér-
sékletű, milyen összetételű ott a csil-
lagközi anyag, milyen heves a csillag-
keletkezés. A progenitor környezetére 
közeli analógiaként a Tejútrendszer és 
a Nagy Magellán-felhő óriás moleku-
lafelhői és OB asszociációi szolgálnak.

Szerencse, hogy a sok milliárd fény-
évre lévő galaxisban ott egy GRB, és 
„üzenetet küld”, amivel segít megis-
merni az anyagalaxisát. Természettu-
dósként viszont bármilyen problémá-
hoz nagyon önkritikusan kell közelí-
tenünk. Kérdés, hogy ha én egy gam-
mafelvillanást használok, az tényleg 
autentikus információközlő lesz-e? 
Jól bemutatja-e azt a környezetet ami-
ben robbant, illetve jól jellemzi-e az a 
néhány galaxis, amiben GRB is van 
általában a galaxisokat abban a koz-
mológiai korban? A Balázs Lajos veze-
tésével működő, extragalaktikus és 
nagy-energiájú asztrofizikával foglal-
kozó HEART csoportban amerikai, 
francia és japán együttműködőkkel 
most ezt próbáljuk kideríteni.

Trupka ZolTán

Mi a korábbi vizsgálatokénál sok-
kal nagyobb felbontással mértük a 
csillagközi anyag infravörös sugár-
zását, és rájöttünk, hogy az előtér 
szerkezete olyan, mint egy csipke-
függönyé. Szálak és jó nagy csomók 
vannak benne, de közük „lukak” is 
találhatók alacsonyabb sűrűséggel. 
Aki erre nincs tekintettel, az túlbe-
csüli az előtér elnyelést. Mi ponto-
sabbak voltunk, és kiderült, mégsem 
„csupaszok” a hosszú GRB-k. 
– Miért kellett éppen infravörös 
tartományban mérni?
– Ez nagyon jó kérdés. A sűrű csil-
lagközi anyag általában rettentő hi-
deg. Hőmérséklete tipikusan mínusz 
200-260 ºC környékén van, látható 
sugárzása nincs, de infravörös és rá-
dió tartományban fényes. A na-
gyon-nagyon fiatal csillagok körül 
látunk felfűtött anyagot is derenge-
ni, például az Orion-ködben és kör-
nyékén, de a csillagközi porszemcsé-
ket ott is elárulja az infravörös su-
gárzásuk. Ezért az Akari infravörös 
űrtávcsővel mértük fel a galaktikus 
csillagközi anyag szerkezetét.
– Milyen következtetéseket lehet le-
vonni a GRB-knél talált csillagközi 
anyag tanulmányozásából? 

mint a hosszú GRB-elődök. Ezek a 
latinból kölcsönzött szóval GRB 
progenitor csillagok csillagászati ér-
telemben nagyon gyorsan, néhány mil-
lió év alatt leélik az életüket, így a csil-
lagközi felhők maradványainak, ame-
lyekből létrejöttek, még ott kell lenniük 
a környezetükben. Viszont megfigyel-
tek több olyan hosszú GRB-t amelyek-
ről röntgen utófényük vizsgálata alapján 
úgy tűnt, hogy csillagközi anyagtól 
mentes térben vannak. De akkor miből 
jöttek létre az elődcsillagaik? Ez a furcsa, 
szinte bosszantó kérdés sarkalt arra, hogy 
megvizsgáljam, mi ebből az igazság.

A gammafelvillanást mindenféle 
más elektromágneses sugárzás is kísé-
ri, amelyeket hosszabb ideig látunk. 
Ez az utófény. A röntgen utófény 
mérésével a GRB környezete által 
okozott elnyelést kiszámíthatjuk, 
ha tudjuk, hogy mennyit gyengült a 
sugárzás miközben áthaladt az 
intergalaktikus téren és a mi galaxi-
sunk, a Tejútrendszer csillagközi 
anyagán. A korábbi munkákban ki-
csit elrontották a látóirányba eső ga-
laktikus előtér „függöny”, azaz a ga-
laktikus csillagközi anyag elnyelésé-
nek becslését. A galaktikus függöny 
mintázatára nem voltak tekintettel.

A Galaktikus előtér „függöny” szerkezete alacsony felbontással (LAB) és teljes felbontással 
(AKARI) (FORRÁS: TÓTH, ZAHORECZ, DOI ÉS MTS.)

A kozmológiai távolságokból érkező GRB utófény áthalad az intergalaktikus téren és a Tejútrendszer csillagközi anyagán 
(TÓTH L.V., GOMBOCZ ÉS HURT, NASA, CALTECH NYOMÁN)
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3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

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

ményes gondolkodást kívánunk!

2. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Benked Anett feladványa

Megoldás: 

A feliratok szövege az óramutató járásával megegyező irányt 
nézve mindig a kettővel korábbi tojás színét írja le. A szöveg 

színe a következő tojás színével egyezik meg.

2. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Megoldás: 2002=MIMI, 1102=MICI, 512=DIXI, 152=CILI, 102=LI-
LI, 57=VILI, 12=VIVI

(Az arab számok a neveket alkotó római számjegyek összegével 
egyeznek meg.)

