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A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és 
kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetésére és nép-
szerűsítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem (továbbiakban: BME), a Pro Progressio 
Alapítvány és az Élet és Tudomány közös ismeretterjesz-
tő cikkpályázatot hirdet a BME oktatóinak, tudomá-
nyos kutatóinak és hallgatóinak.

A pályázatot két kategóriában: BME kutató és BME 
hallgató kategóriában hirdetjük meg.

 A pályázaton indulhat: 
• minden olyan tudományos kutató vagy egyetemi ok-

tató, aki a BME-vel alkalmazottként jogviszonyban áll; 
• minden, a BME teljes idejű alapképzésében, mesterkép-

zésében, egységes osztatlan, doktori képzésében aktív, nap-
pali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató.

A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez vagy 
TDK dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő íráso-
kat várunk, amelyekben a pályázók közérthető módon 
mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, 
eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy 
gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét. 

A díjazott írásokat az Élet és Tudomány megjelenteti, a 
díjazottak kutatási tevékenységük további eredményes 
folytatása érdekében díjazásban (ösztöndíjban) részesülnek.

A díjak/ösztöndíjak összege kategóriánként:
      Kutatók: Hallgatók:
     1. helyzett: 125 000 Ft 1. ösztöndíj: 100 000 Ft
     2. helyzett: 100 000 Ft 2. ösztöndíj: 75 000 Ft
     3. helyzett: 75 000 Ft  3.ösztöndíj: 50 000 Ft

Az írásokat a pályázat meghirdetői által felkért, a 
BME-n oktató tekintélyes kutatókból, valamint az Élet 
és Tudománnyal kapcsolatban álló tudományos újság-
írókból álló zsűri bírálja el. A zsűri fenntartja magának a 
jogot a díjak megosztására a rendelkezésre álló kerete-
ken belül. Mind a díjazásban részesült, mind a nem díja-
zott, de közlésre érdemes írásokat az Élet és Tudomány 
szerkesztett formában, ellenszolgáltatás nélkül fogja 
megjelentetni.

A pályázat benyújtása e-mailen lehetséges,  egyidejűleg 
az alábbi két címre  eltud@eletestudomany.hu és ppai@
mail.bme.hu. Kérjük, tárgyként a pályázó tüntesse fel: 
BME – ÉT cikkpályázat. Az e-mailhez csatolva küldje be 
a kitöltött és az illetékes tanszékvezető által aláírt Pályá-
zati lapot. (Megtalálható a proprogressio.hu oldalon)

A cikkek terjedelme 10 000 – 11 000 karakter (szókö-
zök nélkül) doc formátumban, 3-4 illusztrációval (az 
utóbbiakat külön fájlban, képformátumban), képaláírá-
sokkal ellátva. Kérjük, hogy a kéziratok ismeretterjesztő 
megközelítéssel készüljenek, ne a tudományos szakcik-
kek formai és tartalmi előírásait kövessék, pl. ne tartal-
mazzanak jegyzeteket, irodalomjegyzéket stb. 

A pályázatok beküldésének határideje 2019. március  18. hétfő.
A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat ered-

ményéről. A díjátadásra ünnepélyes keretek között 2019 
tavaszán a BME-n kerül sor.

Józsa János 
rektor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gózon ákos 
főszerkesztő, Élet és Tudomány

Pakucs János 
elnök, Pro Progressio Alapítvány

Kedves Olvasónk!

Címlapon: Szerelmespár illusztráció az Az én 
hőnszeretett Valentinomnak című cikkünkhöz
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A testhőmérséklet növekedésé-
ért a barna zsírszövet tehető felelőssé. 
Ez a zsírszövet az újszülötteknél és a 
hibernáló emlősöknél nagyobb meny-
nyiségben fordul elő, de a felnőtt, nem 
hibernáló emlősökben is megtalálható, 
embernél például a kulccsont fö-
lött, a gerincoszlop mellett és még 
a test számos más pontján. A barna 
zsírszövet funkciója a hőtermelés, 
a benne lévő mitokondriumokban 
egy speciális fehérje teszi lehetővé 
bizonyos ionok nagymértékű diffú-
zióját és az ebből származó mozgási 
energia növeli a hőmérsékletet. Ko-
rábbi kutatások kimutatták, hogy a 
barna zsírszövet hőtermelésbe kezd az 
étkezés során, viszont az ezt kiváltó 
tényezők eddig ismeretlenek voltak, 
illetve az is kérdéses volt, hogy van-e 
bármi szerepe ennek a jelenségnek a 
táplálékfelvétel szabályozásában.

Egy német kutatócsoport nem-
rég publikálta a táplálékfelvétel és a 
barna zsírszövet működésének ösz-
szefüggéseivel kapcsolatos vizsgála-
tainak eredményeit. Mivel a barna 
zsírszövet működését a szimpatikus 
idegrendszer szabályozza, a kuta-
tók arra gyanakodtak, hogy az ét-
kezés során is szimpatikus hatások 
okozzák a barna zsírszövet hőter-
melésének fokozódását. A szim-
patikus hatások gátlása azonban 
nem akadályozta meg a hőtermelés 
fokozódását, tehát ez a feltevés té-
ves volt. A kutatók ezután a bar-
na zsírsejtek fehérjetartalmának 
feltárásával bukkantak új nyomra: 
a szekretinnek nevezett hormon 
receptora különösen nagy mennyi-
ségben volt jelen ezekben a sejtekben. 
További vizsgálatokkal kimutatták, 

Barna zsírszövet 
a táplálkozás 
szabályozásában

Az éhség és a jóllakottság a 
szervezet tápanyag-ellátott-
ságának függvényében létre-
jövő mentális állapotok, ezek 
kialakulásáért pedig az agyat 
tesszük felelőssé. De hogyan 

értesül az agy a szervezet tápanyag-
ellátottságáról? Úgy tűnik, hogy a 
hipotalamuszban lévő egyes idegsej-
tek érzékenyek a gyomorból, illetve 
a zsírszövetből felszabaduló fehér-
jehormonokra. Az üres gyomorból 
egyre több ghrelin szabadul fel, ami 
éhséget okoz, míg a zsírral teli zsír-
szövetből leptin kerül a vérbe, ami 
jóllakottsághoz vezet. A ghrelint 
és a leptint érzékelő idegsejtek több 
peptid (pl.: pro-opiomelanokortin 
- POMC) segítségével továbbítják 
a tápanyag-ellátottságra vonatkozó 
információkat az agyban. Egyelőre 
nagyjából ennyit tudunk az éhség és 
a jóllakottság kialakulásáról, de pél-
dául egy új kutatás szerint a táplál-
kozás hatására fokozódó testhőmér-
sékletnek is szerepe lehet a táplálék-
felvétel szabályozásában.

hogy a szekretin mennyisége meg-
nő az egerek vérében étkezés után, 
illetve azt is, hogy a szekretin szövet-
tenyészetben, egerekben, sőt embe-
rekben is fokozza a barna zsírszövet 
hőtermelését.

Ezek alapján tehát a barna zsírszö-
vetet a szekretin készteti hőtermelés-
re, ami egyébként a gyomortartalom 
patkóbélbe kerülésének hatására jut a 
vérbe. A vizsgálatok során arra is fel-
figyeltek a kutatók, hogy a barna zsír-
szövet hőtermelése röviddel a táplálko-
zás megszakítása előtt tetőzött, ez pe-
dig azt sugallta, hogy a megemelkedő 
testhőmérsékletnek is szerepe lehet a 
táplálkozás leállításában. A táplálkozás 
előtt beadott szekretin lecsökkentette, 
a szekretin hatását ellensúlyozó anyag 
pedig növelte a felvett táplálék meny-
nyiségét egereknél, tehát valóban sze-
repe lehet a táplálékfelvétel szabályo-
zásában a barna zsírszövetnek. A ku-
tatók végül a szekretin hipotalamuszra 
gyakorolt hatását is megvizsgálták és 
kimutatták, hogy megváltozik egy 
ismert táplálékfelvételt szabályozó 
peptid (POMC) mennyisége, továbbá 
az ezeket előállító sejtekben fokozó-
dott a hőmérsékletre érzékeny ion-
csatornák kifejeződése, ami arra utal, 
hogy a sejtek érzékenyebbek lesznek 
a hőmérséklet növekedésére és a fo-
kozódó hőmérséklet hatására szaba-
dítják fel a peptidet.

A táplálékfelvétel szabályozásának 
újabb részletére derült tehát fény, 
egyre nyilvánvalóbb, hogy a folya-
mat igen összetett, számos vegyü-
let és sejtcsoport vesz részt benne, a 
ghrelin és a leptin nem a tápanyag-
ellátottság kizárólagos hírnökei.

ReichaRdt RicháRd

Barna zsírszövet egy felnőtt ember testében. Az ábra jobb oldalán a hőtermelés biokémiai alap-
jainak vázlata látható. 

(FORRÁS: SCHEELE ÉS NIELSEN, 2017 – REDOX BIOLOGY)

A táplálkozás szabályozásának egyszerű-
sített vázlata: a gyomor üressége ghrelin-
termelést idéz elő, ami éhséghez vezet, a 

zsírszövet által termelt leptin pedig
 jóllakottságot idéz elő
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körülményekhez igazítsák a kávé 
genomját. E biztonságot nyújtó ge-
netikai diverzitásnak mondhatunk 
búcsút, ha a botanikusok jóslata be-
válik, és a 124 vadon termő kávéfaj 
egymás után ki fog halni.