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: Intelligencia

Melyik szám illik a kérdőjel helyére?

Az alábbi állítások alapján állapítsa meg, melyik kiscsibe melyik 
tyúkanyóhoz tartozik:
• Kotkotkának eggyel több csibéje van, mint a másik kettőnek
• nincs egymás mellett három olyan csibe, ami ugyanahhoz a tyúk-
hoz tartozna, kettő ilyen (tehát két egymás mellett álló, ugyanahhoz 
a tyúkanyóhoz tartozó) viszont két helyen is előfordul, az egyik ilyen 
a középső csibe az egyik szomszédjával
• Csőri csibéi csak páros számokon állnak
• a két legszélső és a középső kiscsibe ugyanahhoz a tyúkhoz tartozik
• ha összeadjuk azokat a számokat, amelyeken Tyutyu csibéi áll-
nak, összesen 21-et kapunk

Ha:

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

Árfolyam és vásárlóerő-paritás

Gondolhatnánk, hogy a különböző országok pénzben ki-
fejezett mutatóit igazán könnyű összeadni: nem kell hoz-
zá más, csak egy megfelelő közös valuta, például az euró 
vagy az amerikai dollár, és a megfelelő árfolyamadatok. 
Mégis gyanút foghat az érdeklődő olvasó, ha arról érte-
sül, hogy több mint száz éve foglalkoztatja ez a probléma 
a közgazdászokat (de már a XVI. században is megjelen-
tek az ezzel kapcsolatos gondolatok), és a hatvanas évek 
óta egy nemzetközi program is létezik az ilyen számítá-
sok elvégzésére. Mégis min gondolkodnak ennyi ideje?

Mivel minden országnak egyedi az árszintje és a pénzne-
me, ezek összevetésére egy közös árszintet és egy közös 
pénznemet kellett meghatározni. Erre a célra alakították ki 
az úgynevezett vásárlóerő-paritást (purchasing power 
parity, PPP). A vásárlóerő-paritás területi árindexként mű-
ködik, segítségével az egyes országok folyó áron, saját 
pénznemben számított GDP-jéből eltávolíthatók az árszín-
vonalak okozta különbségek.

Adódik a kérdés: miért nem elég az árfolyamok segítsé-
gével közös pénznemet meghatározni? Miért van szükség 
egy mesterséges pénznemre? A válasz az árfolyamok ter-
mészetéből vezethető le: az árfolyamok nem számíthatók 
külön-külön fogyasztási tételekre, a GDP összetevőire; rá-
adásul erősen befolyásolják őket olyan tényezők, amelyek 
nem valós gazdasági különbségeken alapulnak. Az árfo-
lyam egy nagyon rövid időszakon belül jelentősen megvál-
tozhat: ha egy valuta hirtelen valamilyen sokk miatt leérté-
kelődik például a dollárhoz képest, az adott ország GDP-je 
dollárban számítva hirtelen sokkal kevesebbet fog érni; de 
a saját valutájában számítva – azonnal legalábbis – nem. 
(A vásárlóerő-paritás használatának korlátairól komoly viták 
folytak, ezeknek hátterében többek között a számításhoz 
használt fogyasztói kosár reprezentativitása, a benne szereplő 
termékek országok közti összehasonlíthatósága áll.)

A vásárlóerő-paritás tehát egyrészt egy közös valutában fe-
jez ki különböző pénznemben megadott mennyiségi adatot, 
másrészt kiküszöböli az árszintkülönbségeket.

Az árfolyamon és a vásárlóerő-paritáson számított értékek 
lehetnek egymástól nagyon eltérőek is, de olyan is előfordul-
hat, hogy nincs számottevő különbség. Az eltérések egyik 
legfontosabb oka az adott ország átlagos árszintje (amire a 
Balassa-Samuelson elmélet ad egy lehetséges magyarázatot).

A vásárlóerő-paritás mértékegysége attól függ, milyen 
országkörre történik a számítás. Amennyiben a globális össze-
vetés alapján állnak elő az eredmények, az úgynevezett nem-
zetközi dollárt használják. Amennyiben európai országkörre 
számítják ki az adatokat, vásárlóerő-egységet (Purchasing 

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. 

Power Standard-et, PPS-t) használnak. Amennyiben az 
OECD tagállamaira történik a számítás, úgynevezett OECD-
dollár a mértékegység. De mindhárom esetben azt mondjuk, 
hogy az eredmények vásárlóerő-paritáson szerepelnek.

A nemzetközi dollár tehát egy olyan fiktív valuta, amely-
nek egy adott évben ugyanakkora a vásárlóereje, mint az 
USD-nek az Egyesült Államokban. A PPS vásárlóereje 
minden uniós országban azonos, ezért uniós átlagban 1 eu-
ró = 1 PPS. Az OECD-dollár olyan fiktív valuta, amelynek 
a vásárlóereje megegyező minden OECD-tagállamban.

Felmerül a kérdés, hogyan hasonlíthatók össze időben a vá-
sárlóerő-paritáson kifejezett adatok. Ha egymás mellé illeszt-
jük két különböző év vásárlóerő-paritáson kifejezett adatait, 
amelyek tehát kiszűrték az árkülönbségeket, úgy érezhetjük, 
ezek közvetlenül összevethetők egymással. Ez azonban nem 
így van, mert ezek az adatok minden évben eltérő árarányok 
alapján lettek kiszámítva, míg a volumenindexeknél egy adott 
év árarányait tükrözik. De a PPP-n kifejezett adatokat is lehet 
időbeli összehasonlításra alkalmazni például oly módon, hogy 
az átlaghoz való közeledést vagy attól távolodást vizsgáljuk. 
Az értékek ilyenkor vásárlóerő-paritás alapján számítva szere-
pelnek, de nem a szokásos, fent tárgyalt mértékegységekben 
(nemzetközi dollárban, PPS-ben vagy OECD-dollárban), ha-
nem valamilyen százalékos arányban (lásd az ábrát).

Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy az árfolyamon átváltott 
adatoknak megvan a maguk létjogosultsága számos statisz-
tikai területen. Árfolyamon számítjuk ki például a 
külkeresedelmi adatokat, a fizetési mérleg tételeit, az állam-
adósságot. Általánosságban: a GDP-nek és egyes alkotóele-
meinek, különösen a fogyasztással összefüggő jelenségeknek 
vizsgálatakor érdemes vásárlóerő-paritást alkalmazni.

Kátainé Marosi angéla

Az egy főre jutó GDP alakulása vásárlóerő-paritáson (EU = 100)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

2019 hala: a vörösszárnyú 
keszeg

Az idei esztendő Év Hala megválasz-
tása a korábbiaknál lényegesen na-

gyobb érdeklődés mellett zajlott a Ma-
gyar Haltani Társaság internetes közön-
ségszavazásán. Örömünk mégsem fel-
hőtlen, mert valaki meg nem engedett 
módon igyekezett befolyásolni a három 
jelölt versengésének eredményét. A sza-
vazatok száma azonban a sebes piszt-
rángra leadott 2130 szabálytalan szava-
zat levonásával is meghaladta a tízezret, 
11 483-at tett ki. A voksok legnagyobb 
részét (44 százalékot) egy pontyféle, a 
vörösszárnyú keszeg (Scardinius 
erythrophthalmus) kapta, második he-
lyen, 32 százalékkal a védett szivárvá-
nyos ökle (Rhodeus sericeus) végzett, a 
sebes pisztráng (Salmo trutta fario) pedig 
a harmadik lett 24 százalékkal.

testét ezüstös pikkelyek fedik, alsó 
úszói pedig, köztük a „szárnyai”, 
azaz a mellúszói, általában élénk-
vörösek. Fölfelé nyíló szája elárulja, 

Bálnazsír 
az Ichthyosaurusból

Az ősi óceánokban úszkált Ich-
thyosaurusok a konvergens evo-

lúció állatorvosi lovai... illetve halai... 
illetve bálnái... illetve hüllői. Ha valaki 
rájuk nézett volna úgy 180 millió év-
vel ezelőtt, könnyen gondolhatta vol-
na őket cetfélének is – hiszen külle-
mük számos tekintetben emlékeztetett 
a sokkal később megjelent tengeri em-
lősökre. Testük áramvonalassá alakult, 
testfelszínük simává lett, így minimá-
lisra tudták csökkenteni a víz közegel-
lenállását. Végtagjaik uszonnyá fej-
lődtek. Talán csak függőlegesen álló, 
így cápákra emlékeztető farok-
uszonyuk tért el látványosan a ten-
geri emlősök vízszintes farkától. 

Az svédországi Lundi Egyetem ku-
tatóinak a Nature minapi számában 
publikált kutatásai pedig azt is feltár-
ták, hogy külalakjukon túl „mélyebb” 
hasonlóságok is felfedezhetők az 
Ichthyosaurusok és a cetfélék között. 
A Mary Schweitzer vezette kutató-
csoport egy kivételesen jó állapotban 
megmaradt Ichthyosaurus marad-
ványt (konkrétan egy Stenopterygiust) 
vizsgáltak, amelyet a németországi 
Holzmadenben lévő, nagyjából 178 
millió éves rétegben találtak, és az 
MH-432 azonosítót adták neki.

hogy az őslénykutatók már azon kezd-
tek töprengeni, hogy talán egészen 
a molekuláris szintig megőrződött a 
hajdan élt hüllő szövetének szerkezete.

Így molekulárisbiológiai elemzésnek 
vetették alá a leletet, és az eredmény 
még őket is meglepte, minthogy eddig 
tengeri állat fosszíliájának molekuláris 

A győztes vörösszárnyú keszeg, 
amely a „Hej halászok, halászok” 
kezdetű népdalnak is főszereplője, 
egyike legszebb halainknak. Formás 

„Amikor mintát keresek a kutatásaim-
hoz, az első szempontom az, hogy a lelet 
valamilyen módon szokatlan legyen” - 
nyilatkozta Schweitzer a Smithsonian 
magazinnak. Nos, az MH-432 való-
ban kivételes, hiszen a csontok mellett 
a lágy szövetek is igen jó állapotban 
fosszilizálódtak benne. Olyannyira jól, 

A vizsgálatban elemzett Ichthyosaurus-fosszília fotója, illetve grafikai ábrázolása 
(FORRÁS: JOHAN LINDGREN/LUNDS UNIVERSITET)

(HARKA ÁKOS FELVÉTELE)
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hogy táplálékát nem a mederfené-
ken, hanem a magasabb vízrétegek-
ben, olykor a víz felszínén keresi. 
Kedveli az apróbb gerinctelen álla-
tokat is, de táplálékának nagyobb 
részét növények, például fonalas al-
gák, fiatal hajtások, rügyek, mag-
vak teszik ki.