Davis és kollégái hosszú éveket töl-
töttek azzal, hogy a világ minden tá-
ján, így Afrikában, Dél-Amerikában, 
Madagaszkáron és másutt kategori-
zálják a vadon fellelhető kávénövénye-
ket. Elmondásuk szerint két évtized 
alatt sikerült annyi adatot összegyűj-
teniük, amelyek segítségével globális 
léptékben voltak képesek megbecsülni 
az összes kávéfaj kihalási veszélyezte-
tettségét. Emellett a nemesített kávé 
megmentésében is felhasználható tu-
lajdonságokat is kerestek a vad fajok-
ban, így a szárazságtűrést, a koffein-
tartalmat és a különböző betegségek 
elleni rezisztenciát is felmérték.

A Nemzetközi Természetvédelmi Unió 
kritériumrendszerét alkalmazva, arra 
jutottak, hogy a vad kávéfajok hat-
van százalékát erősen fenyegeti a ki-
halás. Ez a kávérajongók számára is 
tragédiával ér föl, hiszen minden ká-
véfajtának egyedi aromája van, és so-
kukat még meg sem kóstolhatta sen-
ki. De gyakorlatiasabb szempontból 
is rendkívül fontos az eltérő genetikai 
hátterű fajok biztosította sokszínűség 
fenntartása, hiszen ma még azt sem 
tudjuk, hogy a jövőben milyen kihí-
vásoknak kell megfelelnie az akkori 
termesztett kávénak. Minél több ge-
netikai variáns áll a nemesítők ren-
delkezésére, annál több lehetőségük 
van a sikeres alkalmazkodásra.

A vad kávéfajok 72 százaléka (köz-
tük az arabica vadon élő verziója) vé-
dett területeken él. Csakhogy e védett 
területek jelentős része csupán papíron 
védett, minthogy a termőhelyül szol-
gáló országokban a törvények betarta-
tása nem eléggé szigorú ahhoz, hogy a 

Kihalhat a vad kávé  
a Földről

A világ szinte minden vadon élő 
kávéfajtája eltűnhet a föld színé-
ről a klímaváltozás, az erdőir-
tás, az egyre kegyetlenebbé váló 
szárazságok, illetve a főként az 
emberi tevékenység közvetlen 

vagy közvetett hatásai miatt terjedő 
kártevők miatt – derül ki egy minap 
a Science Advances folyóiratban közölt 
kutatás eredményeiből.

Aaron Davis, a London melletti 
Kew-ban lévő Királyi Botanikus Ker-
tek botanikusa, évtizedek óta a világ 
kávéfajtáinak kutatásával foglalkozik, 
és ő a mostani, aggasztó folyamatok-
ról tudósító tanulmány egyik szerzője. 
„Számos kávéfaj rendelkezik olyan tu-
lajdonságokkal, amelyek segítségével 
még egészen barátságtalan körülmé-
nyek között (például száraz éghajlaton) 
is képesek teremni. De ahogy egyre-
másra tűnnek el a fajok, egyre keve-
sebb lehetőség adódik a megújulásra” 
– nyilatkozta Davis a Nature-nek.

E megújulás a termesztett kávé meg-
mentését jelenti. Noha több mint száz 
különböző kávéfaj él a világon, a ká-
véültetvényeken mindössze két típust, 
az arabicát (Coffeia arabica) és a robustát 
(C. canephora) termesztik. Egyik 
ellenállóképessége sem mondható iga-
zán kiemelkedőnek: az arbica a hőséget 
viseli kifejezetten rosszul, míg a robusta 
ki nem állhatja a szárazságot. Magyarul 
két olyan körülményre is érzékenyek, 
amelyekkel szinte biztosan szembe kell 
nézniük a közeljövőben a globális fel-
melegedés miatt.

Viszont a kávénemesítők mind-
eddig bizalommal fordulhattak a 
termesztettekhez genetikailag több-
kevésbé hasonló vadon élő fajok-
hoz, hogy azok különféle adaptációs 
képességeit kihasználva a változó 

gyakorlatban is képesek legyenek meg-
védeni a veszélyeztetett fajokat. Így az 
erdőirtás (és persze az éghajlatváltozás) 
szinte ugyanúgy veszélyezteti a védett 
élőhelyeket, mint az átlagos földeket. 

Megoldásként felmerülhet, hogy a 
kávé genetikai diverzitását az eredeti 
élőhelyen kívül, például magbankok-
ban oldjuk meg – hiszen a világ számos, 
gazdasági, ökológiai szempontból nagy 
fontossággal bíró növényének magvait 
őrzik biztonságos raktárakban. Csak-
hogy a kávét nem lehet a legtöbb nö-
vényi maghoz hasonlóan (száraz, hideg 
környezetben) tárolni. Hosszú távon 
csak fagyasztva és vegyi anyagokkal 
kezelve tartósítható a kávé, de ez oly-
annyira megdrágítja a raktározását, 
hogy ilyen sok faj esetében gyakorla-
tilag megvalósíthatatlan. Létezik négy 
génbank a világon, ahol számos variáns 
élő növényeit őrzik az arborétumokhoz 
hasonlóan, de ezeket is veszélyeztetik a 
kártevők és az alulfinanszírozottság.

Mit hozhat hát a jövő az emberiség 
kedvenc drogja számára? (Amelyről 
csak a legutóbbi időkben bizonyoso-
dott be, hogy évtizedek téves feltétele-
zéseire, és üzleti érdekből fakadó meg-
tévesztéseire rácáfolva, igazából sem-
milyen lényeges módon nem káros az 
egészségre, sőt pozitív hatásai is van-
nak.) Nos, vannak azért optimizmus-
ra okot adó jelenségek is. Etiópiában, 
a kávé őshazájában, ahol a népesség 
negyede mind a mai napig a kávéter-
meléssel összefüggő tevékenységekből 
keresi a kenyerét, többféle módszerrel 
is próbálkoznak, hogy megőrizzék a 
vad kávéfajok sokszínűségét. Például 
a vad arabicanövények alkotta erdőből 
szigorúan ellenőrzött természetvédel-
mi övezeteket választanak le, a fenn-
maradó részen pedig hagyják, hogy a 
helyiek fenntartható módon gazdál-
kodjanak, kávét és különféle fűszer-
növényeket termelve. 

Az efféle kezdeményezések ellenére 
a tanulmány becslése szerint a vadon 
élő arabicapopulációk fele el fog tűnni 
az évszázad utolsó harmadára, a klíma-
változás következtében. De ezen vad 
fajok megőrzése nem szabad, hogy 
egyedül az afrikai országok terhe le-
gyen – hívja fel a figyelmet Davis. 
– Minthogy az egész világ részesül 
a kávé jótéteményeiből (gondoljunk 
csak arra, hogy enélkül hogy lennénk 
képesek reggel felkelni!), ezért globá-
lis szerepvállalásra van szükség a kávé 
megmentése érdekében.

Kovács MáRK

Kávénövény érett terméssel (FORRÁS: OHIO STATE UNIVERSITY)
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A rejtőzködő 
Komlosaurus –             
az év ősmaradványa

Száznyolcvan millió évvel ezelőtt 
a lagúnákkal tagolt tengerpartok 
közelében vándoroltak, s miköz-
ben jó kétszáz éve a bányászok a 
Mecsek több száz méteres felszín 

alatti mélységeiből biztosították a mo-
csarakból visszamaradt kőszenet, csak 
1966-ban vette észre Csörnyei Zol-
tán technikus, hogy Vasas határában 
valami más is van. Értesítette Wein 
György geológust, aki szólt Tasnádi 
Kubacska András őslénykutatónak 
és népszerű szakírónak: „Gyere, mert 
itt dinoszaurusz-lábnyomok vannak!”. 
A Magyar Állami Földtani Inté-
zetből elindult a leletmentő akció, 
és egy hatalmas kőzetlapot, a felü-
letén arasznyi méretű, háromujjú 
lábnyomokkal az 1869-ben alapított 
patinás intézmény múzeumába szál-
lították, s ott jól eldugva pihente ki 
viszontagságos sorsát.

Az évek múltak, majd 1980-ban 
e sorok szerzőjét felhívta Fazekas 
Imre, a Komlói Természettudomá-
nyi Gyűjtemény vezetője, hogy a 
Zobák-aknából származó szenes kő-
tömb meddőleválasztásakor lábnyom 
került elő, s kérte, hogy nézzem 
meg. Akkor láttam először valódi 
dinónyomot, amelyet Budapesten 
Solt Péter technikus preparált. Mun-
kája eredményeként a lábnyom olyan 
jellegzetes formájú és tisztaságú lett, 
hogy engem, az egyébként jégkorszaki 
pocokcsontokkal foglalkozó kutatót 
elcsábított. Tasnádi írásait újra elő-
vettem, kerestem a Vasasról felhozott 

lábnyomos tömböt, ám azt közben az 
intézet múzeumának átépítésekor az 
Oroszlány melletti szépvízéri mélyfú-
rási magmintaraktárba szállították és 
megérkezésekor nemes egyszerűséggel 
letaszították a teherautóról. A felületén 
bemélyedt nyomok megsemmisültek, a 
széteső kőzetlapokon viszont újabb nyo-
mok kerültek elő. A múzeumi „ásatás” 
során azonosítottuk az eredeti vasasi 
kőzetlapról korábban készített gipsz-
másolatot, amelyet Szőke Lajos, a Ma-
gyar Természettudományi Múzeum 
preparátora készített. Mindezek 
ismeretében 1981-ben elkészült az 
új nyomfosszíliának bizonyult di-
noszaurusz-lábnyom, a Komlosaurus 
carbonis leírása, ahol Komló neve a 
legépebb zobáki leletre, a carbonis pe-
dig a kőszénrétegekre utal.