Mindebből következik, hogy ked-
velt élőhelyei a sekély, növényzetben 
gazdag állóvizek, a holtágak és mo-
csarak, de kisebb számban a lassú 
folyóvizekben is előfordul. Magyar-
országon a hegyi patakok és a kifeje-
zetten gyors folyószakaszok kivéte-
lével szinte mindenütt megtalálható. 
Népszerűségéhez a széles körű elter-
jedés mellett az is hozzájárul, hogy 
nagyon sok kezdő horgásznak ez 
volt az első zsákmánya. Sűrűn irdal-
va és jól átsütve kitűnő halétel.

Harka Ákos

kísérletekben a kutatók felfedezték, 
hogy váltogatni is lehetséges a szilárd 
és a megolvadt szerkezetek közt.

A felfedezés, hogy hogyan veszí-
tik el ilyen módon az aranyatomok 
a szerkezetüket, nem csupán látvá-
nyos, de tudományos szempontból 
is áttörés. Ludvig de Knoop és kol-
légái, együttműködve a finnországi 
Jyväskylä-i Egyetem munkatársával, 
Mikael Juhani Kuismával, új utat nyi-
tottak az anyagtudományban. Ered-
ményeiket a Physical Review Materials 
című folyóiratban adták közre.

A kutatók elméleti számítások alap-
ján magyarázták meg, miért képes az 
arany szobahőmérsékleten megolvad-
ni. A felszíni olvadást valószínűleg 
úgy lehet tekinteni, mint topológiai 
fázisátalakulást. Ez esetben a felfe-
dezés a topológia kutatási területéhez 
kapcsolódik, mely az anyag szokatlan 
állapotait tanulmányozza, és melynek 
úttörői, David Thouless, Duncan 
Haldane és Michael Kosterlitz fizi-
kai Nobel-díjat kaptak 2016-ban. 
A mostani, Mikael Juhani Kuisma 
vezette felfedezés is esélyes a díjra.

„Mivel tudjuk irányítani és változtat-
ni az arany felszíni atomrétegeinek tu-
lajdonságait, ezzel sokféle alkalmazási 
terület megnyílik. Például ez a techno-
lógia alkalmazható különböző típusú 
szenzorok, katalizátorok és tranziszto-
rok esetében. Új lehetőséget kapunk a 
csatlakozás nélküli alkatrészek területén 
is” – mondta Eva Olsson, a Chalmers 
University of Technology fizika 
tanszékének professzora.

Egyelőre azonban ha valaki elekt-
ron mikroszkóp nélkül szeretne ara-
nyat olvasztani, akkor még mindig az 
ötvös műhelye felé kell vennie útját.

sz. N. I.

analízise még sohasem vezetett iga-
zán számottevő eredményre. Nem 
úgy most, hiszen ez alkalommal a 
paleontológusok a biológiai infor-
máció valóságos aranybányájára lel-
tek, amely jelentősen bővíti ismere-
teinket e tengeri őshüllők élettanáról 
- nemcsak csontozatáról, de hősza-
bályozásáról, bőrének megújulásáról, 
sőt színezetéről is.

A bőrfosszíliában talált chromatofora- 
(pigmentsejt-) maradványok alapján 
megállapíthatták, hogy – hason-
lóan sok jelenleg élő állathoz – az 
ichthyosaurus is világosabb színű 
volt a hasán, miközben a háta söté-
tebbnek mutatkozott. Ezen színezet 
célja, hogy az állat jobban beleolvad-
jon a háttérbe, akár felülről, akár 
alulról nézik.

A bőr alatt pedig kötőszövetes (zsír) 
rétegre leltek, amely nagyon hason-
ló számos, egymástól rendszertanilag 
meglehetősen távol álló tengeri állat 
(tengeri emlősök, teknősök, pingvi-
nek) zsírrétegéhez. E zsírszövet az 
intenzív anyagcserével együttmű-
ködve segíti az állat hőszigetelését, 
amely a vízi környezetben életbevá-
gó. Egyúttal arra is utal (ahogy azt 
már korábban is gyanították), hogy 
a vízi őshüllők melegvérűek voltak, 
vagyis aktívan szabályozták testhő-
mérsékletüket. Vélhetően e készség 
a nagy mélységekbe való merülés-
hez, illetve a rendkívül energikus 
mozgáshoz volt elengedhetetlen. 

k. M.