A különleges ritkaságokat keres-
ve 1988-ban, az ELTE Kőzettan-
Geokémia Tanszéke mecseki terep-
gyakorlatán Józsa Sándor tanár ve-
zetésével Hips Kinga, Nagy Ágoston 
és Pataki Zsolt harmadéves hallgatók 
Pécsbányán, a Karolina-völgyi kő-
szén külfejtés 75 négyzetméteres 
felületén több, egymásra települt 
rétegben, 48 lépéssorozatba rende-
ződött 350 nyomot fedeztek fel, 
amelyeket összeilleszthető lapokban 
felszedve a Magyar Természettu-
dományi Múzeumba szállítottak. 
A vasasi külfejtésben a Földtani In-
tézet munkatársai is rendszeresen 
megfordultak, miután ezen a telepü-
lésen található a dél-dunántúli mély-
fúrási magmintaraktáruk. A Mecseki 
Kőszénbánya újabb vasasi lábnyomok 
előkerüléséről 1988-ban értesítette a 
Központi Földtani Hivatal elnökét, 
aki a leletek vizsgálatára és menté-
sére utasította a Földtani Intézetet. 

A 100 négyzetméteres felületen a 
Komlosaurusnak 110 lábnyomát 
tárták fel, majd azokat a Földtani 
Intézetbe szállították.

A Komlosaurus mintegy 700 gyűj-
teményekben őrzött és ennél is több 
mindenfelé fellelhető lábnyoma 
alapján csak annyit tudunk, hogy a 
mecseki dinoszaurusz kis-közepes 
testméretű (a legnagyobb példányok 
hosszúsága 2,5–3 méter) lehetett, 
két hátsó lábán járva lépésnyomai 
egy vonalban, egymáshoz közel 
helyezkednek el, farkával időnként 
érintette a talajt, rövid mellső vég-
tagjainak kicsi ujjaira is csak ritkán 
támaszkodott. Talpbőrének lenyo-
mata szabálytalan ragyás mintáza-
tot mutat. A talp- és a lépéshosszak 
alapján számított mozgássebessége 
3,8 és 4,1 m/s lehetett. (Az erről szóló 
írásunkat Csak lábnyomaikat ismerjük 
címmel lásd az ÉT 2013/18-as lap-
számban, illetve a honlapunkon! 
– a szerk.) A jellegzetesen három, 
keskeny, ívelt, elülső ujjperceinél 
oldalirányba mozgatható, egymás-
hoz képest változó szögben elhe-
lyezkedő ujjlenyomatai rendszerint 
megnyúltak, mély és lekerekített 
talpban végződnek. És még alig 
tudunk valamit a Komlosaurusról. 
Uj jai esetenként öt benyomatot 
tartalmaznak, s közöttük legalább 
három eltérő formájú és méretű 
példányok mutathatók ki. Mind-
eddig egyetlen csontja sem ke-
rült elő, s továbbra is bizonytalan 
rendszertani megítélése, életmód-
ja, miközben a Komlosaurus lelő-
helye mellett már legalább 8–10 
különböző gerinces állat nyoma is 
előkerült.

KoRdos LászLó
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Komlosaurus-lábnyomok a pécsi Karolina-völgyi kőszénbányában
 (KORDOS LÁSZLÓ FELVÉTELE)

 A Komlosaurus iszapba mélyedt lábnyomát 
kitöltő életnyom a vasasi bányából 

(MÉSZÁROS ILDIKÓ FELVÉTELE)
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Az északi felbolydulást kör-
nyezetvédelmi, pol itikai, 
geopolitikai hozzáállásuktól 

függően más-más előjelekkel kom-
mentálják az egyes szereplők. Első-
ként tisztázzuk az alapfogalmakat: 
Északkeleti-átjárón az Atlanti- és a 
Csendes-óceánt Eurázsiától északra 
összekötő vízrendszert értjük, illetve 
a mindennapi használatban ennek 
partközeli, nyáron többé-kevésbé jég-
mentes részét. Az Északnyugati-átjá-
róhoz hasonlóan itt is több potenciális 
hajózási útvonalról van szó, de az Eu-
rázsiát északról övező, az észak-ame-
rikainál jóval kisebb kiterjedésű szi-
getvilág miatt több nyílt vízi és jóval 
kevesebb szorosban haladó szakasszal. 
Az egyik, gyakran emlegetett vízi út 
az „Északi tengeri út” (Northern Sea 
Route), mely a partközeli útvonal 
Novaja Zemljától keletre található 
szakasza, tulajdonképpen az a rész, 
amelyen a hajók partközelben, nagy-
részt orosz felségvizeken haladnak, és 
amelyet a szovjetek/oroszok már a 
XX. század első fele óta igyekszenek 
nyáron nyitva tartani.

Legrövidebb: a transzpoláris 
útvonal

Egy „reménybeli” – jelenleg még 
leginkább csak tengeralattjárókkal és 
jégtörőkkel járható – útvonalváltozat 
a transzpoláris útvonal, mely nagyjából 
egyenes vonalon haladna az Északi-
tenger és a Bering-szoros között, az 
Északi-sarkot elég jól megközelítve. 
Főként ennek az útvonalnak a 2030 kö-
rülire becsült nyári „jégmentességére” 

AZ ÉSZAKKELETI-ÁTJÁRÓ

EGY REMÉNYBELI  
ÚJ SELYEMÚT?

várnak a nem orosz érdekeltek, első-
sorban két okból. Egyrészt ez nem 
orosz felségvizeken vezetne, ami 
nemcsak a hajózás, hanem a kiter-
melhető nyersanyagok feltárása és 
kiaknázása miatt is hasznos lehet. 
Másrészt ez tényleg a lehető legrövi-
debb útvonal, azaz jóval több poten-
ciális útvonalon kínál rövidebb szál-
lítási távolságot a mostani bejáratott 
hajózási vonalaknál.

Az Északkeleti- (illetve eredetileg 
az Északnyugati-) átjárótól várt leg-
főbb előny ugyanis ez: az óceáni ha-
józóútvonalak lerövidítése. Glóbu-
szunk csúnya tréfája az emberi civili-
záció számára, hogy a lakható szá-
razföldek zöme az északi féltekén 
található, de ezek – a jelenlegi éghajlati 
körülmények mellett – egyben hatéko-
nyan blokkolják is a szintén nagyrészt 
északon található népességközpontok 

A kiolvadó Északi-sarkvidékről szóló híradások mellett egyre gyakrabban hallhattunk az Európa és 
Ázsia közti utat lerövidítve, Oroszország északi vizein áthaladó kereskedelmi hajókról. Miközben 2018 
elején Kína bejelentette, hogy tulajdonképpen ez a terület is jól passzolna az „Egy öv – egy út” (alias 
Új-Selyemút) gyűjtőnevű szállítási és geopolitikai projektjébe, Oroszország is erősítette katonai 

jelenlétét északi területein.

A rövidítést kínáló főbb jeges-tengeri útvonalak
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az Északnyugati- és kisebb mérték-
ben az Északkeleti-átjáró utáni szün-
telen kutatást. 

Mit is jelent mindez számokban? 
Európa legforgalmasabb – az összes 
forgalom mintegy felét kitevő – 
északnyugati kikötőzónájából (a Le 
Havre–Hamburg  közötti és a brit 
kikötők)  a Szuezi-csatornán átveze-
tő hajóút Yokohamába mintegy 11 
000 tengeri mérföld, azaz 20 373 ki-
lométer hosszú, helyette az „Északi 
tengeri úton” csak 13 ezer kilomé-
tert kellene hajózni, ha pedig Sang-
haj az úti cél, 19 500 helyett 14 800 
kilométert, sőt még Hong Kong és 
Manila elérése esetében is rövidebb 
lenne az északi út. (A legnagyobb 
nyersanyagszállítók számára egyéb-
ként a Szuezi-csatorna nem elég 
mély, ezek jelenleg Afrikát megke-
rülve közlekednek – esetükben szin-
te bármely kelet- és dél-ázsiai cél-
pont felé rövidebb lenne északkele-
ten hajózni.)  A még rövidebb 
transzpoláris útvonal természetesen 
tovább bővítené azoknak az útvona-
laknak a listáját, amelyek esetében 
megtakarítást érhetnek el a szállít-
mányozók.

Nemzetek és érdekek
Mindezek ellenére az Északkeleti-
átjárót sokkal kisebb felhajtás övez-
te, mint a ma Kanada északi terüle-
tein található – egyébként sokkal ve-
szélyesebb és nehezebben hajózható 
– északnyugati társát. Ennek oka 
egyrészt az, hogy az átjárókeresésben 

elsősorban az újkor nagy hajósnem-
zetei voltak érintettek: a spanyolok-
nak és a portugáloknak délebbi ér-
dekeltségeik miatt általában kevésbé 
voltak fontosak a vélt átjárók, az an-
golok és a hollandok viszont már a 
XV–XVII. században megkezdték a 
kutatást, többnyire kiábrándító ered-
ménnyel: olyan mennyiségű jéggel 
találkoztak, ami a kor viszonyai kö-
zött lehetetlenné tette a tartós hajó-
zási kapcsolatok kialakítását. Más-
részt a XVII. század során a szá-
razföld belsejéből, a nagy folya-
mok felől közelítő orosz felfedezők 
nagyjából feltárták az Északkeleti-át-
járó partvidékét, megerősítve, hogy 
nem teljesen járható vidék a komo-
lyabb hajók számára, illetve a terület 
orosz kézbe kerülésével a vetélytársak 
számára sem volt már vonzó annyira. 
A nem igazán hajósnemzet oro-
szok pedig érthető módon inkább a 
szárazföldi-folyami kommunikációs 
kapcsolatokra alapoztak a keleti te-
rületekkel való összeköttetésben. 
Ezért szenteltek az Észak-Amerikában 
megfelelő bázisokkal rendelkező an-
golszászok nagyobb figyelmet a 
XVIII–XIX. században az Észak-
nyugati-átjárónak, mely a Franklin-
expedíció és az utánuk kutatók drámai 
sorsában tetőzött. (lásd az Útkeresés a 
hajófaló átjáróhoz című cikket az 
ÉT/2018/43-44. számában! – A szerk.)

Drámákban az északkeleti rész 
sem szűkölködött, de végleges 
megismerése és hajózásra fogása 
jóval simábban ment. Egyrészt a 

közötti hajózási utakat. Állandóan 
hajózható óceánközi kapcsolatok 
csak messze délen, valamint újabban a 
közepes szélességek mesterséges átjá-
róin (a Szuezi- és Panamai-csatornán) 
állnak rendelkezésre, ezért lett fontos 
használható útvonalakat keresni észa-
kon. Ha jobban megnézzük a föld-
gömböt (vagy egy északi-sarki közép-
pontú térképet), azt is láthatjuk, hogy 
az Arktiszon át jóval rövidebb az óceá-
nok közti távolság, mint az alacso-
nyabb szélességeken – ez magyarázta 

Nordenskiöld, háttérben a Vega

Nordenskiöld útvonala

Az Eurázsiát megkerülő északi tengeri 
 (kék) és a déli, a Szuezi-csatornán

 áthaladó (piros) hajóút
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(például a Payer-féle Osztrák-ma-
gyar expedíció), vagy pedig az átjáró 
bizonyos gazdaságilag fontosabb 
szakaszait szezonálisan megnyitni.

Az első átszeléssel párhuzamosan ke-
rült sor a hirhedt Jeanette-expedícióra, 
melynek résztvevői a Bering-szoroson 

munka dandárját elvégző orosz ku-
tatók viszonylag közel tevékenyked-
hettek bázisaikhoz, illetve bajba ke-
rülésük esetén is viszonylag könnye-
dén segítséghez juthattak a száraz-
földi (folyammenti) telepeken, 
úgyhogy a hajózóútvonalak feltér-
képezése már csaknem lezárult a 
XIX. század közepére, ugyanakkor 
kellett egy olyan jármű is, amivel 
„üzembiztosan” haladhatnak át az új 
útvonalon.

Ezt először a svéd Nordenskiöldnek 
sikerült elérnie a speciálisan felsze-
relt Vega gőzhajója révén, mellyel 
1878. június 22-én indult Karlskrona 
kikötőjéből, majd Eurázsiát körbe-
hajózva 1880. április 24-én ért 
Stockholmba. A „viszonylag” sima 
út ugyanakkor rámutatott néhány 
hajózási nehézségre is: jóllehet 
Nordeskiöldnek majdnem sikerült 
egyetlen nyár alatt végighajóznia az 
átjárón, a Bering-szorostól csupán 
néhány napnyira jégbe fagyott és át-
telelni kényszerült – mindez nem 
volt jó ómen az Európa és Ázsia kö-
zötti forgalomban gondolkodóknak. 
A rákövetkező évtizedekben erre já-
rók azután vagy az Északi-sarkot 
szerették volna megközelíteni, vagy 
az északabbi szigetvilágot feltárni 

keresztül igyekeztek a Jeanette ne-
vű hajóval elérni az Északi-sarkot. 
Az expedíció katasztrófával végző-
dött: a hajót az Új-szibériai-szigeteknél 
összeroppantotta a jég, és a 33 résztve-
vőből csak 13-an jutottak vissza a ci-
vilizációba.

Árulkodó hajóroncsok
A Jeanette egyes roncsdarabjait né-
hány évvel később Grönland partjai-
nál vetette partra a víz – ez adta az 
ötletet Fridtjof Nansennak a vakmerő 
Fram-expedícióra: a Jeanette maradvá-
nyait elszállító sarkközeli áramlás 
egy megfelelő hajót jégbe fagyasztva 
akár az Északi-sarkra is eljuttathat. 
Nansen végül azt nem érte el, de 
nagyrészt az ő útja alapján sikerült 
elég jól megismerni a Jeges-tenger 
jég- és áramlásviszonyait, ami később 
meglehetősen hasznosnak bizonyult. 
Ezt követően még jó néhány sarkku-
tató vette errefelé az irányt és ezek az 
utak – a terület egyre jobb megisme-
rése ellenére – egyáltalán nem vol-
tak veszélytelenek: közvetlenül az 
első világháború előtt két orosz 
expedíció is majdnem az utolsó 
emberig odaveszett.

Ennek ellenére a modern jégtörőha-
jók századforduló körüli megjelenése 
nyomán az oroszok már kisebb kon-
vojokat juttattak a Kara-tengerre, a 
30-as évektől pedig a nyári hónapok-
ban rendszeresen haladtak át hadiha-
jók, illetve teherhajók az átjáró teljes 
hosszán. A tranzitforgalom a nagyon 

 A jégborítás 2018 márciusában. A téli jégfel-
szín alig csökent, az Északkeleti-átjáró keleti 
része hajózhatatlan ezekben a hónapokban.

(FORRÁS: NATIONAL SNOW AND ICE DATA 

CENTER, UNIVERSITY OF COLORADO)

A tengeri jég kiterjedése 2018 szeptem-
berében. A sokéves átlaggal szemben az 

Északkeleti-átjáró (az Északnyugati-átjáróval 
ellentétben) a késő nyári hónapokban már 
jégmentes, de a Tajmir-félszigettől keletre 

közel van a jégborítás széle.
(FORRÁS: NATIONAL SNOW AND ICE DATA 

CENTER, UNIVERSITY OF COLORADO)

Egy tipikus orosz jégtörő, a Jamal, melynek segítségére még szükség 
lehet az útvonal nyitvatartásához
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rövid időablak, valamint a jégtörők 
szükségessége miatt még a szovjet 
időkben is korlátozott volt, nagyobb 
arányú teherforgalom inkább a jeges-
tengeri szovjet kikötők ellátására 
bontakozott ki: ehhez elég volt a ha-
józóút bizonyos részeit időszakosan 
nyitva tartani.

A 90-es évek visszaesését követően 
viszont ismét megnőtt az érdeklődés 
az Északkeleti-átjáró iránt, az olvadó 
sarkvidéki jégtakaró jóvoltából már 
egyre inkább tranzitútvonalként. 
Az Északkeleti-átjáró ugyanis sok-
kal könnyebben hajózható, mint az 
Északnyugati-átjáró. Itt alig beszél-
hetünk szigetek közötti csatornák-
ról, ahol feltorlódhat és akár évekig 
megmaradhat a jég, a kevés szoros-
ban megfelelő a vízmélység, a ten-
geri jég nyári olvadása pedig megen-
gedi a partvidéktől távoli navigálást 
is az út legnagyobb szakaszán. Szin-
tén előny, hogy a hajózóút legalább 
részben kialakított: van néhány vé-
dettebb, kiépített kikötő, a szovjet/
orosz fejlesztéseknek köszönhetően 
pedig jól térképezett és navigációs 
berendezésekkel legalább részben el-
látott az útvonal – ezek a kanadai 
szigetvilágban teljesen hiányoznak.

Az Északkeleti-átjáróban való hajó-
zás iránt a „bennfentes” oroszokon 
kívül az észak-európai hajósnemze-
tek, illetve a kínaiak érdeklődnek 
különösen. Az érdeklődés csak rész-
ben gazdasági, Kína esetében befo-
lyásszerzési és hatalmi ambíciókról 
is beszélhetünk, illetve számos vál-
lalat is érdeklődik az esetleges nyílt 

tengeri nyersanyaglelőhelyek iránt. 
Ugyanakkor a legtöbb, az átjáró 
megnyílásához nagy várakozáso-
kat fűző kommentár elhanyagol 
egy elég súlyos tényt: az átjáró 
megnyílása még nagyon hosszú 
ideig csak évszakos lesz, 10–15 év 
múlva számolhatunk jó esetben 
2–4 hónapos hajózási idénnyel a 
part menti hajózóúton, ami a 
legtöbb esetben a nyersanyagok 
kinyerését is lehetetlenné teszi.