Így olvasszunk aranyat    
szobahőmérsékleten

Amikor nő a feszültség, szokatlan 
dolgok történhetnek – így van ez 

az arany atomok tekintetében is. Svéd 
kutatóknak elsőként sikerült egy 
aranytárgy felszínét megolvasztani 
szobahőmérsékleten. A felfedezés 
kapcsolódik a topológiai fázisátala-
kulás tudományterületéhez, mely az 
anyag szokatlan állapotait vizsgálja. 
E tudományterület képviselői kaptak 
2016-ban fizikai Nobel-díjat.

A kutatócsoportnak, mely többek 
között a Chalmers Műszaki Egye-
tem (Svédország) munkatársaiból állt, 
először sikerült szobahőmérsékleten 
megolvasztania egy arany tárgy fel-
színét. Ludvig de Knoop, az egyetem 
fizika tanszékének munkatársa, egy 
darab aranyat helyezett elektronmik-
roszkóp alá. Míg a legnagyobb nagyí-
tásban figyelte meg az aranydarabot, 
lépésről lépésre növelte az elektromos 
térerősséget extrém magas szintig, 
hogy megtudja, hogyan befolyásolja 
az elektromosság az aranyatomokat.

Amikor a mikroszkópos felvétele-
ken tanulmányozta az arany atomo-
kat, akkor vette észre, hogy izgalmas 
dolog történt: az arany felszíni rétege 
megolvadt – szobahőmérsékleten.

„Lenyűgözött a felfedezés. Ez kivételes 
jelenség, és új, alapvető tudást ad nekünk 
az arannyal kapcsolatban” – mondta 
Ludvig de Knoop.

A történtek úgy magyarázhatók, 
hogy az aranyatomok eltértek nyugal-
mi állapotuktól. Az elektromos mező 
befolyása alatt hirtelen elveszítették 
rendezett szerkezetüket és csaknem 
minden kötésüket elengedték, mely-
lyel egymáshoz kapcsolódtak. További 

A képen arany kúp látható, 
melyet erős elektromos 

mezőnek tettek ki. Látható a 
mező (a kúp csúcsa körül), 

mely az arany atomokat kibil-
lenti nyugalmi állapotukból, 

melyeknek így csaknem összes 
kötése megszűnik, és a felszíni 

rétegek elkezdenek olvadni. 
(FORRÁS: ALEXANDER ERICSON)
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Tudomány határok nélkül

A nemzetközi együttműködés min-
dig is jellemző volt a természettu-

dósokra. A diákok rendszeresen ta-
nultak külföldön, az uralkodói udva-
rokban pedig szívesen alkalmaztak 
külhoni orvosokat, asztrológuso-
kat, matematikusokat. (Utóbbi tu-
dományterületeket gyakran egy-
azon személy művelte.)

A kooperáció intézményesített for-
mája azonban egy évszázada jött 
csak divatba. 1919 áprilisában jött lét-
re a Nemzetközi Csillagászati Unió 
(IAU), de ugyanebben az évben ala-
kult meg a Biológiai Tudományok 
Nemzetközi Uniója valamint októ-
berben az Akadémiák Nemzetközi 
Szövetsége is. Talán csak a Nemzet-
közi Súly- és Mértékügyi Hivatal idő-
sebb szervezet (1857). A Nemzetközi 
Matematikai Unió 1920-ban star-
tolt, a Meteorológiai Világszervezet 
1950-ben. 1959 óta van Nemzetközi 
Ásványtani Világszövetség, 1961-óta 
Nemzetközi Földtudományi Unió. 
A tudományos szerveződés napja-
inkban is tart, múlt évben jött létre 
a Nemzetközi Tudományos Tanács 
(ISC), a jelenlegi legnagyobb globális 
tudományos szervezet. 

Az IAU-centenárium tiszteleté-
re számos rendezvényt szerveznek 
világszerte 100 év: közös égbolt alatt 

jelmondattal, hogy megün-
nepeljék azokat az áttörő csil-
lagászati eredményeket, ame-
lyek az elmúlt száz év folya-
mán a tudományt, technoló-
giát és kultúrát formálták. Az 
évforduló eseményei felhív-
ják a figyelmet arra is, hogy 
milyen fontos a csillagászat az 
oktatásban, a fejlődésben és 
akár a diplomáciában is.

Az első globális rendezvé-
nyen, a „100 óra csillagá-
szat”-on már túl is vagyunk, 
január  10. és 13. között a vi-
lág számos pontján (köztük 
hazánkban is több helyen) tartottak 
ismeretterjesztő csillagászati előadá-
sokat, távcsöves bemutatókat, nyílt 
napokat.

A hivatalos centenárumi ünnep-
ség Brüsszelben lesz áprilisban, erre 
a csillagászokon kívül számos egyéb 
tudományterület képviselője, vala-
mint művészek is hivatalosak.

Az IAU legfontosabb feladatai 
közé tartozik a közoktatásban folyó 
csillagászati ismeretbővítés támoga-
tása.  Ez az évfordulós programso-
rozatban is kiemelt figyelmet kap. 
Szerencsés egybeesés, hogy szintén 
100 éve, május 29-én következett be 
az a napfogyatkozás, melyet Sir Art-
hur Stanley Eddington is észlelt, és 
megfigyelési eredményei igazolták 

Einstein általános relativitáselméle-
tét. Az oktatási projekt az „Einstein 
iskolák” elnevezést kapta. De tarta-
nak tanártovábbképzéseket is csilla-
gászati témában.