 Arról se feledkezzünk meg, 
hogy az Északkeleti-átjáró po-
tenciális hajózóútvonalai jóval 
északabbra találhatók, mint az 
északnyugatié, és épp ezek a ré-
szek vannak legközelebb az 
északi félteke hőmérsékleti mi-
nimumához, a híres, hírhedt 
verhojanszki „hidegkatlanhoz” 
– ez egyrészt elhúzódó jégtor-
laszokkal járhat együtt, más-
részt az extrém időjárási ese-
ményeknek való nagyobb ki-
tettséggel.

Jégtörőkkel és anélkül
Az elkövetkező évek realitása 
valószínűleg az lesz, hogy speciálisan 
megerősített, akár jégtörő képességű tar-
tályhajókkal sokkal rendszeresebbé vá-
lik a (részben kínai tőkével felfejlesztett) 
jeges-tengeri orosz kőolaj- és földgáz-
terminálok kiszolgálása, jellemzően az 
európai oldalról. Ezen az útvonalon 
ugyanis általában sokkal hosszabb hajó-
zási idénnyel lehet számolni, speciális 
jégtörő tankerekkel pedig csaknem 
egész évben lehet hajózni. Emellett a 

Tajmir-félszigettől keletre lévő kritikus 
szakaszon a jobb években jégtörők segít-
sége nélkül várhatóan egyre nagyobb 
(de a világkereskedelem egyéb fő ha-
józóútjaihoz képest elenyésző) számú 
hajó fog áthaladni az Európa és Ázsia 
közötti forgalomban. 2017-ben a 
Christophe de Margerie nevű, speciáli-
san erre az útvonalra épített, Norvé-
giából Dél-Koreába tartó orosz tar-
tályhajó próbaképpen megtette már 
így az utat, igaz a hajó (és testvérei) 
leginkább a 2017 végén átadott Jamal 
gázterminált fogják kiszolgálni, a 
tranzitforgalomban vélhetően ritkáb-
ban vesznek majd részt.  

A forgalom erőteljes növekedésének 
ugyanakkor még komoly gátat szab a 
rövid hajózási idény, a jégtörők esetleges 
használatának díja, illetve a nehezebb 
körülmények miatti nagyobb biztosítási 
díjak, melyek nagyban ellensúlyozhatják 
az útvonal rövidüléséből adódó költség-
csökkenést. Tavaly a Maersk hajózási 
társaság is végrehajtott egy sikeres próba-
utat, de egyelőre még nem látják rentá-
bilisnak erre a hajózást. Mindennek elle-
nére északon nagyon gyorsan változnak 
a viszonyok, a következő évtizedekben 
érdemes lesz odafigyelni erre a területre.

Jakab LászLó

Az orosz jeges-tengeri flotta büszkesége, a Christophe de Margerie a Jamal LNG termináljánál

Nordeskiöld expedíciójáról készült korabeli kártya
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A kényelmesebb megoldáso-
kat az úgynevezett vizuális 
szakterületi nyelvek jelen-

tik, amelyek egyszerűvé tesznek bi-
zonyos folyamatokat az átlagos fel-
használó számára is. 

A vizuális szakterületi nyelvek (rö-
viden: vizuális nyelvek), olyan grafi-
kus reprezentációval rendelkező 
nyelveket jelentenek, amelyek lehe-
tővé teszik szakterületspecifikus 
problémák megoldását, komplexebb 
rendszerek működésének befolyáso-
lását. Ezek a problémák bármilyen 
területről származhatnak, legyen szó 
robotprogramozó keretrendszerről, 
oktatási platformról vagy éppen vi-
zuális lekérdezési nyelvről. Néhány 
példa segítségével talán könnyeben 
megérthető a vizuális szakterületi 
nyelv fogalma.

Oktatás, adatbázis-lekérdezés
Manapság a vizuális nyelvek egyik 
legnépszerűbb felhasználási területét 
az oktatási platformok jelentik. Szá-
mos olyan oktatási szoftver készült 
az elmúlt évtizedben, amelyek előse-
gítik és megkönnyítik a programoz-
ni vágyók első lépéseit a programo-
zás világában. Ezek az oktatási plat-
formok leginkább a gyerekeket cé-
lozzák meg, akik egy vizuális nyelv 
segítségével könnyedén tudnak szá-
mítógépes programokat írni vagy 
akár robotot programozni. Ezek a 

VIZUÁLIS SZAKTERÜLETI NYELVEK OSZTÁLYOZÁSA

PROGRAMOZÁS 
GRAFIKUSAN

platformok nem titkoltan a progra-
mozás népszerűsítését szolgálják a 
gyerekek körében. Az egyik legnép-
szerűbb a Scratch nevezetű játékké-
szítő és programozásoktató felület, 
amely online is elérhető bárki számá-
ra. A Scratch lényege, hogy adott 
karakterek viselkedését tudjuk 
meghatározni adott vizuális blok-
kok kombinációjának elkészítésével. 
A blokkokat egymáshoz tudjuk il-
leszteni kirakószerűen, vagy akár 
egymásba is tudjuk őket ágyazni, ki-
alakítva ezzel olyan logikai kapcso-
latokat, amelyek meghatározzák egy 
adott szereplő viselkedését a Scratch 
világában. Az alábbi képen egy egy-
szerű grafikus Scratch kódrészletet 
láthatunk, amely a szóköz billentyű 
hatására indul el, és négyszer megis-
métli, illetve kiértékeli az „ismételd” 
blokkban található kifejezéseket. 
Ennek hatására az adott Scratch-beli 
szereplő négyszer fog 100 lépést 
menni és 90 fokot fordulni a szóköz 
lenyomása után. Kódsorok begépe-
lése nélkül tudtuk elérni, hogy prog-
ramozzunk, amely több szempont-
ból is kényelmes módszer. Egyrészt 
nagyon intuitívan tudjuk elkészíteni 
a programunkat, másrészről pedig a 
szintaktikai hibákat is könnyedén el 
tudjuk kerülni. A közoktatásban na-
gyon sok helyen egyre népszerűbbé 
válik a programozás oktatása a 
Scratch használatával. 

Vannak olyan szakterületspecifikus 
problémák, amelyekre korábban 
már kidolgoztak egy szöveges nyel-
vet, viszont a kidolgozott szöveges 
nyelv nem feltétlenül használható 
kényelmesen az átlagos felhasználók 
számára. Ilyen séldául a SPARQL 
lekérdező nyelv, amely segítségé-
vel különféle szemantikus adatbá-
zisokból tudunk kinyerni komple-
xebb információhalmazt. A BME 
Automatizálási és Alkalmazott 
Informatika tanszékén kidolgo-
zásra került egy SemEx nevű vi-
zuális nyelv, amellyel kényelme-
sebben lehet SPARQL lekérdezése-
ket megfogalmazni vizuális formában. 

Azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell tanulni számítógépet programozni, mert azt megtanít gon-
dolkozni – mondta egyszer Steve Jobs, az Apple egykori vezérigazgatója. Nagyon sokunknak a prog-
ramozásról olyan emberek jutnak eszébe, akik a gép előtt ülve hosszú kódsorokat gépelnek be, 
ezután pedig elégedetten vagy éppen csalódottan figyelik a monitoron történő eseményeket. A kód-
sorok begépelése mindenképpen leírja egy tipikus programozó tevékenységét, de manapság kialaku-
lóban vannak olyan kényelmesebb megoldások, amelyek a klasszikus szöveges programozási nyel-
vek mellett lehetővé teszik, hogy más módon is írhassunk programokat vagy meghatározhassuk egy 

rendszer működését legyen szó bármilyen területről.

Egyszerű Scratch program
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Mindegyik megközelítés rendelke-
zik erőségekkel és gyengeségekkel. 
A jelenlegi kutatásom a különbö-
ző megközelítések osztályozásá-
val, i l letve csoportosításával fog-
lalkozik. A kutatás során számos 
vizuális nyelvet, i l letve megköze-
lítést vizsgáltam meg, amelyek 
alapján egy csoportosítási rendszert 
készítettem el. A kutatás végső célja 
az, hogy egy olyan keretrendszert 
készítsek el, amely figyelembe veszi 
az adott szakterület problémáit, il-
letve sajátosságait, és ennek alapján 
támogatja az adott szakterülethez 
lejobban illeszkedő vizuális nyelv 
elkészítését. A teljesség igénye nél-
kül bemutatására kerül néhány ér-
dekesebb szempont, illetve koncep-
ció, amelyek a jelenlegi kutatás alap-
jául szolgálnak.