Lesznek kiállítások, workshopok, 
konferenciák, de szerepel csillagász 
nők napja, sőt csillagászati rock-
koncert is a programban.

Hazánkban a legfontosabb idei ese-
mény az április elején Keszthelyen 
rendezendő Nemzetközi Csillagá-
szati és Asztrofizikai Diákolimpia 
lesz, ami szintén az IAU-évforduló 
jegyében zajlik. 

Az érdeklődők a www.iau-100.org 
honlapon tájékozódhatnak a prog-
ramkínálatról.

J.s.a.

Hangyákkal a gyomok ellen

Azok, akik tűzzel vassal próbálják 
irtani a hangyákat, ha megjelen-

nek a lakóterületük közelében bizo-
nyára elcsodálkoznak ezen a híren. 
Egy nemzetközi kutatócsoport 
spanyolországi vizsgálatai szerint 
ugyanis a gyommagvakat fogyasz-
tó arató hangyák segítségével kordá-
ban tarthatók bizonyos gyomok, így 
költséghatékonyabbá tehető a far-
mergazdaság. 

Az aratóhangyák gyakoriak arrafe-
lé és egyes növények felszínre hulló 
magvaival táplálkoznak. Sok kicsi 
sokra megy, így irdatlan mennyi-
ségű gyommagot képesek kivonni 
a rendszerből. A kutatók arra vol-
tak kiváncsiak, hogy a földművelés, 

szántás hogyan befolyásolja a 
hangyafészkek számát, mé-
retét és eloszlását. Az őszi 
búza termesztésével foglal-
kozó farmerek évente kétszer 
szántanak. Az őszi szántás 
fellazítja a talajt és előkészíti a 
vetést, a nyári szántás tönkre-
tesz adott kolóniákat, föld alá 
kerülnek a hangyák számára 
értékes gyommagvak és a talaj 
nedvességtartalma is elvész. 

A kutatók feltételezésüket 
művelt és műveletlen terü-
letek összehasonlításával tá-
masztották alá. Az intenzív 
talajműveléssel valóban kisebbek 
lettek a hangya kolóniák, és egyes 
bolyok elpusztulása miatt tovább 
csökkent a hatásuk, így a művelt te-
rületek jobban elgyomosodtak.

A mélyszántások számának csök-
kentésével és megfelelő időzítésé-
vel tehát nemcsak üzemanyagot és 
munkaköltséget lehet megspórolni, 

ÉT-ETOLÓGIA

hanem a hangyák gyomirtó aktivi-
tása is megőrizhető, vagyis a gyom-
irtózást is el lehet hagyni. A kisebb 
gyomosodás és jobb vízellátás mi-
att alacsonyabb költségen nagyobb 
terméshozam érhető el. A hangyák 
tehát segítenek, a farmereknek csak 
okosan ki kell használni ezt.

BIlkó ÁgNes
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KEZDJE 
AZ ÚJÉVET 
A LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁVAL! 

E heti rejtvényünk főszereplője egy apró, legföljebb 10-12 centimé-
teres, fokozottan védett hal (Gobio uranoscopus, szinoním nevén 
Romanogobio uranoscopus), mely a Duna-medence bennszülött 
faja. Gyakran összetévesztik a hazánk vizeiben mindenütt előforduló 
halványfoltú küllővel. Mivel a sodró vízű, oxigéndús, hűvös hőmér-
sékletű és kavicsos aljzatú vizeket kedveli, csak néhány folyónk – a 
Dráva, a Hernád, a Mura és a Tisza - felső szakaszán fordulnak elő 
kis egyedszámú állományai. 

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

VÍZSZINTES: 1. A halfaj közönséges neve. 6. Örsi Ferenc regény-
hőse (Jakab). 10. Divatjamúlt. 12. Konyhai edény. 13. Fényesebb 
nála a kard! 14. Kocsikázó. 16. Szent, röv. 17. Utálatos. 18. Ver. 19. 
Káros hatás. 21. Kerti házikó. 23. Hízelgő szép szavak. 24. Ritenuto 
(lassítva), röv. 26. Dohányt élvez. 28. A nátrium vegyjele. 30. Öregszik. 
31. Nem divatból hord csíkos ruhát! 32. Deszkát simít. 34. Emelőgép. 
35. Cicero ügye! 36. Díszítésül sűrűn hurkolt öltésekkel szeg. 38. Tokaj 
híres bora. 39. Nőstény rőtvad.

FÜGGŐLEGES: 1. Kudarcot vall. 2. Bemárt, rossz hírbe kever. 3. Tinódi 
hangszere. 4. Elterjedt műanyag névbetűi. 5. Júniusi részlet! 7. A jövő 
nemzedék. 8. Légnemű anyag. 9. Valami alatti helyről. 11. Informálódik, 

érdeklődik. 15. Talicskán szállít. 17. Városi, városias. 20. Ahonnan a 
müezzin imára szólít. 22. Nagy testű magyar pásztorkutya. 25. ... rasa; 
tiszta lap. 27. Hurka burka! 29. A Tádzs Mahal mauzóleum városa 
Indiában. 31. Tápláló leves. 33. A no ellentéte Londonban! 34. Dezoxiri-
bonukleinsav, röv. 37. Kezdeti izgalom!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: északi pocok.

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

aZ Új NEMZEDÉkNEk!

Államilag elismert nyelvvizsga

Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2016 között megjelent 
lapszámaink kedvezményesen, 
200 forintos áron vásárolhatók 

meg a szerkesztőségben.
Jó szórakozást kívánunk lapunk  

olvasásához!
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ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

A szabadság fővárosa cím-
mel különleges rendez-
vénysorozatot hív életre 
Debrecen város vezetése, 

amellyel felidézi, hogy 1849-ben fél évig Debrecen volt 
a nemzet fővárosa. Az események első programjaként – 
a Nemzeti Múzeum jóvoltából – Debrecenbe érkezett a 
magyar Szent Korona hiteles másolata, amely a Déri 
Múzeum kupolatermében látható egy héten át. A múze-
um új, A másik főváros – Kossuth és Debrecen 
1849 című időszaki kiállításának másik fontos darabja 
Kossuth Lajos 1849. január 6-án kiadott debreceni kiált-
ványának eredeti példánya.

A múzeum gyűjteményéből válogatva olyan műtárgya-
kat emeltek ki a szervezők, melyeket eddig a nagyközön-
ség nem láthatott. Emlékveretek, érmek, fém- és papír-
pénzek, iratok, nyomtatványok, kinevezések, nyugtat-
ványok, eredeti kéziratok, fényképek, levelezőlapok, 
metszetek stb. alkotják a kiállítást. Kiemelt tárgyként az 
a debreceni nyomtatvány is látható, melyben Kossuth a 
magyar szabadság őrvárosának nyilvánítja Debrecent. 

A március 3-ig látható kiállításon látható anyaggal a 
múzeum szeretné bemutatni Kossuth Lajos – 1848 előtti, a 
szabadságharc alatti, majd az emigráció hosszú évtizedeiből 
való hivatalos és magánjellegű iratainak fontos darabjait.

Az ünnep, ahogyan a far-
sang is, kitüntetett időszak, 
különleges jelentőséggel bí-
ró időtartam, melynek lé-
nyege az újraéledésben rej-
lik. A mohácsi busójárás 
története során különböző 

változásokon ment keresztül, és már 10 éve, hogy az em-
beriség szellemi kulturális örökségének része. De vajon 
mitől marad egy szokás folyamatosan élő? Erre a kérdés-
re igyekszik válaszokat adni a budapesti Hagyományok 
Házában látható Poklade című kiállítás.

A tárlat azokat a külső szem által nehezebben észrevehe-
tő tényezőket is bemutatja, melyek egy szokás mozgatói 
lehetnek, és amelyek szükségesek egy hagyomány to-
vábbéléséhez. A busójárás elnevezés – amely a XX. század 
elején terjedt el – egyaránt vonatkozik a farsang csütör-
töktől keddig terjedő időszakára, illetve azokra a szoká-
sokra, amiket ez az ünnepkör tartalmaz. A mohácsi soká-
cok a farsang megnevezésére ezzel ellentétben a poklade 
kifejezést használták, amely szó jelentése átöltözés, átvál-
tozás, újjászületés. Egy szokás folytonos újjászületése leg-
inkább az azt gyakorló közösségtől függ, de befolyásolhatja 
alakulását a hagyományt befogadó társadalom is. A farsan-
gi szokások elengedhetetlen velejárója az alakoskodás, a 
zene és a tánc, így a szokásvilág fontos részét képezik pél-
dául azok a kézműves mesterek is, akik a maszkokat, kel-
lékeket, vagy épp egyes viseletdarabokat készítik.

A március 5-ig látható tárlaton Répásy Zsolt fotográfus 
szemszögén keresztül betekintést nyerhetnek a busójárás 
különleges és bensőséges világába, a készülődés és az átvál-
tozás pillanataiba, miközben a mohácsi Kanizsai Dorottya 
Múzeumból és a helyi Népi Iparművészektől érkező tár-
gyak állítanak párhuzamot múlt és jelen között.

115 éve, 1904. január 2-án szüle-
tett Tóth Menyhért, a XX. századi 
magyar képzőművészet talán leg-
egyetemesebb érvényű életművé-
nek alkotója. Alapvetően öntör-
vényű, mindig a saját útját járó 
művész volt, aki szándékosan so-
hasem törekedett arra, hogy az 
aktuális nemzetközi trendeket 

kövesse. Tóth Menyhért művészetét csupán a hatvanas 
években kezdték el szélesebb körben felfedezni, megis-
mertetni, s mélységében még ma is tart. Ennek egyik fő 
letéteményese a Kecskeméti Katona József Múzeum, 
ahová 1974-től kezdve vásárlás, majd ajándékozás, végül 
1981 után hagyaték útján került a többezres életmű mint-
egy kilencvenöt százaléka.