Ahogyan azt korábban láthattunk, 
például a Scratch és a SemEx is más-
más vizuális reprezentációval ren-
delkezik. A Scratch esetében a blok-
kok egymáshoz, illetve egymásba il-
leszthetők, a SemEx esetében a külön-
böző egységeket lehet összekötni 
kapcsolatok összehúzásával. Az előb-
bi megközelítés előnyösebb lehet 
imperatív problémák kifejezésére, 

az utóbbi inkább deklaratív problé-
mák feldolgozására lehet alkalmas. 
Az imperatív nyelvek segítségével 
alapvetően azt tudjuk könnyedén le-
írni, hogy mit csináljon pontosan a 
számítógép, tehát lényegében az 
események sorozatát adjuk meg. 
A deklaratív nyelveknél azt adjuk 
meg, hogy milyen eredményt vá-
runk a számítógéptől, de nem fon-
tos, hogy azt hogyan hajtja végre, 
milyen lépések mentén. Ezek alap-
ján adódik is azonnal egy osztályo-
zási kategória, amely szerint meg-
különböztetünk imperatív és dek-
laratív vizuális nyelveket.

A fenti ábrán egy SemEx-ben ké-
szült lekérdezés látható, amellyel 
azokat a cégeket keressük, akik 
forgalmazták a Titanic című filmet. 
A grafikus reprezentáció jelölésrend-
szerét természetesen meg kell szokni, 
de egy átlag felhasználó számára ez 
még mindig kényelmesebb, mint szö-
veges SPARQL lekérdezést gépelni. 

A fenti két példa alapján egyértel-
műen látható, hogy mennyivel egy-
szerűbb és intuitívabb vizuális nyel-
veket használni a szöveges nyelvek-
hez képest. A jól megtervezett vizu-
ális nyelv jelölésrendszere sokkal 
több információt tud átadni a fel-
használó számára, és egy magasabb 
absztrakciós szintet biztosít az adott 
probléma megoldására.

Csoportosítások
Az elmúlt évtizedben nagyon sok 
vizuális nyelvet kifejlesztettek ki kü-
lönböző problémák megoldására. 
Számos megközelítés van, amelynek 
segítségével vizuális nyelveket lehet 
fejleszteni. Mindegyik megközelítés 
más-más sajátosságokkal bír, attól 
függően, hogy az adott szakterület 
milyen igényeket támaszt a fejlesz-
tendő vizuális nyelvvel kapcsolatban. 

SemEx-lekérdezés

A Beszélgető Sanyi bácsi program felülete

Beszélgető Sanyi bácsi programhoz tartozó kódrészlet
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reprezentációt használják gépek a 
modell belső tárolására. Meta-
modellezési technikákat felhasználva 
tehát rugalmasan és testreszabható mó-
don tudjuk definiálni adott vizuális 
nyelv szerkezetét. Példának okáért, a 
korábban említésre kerülő SemEx 
absztrakt szintaxisa is egy 
metamodellezési eszköz segítéségé-
vel került kidolgozásra. 

A korábbiakban ismertetett as-
pektusokon kívül sok más osztá-
lyozási szempontot is sikerült fel-
állítani a kutatás során, amelyek a 
vizuális nyelvek kategorizálásá-
hoz kapcsolódnak. Összeségében 
elmondható, hogy mindegyik 
osztályozási szempont elősegíti, 
hogy a különböző vizuális meg-
közelítéseket és vizuális tervezési 
mintákat egy letisztult rendszer-
ben tudjuk elhelyezni adott szem-
pontrendszer mellett. Ezeket az 
eredményeket felhasználva a terv 
a kutatás további szakaszában egy 
olyan keretrendszer elkészítése, 
ahol egy magasabb absztrakciós 
szinten lehetőség van megadni, 
hogy adott szakterületen ponto-
san milyen elvárásokat támaszt a 
felhasználó a vizuális nyelvvel 
szemben, a keretrendszer pedig 
ezek alapján képes legenerálni egy 
vizuális nyelv alapvető szerkeze-
tét és szabályszerűségeit. De miért 
is lenne ez jó? Sokkal hatékonyab-
ban és rugalmasabban lehet vizu-
ális nyelveket kidolgozni, ahol 
közvetlenül figyelembe lehet ven-
ni a felhasználó és a szakterület 
igényeit. Mindemellett a keret-
rendszer legjobb tervezési mintá-
kat és eljárásokat tudná alkalmaz-
ni a nyelv kidolgozása közben. 

Jóllehet a vizuális szakterületi 
nyelvek felhasználása egyre népsze-
rűbbé válik, még nincsenek általá-
nos megoldások, amelyekkel köny-
nyedén lehetne vizuális nyelveket 
kidolgozni egy adott szakterület-
specifikus problémához. A kutatá-
som ebben jelent előrelépést a kidol-
gozott osztályozási rendszer fel-
használásával és a jelenleg fejlesztés 
alatt álló keretrendszer alkalmazá-
sával. Hiszek benne, hogy a jelenle-
gi és a jövőbeli kutatási eredménye-
im elősegíthetik vizuális nyelvek 
még nagyobb térhódítását. 

Bácsi sándor

Beszélgető Sanyi Bácsi
Egy másik érdekes kérdés, hogy 
pontosan milyen eszközök állnak 
jelenleg rendelkezésünkre a vizu-
ális nyelvek fejlesztésére. Alapve-
tően metamodellezési és nem-
metamodellezési megközelítése-
ket. A nem-metamodellezési meg-
közelítések közül az egyik 
legnépszerűbb vizuálisnyelv-készí-
tő könyvtár a Blockly. A Blockly 
segítségével a Scratch reprezentá-
ciójához hasonló vizuális nyelve-
ket tudunk konstruálni. Alapve-
tően meg tudjuk adni, hogy mi-
lyen építőelemeket (blokkokat) 
szeretnénk használni a nyelvünk-
ben. A felhasználó pedig ezeket a 
blokkokat felhasználva tudja el-
készíteni a saját programját. Előző 
oldalon látható ábránkon egy 
olyan Blockly-ban készült vizuális 
nyelvet mutatunk be, amely al-
kalmas arra, hogy egy emberrel való 
beszélgetés folyamatát modellezük. 
A programnak fantázianeve is van: 
Beszélgető Sanyi bácsi.

Ez az egyszerű demonstráció egy 
programozás tanítását és oktatását 
népszerűsítő konferenciára ké-
szült, ahol a Blockly főbb jellem-
zőit mutatták be. A Beszélgető 
Sanyi bácsi program képes arra, 
hogy egy emberi beszélgetéshez 
hasonló módon tegyük fel kérdé-
seket Sanyi bácsinak. Bemenetként 
3 paramétert is át tudunk adni Sa-
nyi bácsinak. A fenti példában arra 
voltunk kíváncsiak, hogy mennyi 
A és B szám szorzata. A szorzás 
műveleten kívül természetesen 
más műveleteket is el lehet végez-
tetni Sanyi bácsival, hiszen a vi-
zuális nyelv más jellegű művele-
tek elvégzését és kiértékelését is 
támogatja.

A Blockly-n kívül természetesen 
vannak más módszerek is arra, 
hogy vizuális nyelvet dolgozzunk 
ki. Léteznek úgynevezett meta-
modellezési technikák és eszkö-
zök, amelyekkel a vizuális nyel-
vünk absztrakt szintaxisát tudjuk 
leírni kényelmesen. Mit is jelent ez 
pontosan? A metamodell lényegé-
ben meghatározza, hogy a nyelv-
nek milyen típusú elemei vannak, 
az elemek milyen kapcsolatban áll-
hatnak egymással, és a típusoknak 
mi a viszonya egymáshoz. Ezt a 

Xántus János 1862-ben, Giuseppe 
Marastoni litográfiáján, és a legendás 

Henry-karabéllyal
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Az 1848-as forradalom és szabadságharc utáni megtorlás elől Xan-
tus János magyar honvéd huszár főhadnagy 1852-ben Amerikába 
emigrált. A kalandvágyó ifjú a boltos segédtől a nyelvtanáron és 

térképészen, mérnökön át az Egyesült Államok Manzanóba akkreditált kon-
zuli posztjáig számtalan állást töltött be. 1852-ben és 1855-ben földrajzi ex-
pedíciók térképészeként, illetve a vasúttársaságok pályakitűző mérnökeként 
jutott el a vadnyugatra. A két expedíció között tanári állást vállalt a New 
Orleans-i Egyetemen. A hadseregben is szolgált szanitécként, ahol William 
Alexander Hammond sebészorvos hatására figyelme a néprajzi és termé-
szettudományi gyűjtés felé fordult, miközben Indiana, Oregon és Kalifornia 
államokban állomásozott. Kiemelkedő fon-
tosságú Dél-Kaliforniában, Fort Tejon-ban 
végzett munkája, ahol a hadsereg tagjaként 
végezte a terület természetrajzi feltárását. 
Kalandjai segítették a népszerű írót, Karl 
Mayt a vasökléről és Henry-karabélyáról is-
mert Old Shatterhand figurájának megformá-
lásában. De Xantus eredményei nem csak 
irodalmi berkekben keltettek visszhangot. 
Gyűjtései és megfigyelései olyan értékűek, 
hogy a Magyar Tudományos Akadémia leve-
lező tagjává választotta 1859-ben. A gyűjtött 
anyag egy része – Xántus közbenjárására – 
az amerikai múzeumokból és a Smithsonian 
Intézetből a Magyar Nemzeti Múzeumba ke-
rült. (A korabeli, Frivaldszky János igazgató 
által készített összesítés szerint egészen 
1880-ig érkeztek Amerikából adományok: 
72 emlős, 1276 madár, köztük a Xántus által 
leírt új madárfaj, a Cassini-lombgébics, 294 
madártojás, 105 madárfészek, 116 hüllő, 
3783 puhatestű, 24 sugárállat és 1608 rovar.)

A kalandos vadnyugati évek után még le-
nyűgözőbb pályát futott be az emigrációból hazatérve, miután 1864-ben kon-
zuli állásából felmentették. Hazatelepülve 1866-ban az akkor megnyílt Buda-
pesti Állatkert első igazgatója lett, s töltötte be a posztot 1868-ig. Ezután a hi-
vatali kötelmek elől menekülve egy, az amerikai évekhez hasonló, izgalmakkal 
kecsegtető osztrák kutatóexpedícióhoz csatlakozott, s a Távol-Keletre utazott. 
Ceylon, Kína, Japán meglátogatása után önállóan indult tovább gyűjtőútra Ce-
lebesz és Borneó felé, ugyanis nem tudta tolerálni az osztrák tisztek lekezelő 
bánásmódját, és nem kívánta Bécsnek átadni az általa gyűjtött anyagot. A pél-
dányok egy részét maga preparálta, sőt a szállítóládákat is maga készítette. 
Expedíciója során hatalmas anyag gyűlt össze: kiemelkedő érték volt a kilenc 
orángután és a jávai orrszarvú, de a mintegy 7 000 gerinces és 89 000 gerinc-
telen állat, 65 000 növény, 400 ásvány, 1000 érem, 500 kézirat, 2690 néprajzi 
tárgy hihetetlen gazdag és páratlan anyagot képvisel.

Az expedícióról 1870-ben tért vissza, és két év múlva a Nemzeti Múzeum 
néprajzi gyűjteményének őre lett. Haláláig a múzeum alkalmazottjaként dol-
gozott. A Magyar Földrajzi társaság alapításánál is bábáskodott, majd a társaság 

elnöki tisztét is betöltötte. A Magyar Nemzeti Múzeum rendkívül gazdag, 
több ezer példányt tartalmazó anyagot kapott Xántustól, talán legismertebb 
a Borneóról hazaküldött kitömött orángutánja. Róla kapta nevét számos ál-
latfaj, egyebek mellett az éjjeligyíkfélék családja (Xantusiidae), a 
kaktuszkolibri (Basilinna xantusii) és a Xántus-levélujjúgekkó (Phyllodactylus 
xanti), sőt egy őszirózsa (Chaenactis xantiana) is őrzi nevét. 

Bár a Madárgyűjtemény teljes anyaga: mind a Nemzeti Múzeum épületé-
ben kiállított, mind a Baross utcai gyűjteményben tárolt példányok megsem-
misültek 1956-ban, a mai napig öt, Xántus János által gyűjtött madárfaj egy-
egy példánya gazdagítja a Magyar Természettudományi Múzeumot: kon-

tyos lunda (Fratercula cirrhata), jambu gyü-
mölcsgalamb (Ptilionopus  jambu), feketelá-
bú albatrosz (Phoebastria nigripes), nagy 
prérityúk (Tympanuchus cupido), kontyos 
harkály (Dryocopus pileatus). Ez persze 
csak töredéke a lelkes természetbúvár által 
hazaküldött anyagnak. A részben fellelt 
gyűjteményi kartotékok tanúsága szerint 
787 példány szerepelt a leltárkönyvben 
Xántus-gyűjtéssel. Közülük a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeumban februárban 
az általa gyűjtött és a Madárgyűjteményben 
őrzött feketelábú albatrosz a hónap műtár-
gya. Sajnos a feketelábú albatrosz adatait 
tartalmazó leírókarton nem került elő, a lel-
tárkönyvvel együtt megsemmisültek.

Maga a feketelábú albatrosz a viharma-
dár-alakúak rendjébe tartozik. A faj az al-
batroszokra jellemzően nagy testű (körül-
belül 70 centiméter hosszú, szárnyfesztá-
volsága meghaladja a két métert), hal-
lal táplálkozó, úszóhártyás lábú madár. 
Az orrlyukai csőszerű képletet alkotnak a 

csőr felső káváján: a legtöbb madárfajtól eltérően, a szaglásnak nagy sze-
repe van a táplálék felderítésében. A csőre felett található a tengervíz só-
tartalmát kiválasztó mirigy. Az albatroszokra általánosan jellemző, 
hogy gyomrukban halolajat termelnek, az a hosszú tengeri vándor-
útjaikon energiadús tartaléktápanyagként szolgál, s fiókáikat szintén  
azzal etetik. A felöklendezett, erős szagú halolajjal le is hányják a védte-
len utódokat, ily módon oltalmazva azokat a ragadozók ellen.  

A feketelábú albatrosz a Csendes-óceán szinte teljes területét bejárja 
vándorútjai során a Bering-tengertől az Antarktisz környéki vizekig. 
A Hawaii környékén található trópusi szigeteken költ. Lassú szaporodású, 
de különösen hosszú életű madár, egyes példányok akár hetven évig is 
élnek. A párok látványos tánccal jegyzik el egymást, és rendszerint egész 
életükre együtt maradnak.  Az egyetlen tojásukat 65 napos kotlással keltik 
ki a szülők, a fiókák 2–3 hónapos korban válnak önállóvá. Az ivarérettsé-
get a madarak között feltűnően későn, 5–6 éves korban érik el.  

Fuisz TiBor

TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

XÁNTUS FEKETELÁBÚ 
ALBATROSZA

A Xántus által gyűjtött feketelábú albatrosz kitömött 
példánya a Madárgyűjteményből 

(A SZERZŐ FELVÉTELE)

Él e t É s  tu d o m á n y   2019/6  173



174   Él e t É s  tu d o m á n y   2019/6

M argery Brews Valentin napi 
levele egy abból a hihetetle-
nül gazdag gyűjteményből, 

amit Paston levelek néven ismerünk. 
Egy tehetős norfolki család három 
generációja írta őket egymásnak, i l-
letve másoktól kapott magánle-
veleikből és hivatalos iratokból 
ál l. A fennmaradt több mint ezer le-
vél 1422 és 1509 között íródott, több-
ségüket ma a londoni British 
Libraryban őrzik. Amellett, hogy ér-
tékes kordokumentum a Rózsák Há-
borújának időszakáról, izgalmas csa-
ládtörténet is kibontakozik belőlük.

A Pastonok parasztsorból emelked-
tek fel rendkívül gyorsan a XIV. szá-
zadban dúló nagy pestisjárvány után. 
A fekete halál – ahogy szintén nevez-
ték – nem kímélt senkit, és rengeteg 
embert megölt. Ahogy a népesség-
pusztulás nyomán nőtt a munkaerő-
hiány, úgy vált egyre értékesebbé a 
parasztok munkája. A XIV. század 
végén e megerősödő és egyre öntu-
datosabb társadalmi réteg lázadások 
sorával követelt magának elviselhe-
tőbb munkakörülményeket, maga-
sabb bért és több jogot Európa-szer-
te. Így volt ez Angliában is: a földes-
urak hatalma gyengült, a lazuló kö-
telékek és emelkedő bérek miatt a 
parasztok pedig tehetősebbé váltak. 
Clement Paston, a Paston család első 
ismert tagja is paraszt családba szüle-
tett, de fiát, Williamet jogra tanít-
tatta. A „tiszteletreméltó de rafinált” 
jelzőkkel illetett William magas po-
zícióba került, és gyarapodó vagyo-
nából birtokokat vett, majd egy elő-
nyös házassággal még jobban meg-
erősítette családja egzisztenciáját. 

AZ ELSŐ ISMERT BÁLINT NAPI SZERELMESLEVÉL

AZ ÉN HŐN SZERETETT 
VALENTINOMNAK

Több mint 540 éves az az üzenet, melyet egy fiatal angol hölgy, Margery Brews küldött kedvesének, 
John Pastonnak, és melyet ma az első ismert Valentin napi szerelmeslevélként tartunk számon. Bár 
köztudott, hogy ekkoriban – főleg a felsőbb osztályok körében – igen gyakran érdekházasságok köt-

tettek, e XV. századi levél mégis valódi érzelmekről tanúskodik. 

GEOFFREY CHAUCER ÉS BÁLINT NAPJA

Nem tisztázott, hogy a szerelem ünneplése, és Valentin, azaz Bálint napja mikor kap-
csolódott először össze, az azonban biztos, hogy a hagyomány több szálon is köthető 
Angliához. A legkorábbi fennmaradt utalás az 1370-es évekből származik, azaz 100 év-
vel előzi meg Margery Brews szerelmeslevelét. Geoffrey Chaucer, az ismert középkori 
angol szerző volt az, aki két művében is a szerelmesek napjaként írt róla. A Madarak 
törvényszéke című versben Chaucer a szerelem sokféleségéről tanít. Allegóriájában 
Bálint napján a madarak a megszemélyesített Természet köré gyűlnek, hogy társat vá-
lasszanak maguknak, vitájuk során pedig bemutatják az udvari szerelem eszményét 
és a házasságot éppúgy, mint a csapodárságot vagy a szűziességet. Chaucer másik 
műve, a Mars panasza pedig hamar közkedveltté vált az akkoriban divatos udvari és 
románc ideálokat eszményítő angol arisztokrácia körében. Számos jel mutat arra, 
hogy 1400-ban már meglehetős népszerűségnek örvendett az ünnep, a Mars panasza 
pedig egyike volt azoknak a verseknek, melyet ezen a napon felolvastak.