Az évfordulóra emlékezve  
január 31-ig a budapesti Ví-
zivárosi Galériában látható 
emlékkiállítás Tóth Meny-
hért fejei címmel. A hatal-
mas múzeumi kollekcióból 
ezúttal a portrék kerülnek 
bemutatásra, összesen 61 művel. A tárlaton a hangsúly az 
ötvenes évek második felében és a hatvanas évek első két 
harmadában készült fej-sorozatára került, mivel azonban 
a téma mindvégig jelen volt a „miskei Anteusz” életmű-
vében, egy-egy alkotás segítségével az előzményeket, il-
letve a kései utózöngéket is érzékeltetik a szervezők.

Gyukics Gábor költő, mű-
fordító, az Open Reading 
rendezvények és Jazzköl-
tészeti Estek magyaror-
szági meghonosítója 2018 

tavaszán töltötte be 60. életévét. Ebből az alkalomból a 
marosvásárhelyi Lector kiadó tavaly májusban Végigta-
pint címmel megjelentette válogatott és új költeménye-
iből álló kötetét.

A kötet alapján kortárs magyar képzőművészek készí-
tették el műveiket a Petőfi Irodalmi Múzeumban janu-
ár 20-ig látogatható Versvonzatok – Képzőművé-
szek Gyukics Gábor verseiről című kiállítás számára. 
A felkért alkotók, akik között található festő, szobrász, 
grafikus, üvegművész, intermédia művész, maguk vá-
laszthattak verset, kortárs példát adva a  képzőművészet 
és a líra egymást ösztönző párbeszédére. 

Fél év főváros

Évforduló

Versek, alkotások

Újjászületés
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A hátlapon
Babérlombú erdő az Anaga-
hegységben
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150	éves	hazánk	első	tudomá-
nyos	kutatóintézete
Ferenc József 1869. június 18-án 
írta alá a Magyar Királyi Földtani 
Intézet alapító oklevelét. Jogutód-
ja, a Magyar Bányászati és Földtani 
Szolgálat ma is a 120 éves, Lechner 
Ödön által tervezett szecessziós épü-
letben, a Stefánia úti Art Geo palo-
tában található.

Gyógyszer	a	migrénre?
A migrén egy visszatérő fejfájás 
típus, ami egyes becslések szerint az 
emberek 15 százalékát érinti világ-
szerte. A rohamok alatt jelentkezhet 
émelygés, hányás, illetve a betegek 
érzékenyek lehetnek a fényre, han-
gokra, szagokra. 2018 végén publi-
káltak egy kutatást, melyben a mig-
rén kezelésére kifejlesztett gyógyszer 
hatékonyságát vizsgálták több mint 
200 migrénes beteg részvételével. 

A	generációs	váltás	hatásai
A XXI. század elején az Y-generáció, 
vagyis a 80-as, 90-es évek szülöttei 
egyre inkább továbbadják a stafé-
tát a felsőoktatásban is általánossá 
váló Z-generáció, azaz a 2000-
es években szü letettek számára. 
Ennek hatására pedig néhány év 
leforgása alatt alapvető változások 
következhetnek be.

A Kanári-szigetek legendás változa-
tosságának oka, hogy az Afrikától 
való különböző távolság, valamint a 
domborzat függvényében gyorsan 
változik az időjárása és az éghajlata. 
Kopár part menti sivatagokat és 3700 
méter feletti hegyvidéket egyaránt 
találunk a Spanyolországhoz tartozó 
szigeteken. Az itt található babérlom-
bú rengetegeknek, ezeknek az örök-
zöld, szubtrópusi erdőknek az élővilá-
ga különösen gazdag. Az óceán felől 
rendszeresen érkező párás levegő nap 
mint nap ködbe burkolja a Tenerife 
északi csücskén meghúzódó Anaga-
hegységet. A párától buja növényzet 
leggyakoribb eleme a fényes, 
bőrnemű levelű babér, amely az erdők 
névadó fája, de találunk itt különle-
ges fenyőket és sok más, csak itt élő 
(endemikus) növényt is. A fák alatt 
dúsan tenyésznek a páfrányok, az 
ágakról szakállként csüngenek alá a 
víztől csepegő mohák és zuzmók.

Az Anaga-hegység babérlombú er-
dőihez nagyon hasonló, de annál is 
kiterjedtebb, párától nedves babér-
lombú köderdőket találunk a Teneri-
fe melletti La Gomerán, a Garajonay 
Nemzeti Parkban. A sziget máig 
megőrizte meghitt hangulatát, ösz-
szehasonlíthatatlanul nyugodtabb 
hely, mint a turistáktól hangos szom-
szédja. La Gomera egyébként a Ka-
nári-szigetek legzöldebb tagja. A 
meredek vulkáni hegyek oldalán 
megkapaszkodó köderdők mint ha-
talmas szivacs, magukba szívják, és 
csak lassan engedik át az évi tekinté-
lyes mennyiségű csapadékot. 

Ezek a köderdők azért is nevezete-
sek, mert megőrizték azokat a növé-
nyeket, amelyek a jégkorszak előtt Eu-
rópa déli és Afrika északi területein ál-
talánosan elterjedtek voltak. Relik-
tum erdők – mondják a botanikusok.

Kép és szöveg: Főzy István



Babérlombú erdő
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