 Chansonnier de Jean de Montchenu. Szív alakú énekeskönyv az 1470-es évekből.
 (FORRÁS: WEB GALLERY OF ART)
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John már majdnem feladta: nősülni 
készült. Közös ismerősök mutatták 
be a Brews családnak, és a Margeryvel 
kötött házasságtól már csupán egy 
anyagilag kedvező megállapodás vá-
lasztotta el. 

Margery apja, Sir Thomas Brews, és 
a Paston család viszont nehezen egye-
zett meg a hozomány nagyságáról, 
ezért a szerelmes lány kétségbeesése 
egyre nőtt. Édesanyja, Elisabeth, egy 
ravasz tervvel igyekezett elsimítani 

William fia, a legidősebb John Paston 
szintén jogot tanult, és bíró, majd 
parlamenti képviselő lett belőle. Miu-
tán elnyerte Sir John Fastolff bizal-
mát (feltehetőleg az ő neve jelenik 
meg Shakespeare négy drámájában is 
Falstaffként), és megörökölte vagyo-
nának nagy részét, belőle is földbir-
tokos arisztokrata vált, csupán két 
generációval azután, hogy felmenői 
még parasztként szolgáltak más bir-
tokosokat. Felesége Margaret 
Mautby volt, és két legidősebb fiukat 
– számunkra meglepő módon – egy-
formán Johnnak nevezték. Közü-
lük az ifjabb az a „hőn szeretett 
Valentin”, akinek aggódó kedve-
se, Margery Brews a levelet írta. 
A Pastonok közül e nemzedék élete a 
legjobban dokumentált, a fiúk szá-
mos levelet váltottak édesanyjukkal, 
melyeken keresztül kirajzolódnak 
egy XV. századi újdonsült arisztok-
rata család hétköznapjai, küzdelmei, 
örömei és bánatai.

Margery Brews és John Paston 
története

Margery 17 éves lehetett, mikor bele-
szeretett a 33 éves Johnba. Hogy a 
férfi részéről a lánykérés szerelemből 
történt-e, nem tudjuk. Annyi bizo-
nyos, hogy a korábbi csalódások és 
visszautasítások miatt belefáradt már 
a megfelelő feleség keresésébe, és 
nem sokkal azelőtt, hogy bemutatták 
neki Margeryt, bátyjának arról írt, 
hogy egy „takarékos öreg serfőző 
asszonnyal” is beérné, amennyiben 
az elég gazdag. 1477-ben aztán mégis 
bekövetkezett, aminek reményét 

Ez a levél az én jó, hőnszeretett Valentinomnak , John Paston Úrnak kézbesíten-
dő

Tiszteletreméltó, imádott, és hőn szeretett Valentinomnak , Önnek 
ajánlom magam, teljes szívből vágyva, hogy halljak hogyléte felől, és 
kérem a Mindenhatót, hogy hosszan tartsa meg jóindulatában. És 
ha szeretne hallani hogylétemről: sem testileg, sem lelkileg nem va-
gyok jó egészségben, és nem is leszek , míg nem hallok Ön felől. 

Mert nem tudja a világ, mily kínt állok ki,
És ha meghalok sem tudhatja meg senki.

És asszonyom, az én anyám nagyon sokat fáradozott az ügyön 
apámnál, de nem kaphat többet, mint amennyiről Ön tud, amiért, Is-
ten látja, nagyon szomorú vagyok. De ha szeret engem, mint ahogy 
én igazán hiszem, hogy szeret, nem fog ezért elhagyni engem. Mert 
ha fele annyi vagyona sem lenne, mint amennyi van, és ha minden élő 
asszonynál több munkát is kellene végeznem, akkor sem hagynám el. 
Hogy hű maradjak , bármerre járok – ha Ön ezt parancsolja nekem,

Bizony szeretni fogom, és mást senkit sem.
Hogy hibát követek el – ha ezt mondja minden barát,

Mégsem akadályozhatják , hogy megtegyem.
Szívem csak arra kérlel, minden földi kincsnél jobban szeressem ma-

gát.
És ha nem haragszanak nagyon meg,

Bízom, hogy idővel majd jobb lesz talán.

Ezúttal nem írok többet, a Szentháromság tartsa meg Önt. És ké-
rem, hogy ez írást ne lássa földi halandó, csak Önmaga.
Ezt a levelet Topcroftban írta, nagyon nehéz szívvel,
az ön Margery Brews-a

Margery Brews levele John Pastonnak (FORRÁS: THE BRITISH LIBRARY)
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beleegyezését, de az ügy olyan, mint 
egy „egyszerű kis tölgyfa. Első suhintás-
ra el lehet dönteni.”

Úgy tűnik, John Paston megfogad-
ta Elisabeth tanácsát, és Bálint napjá-
nak hétvégéjén látogatást tett 
Topcroftban, a Brews család birto-
kán. A várt siker ugyan elmaradt, hi-
szen az após jóváhagyását továbbra 
sem nyerte el, a lány szívét viszont 
még jobban meghódította. Ekkor 
küldte Margery azokat a Bálint napi 
érzelmes sorokat, melyekben hűsé-
géről és szerelméről biztosítja kérő-
jét, az ő „jó, hőn szeretett Valentin”-

az ügyet, és február elején levelet írt 
lánya udvarlójának: „[Margeryt] ak-
kora szószólójává tette, hogy sem éjjel 
sem nappal nincs nyugalmam, mert kér-
lel és sír, hogy e házasság megköttessen.” 
Majd emlékeztetve Johnt, hogy a 
következő péntek Szent Valentin 
napja, amikor „minden madár társat 
választ”, meghívta őt otthonukba. 
„Ha megfelel, csütörtök este eljöhetne, 
és maradhatna hétfőig. Istenben bízva, 
beszélhet majd a férjemmel, és imádko-
zom, hogy meg tudjunk egyezni.” John 
megnyugtatására pedig még azt is hoz-
zátette, hogy bár férje még nem adta 

ját, és szomorúan tudatja, hogy édes-
anyja minden fáradozása ellenére, ap-
ja nem hajlandó többet fizetni 
hozományként. Biztatja Johnt, hogy 
ha szereti, ennek ellenére se hagyja őt 
el, mert ő ilyet még akkor sem tenne, 
ha John fele olyan gazdag lenne, mint 
most. Levelébe két ügyetlen, rímekbe 
szedett versecskét is beleszőtt odaadá-
sáról, legvégén pedig azt kéri, John 
senkinek ne mutassa meg e sorokat.

Nem sokkal később újabb levelet kül-
dött Margery „jó, igaz és szerelmes Va-
lentinjának”, hogy beszámoljon arról, 
apja továbbra sem hajlandó többet fi-
zetni 100 font 50 márkánál, ami mesz-
sze nem az az összeg, melyet a Paston 
család szeretett volna. Viszont, ígéri 
udvarlójának, ha mégis megelégszik 
ennyivel, ő lesz „a legboldogabb lány a 
földön” és John „igaz szerelme és ágyasa” 
lesz egész életében. A levél aláírása pe-
dig nem más, mint: „az ön Valentinja”.

Sir Thomas, Margery apja, a hozo-
mány dolgában hajthatatlan volt, és az 
idősebb Paston testvér – ki apjuk halá-
la után immár 11 éve a család fejének 
számított – sem érezte anyagilag 
megfelelőnek a megállapodást. Ennek 
ellenére Margery édesanyja nem adta 
fel. Alig egy hónappal a topcrofti lá-
togatás után John bizakodva írta saját 
édesanyjának, Margaretnek: „Megle-
hetősen jól áll az ügy, és bizony nincs ked-
vesebb asszony, mint aki az én anyósom 
lesz, ha sikerül megállapodnunk.” Bár ta-
vasszal a tárgyalás folyamata egyre 
lassulni látszott, a Brews család nő 
tagjai folytatták a férfiak győzködé-
sét. Nyár elején már a másik anyós, 
John édesanyja is úgy látta, közbe kell 
avatkoznia. Levelet küldött hát 
Elisabethnek, melyben meghívta őt és 
férjét Norwichba a Paston családhoz. 
Úgy tűnik, ez a találkozó hozhatta el 
a fordulópontot, és az anyósok végül 
sikerrel jártak. John és Margery még 
ugyanabban az évben egybekeltek.

Házasságukból hamarosan fiú-
gyermek született: William Paston, 
akiből később VIII. Henrik udvará-
nak egyik prominens embere vált. 
Margery titokban szerette volna tar-
tani Valentin napi levelét, ám a sors 
különös iróniája, hogy épp egy olyan 
írás lett az egyik legismertebb és leg-
többet emlegetett középkori szerel-
meslevél, melynek végén az áll, hogy 
földi halandó meg ne lássa. 

Kiricsi Ágnes

Szerelmespár a XIV. század elején készült Manesse Kódex egyik oldalán
 (FORRÁS: WIKIPEDIA COMMONS)
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1962 márciusában Castro sür-
gette a KGB-t, hozzon létre 
hadműveleti bázist Havanná-

ban, amely segít kiterjeszteni a forra-
dalmat egész Latin-Amerikára. Május-
ban pedig Hruscsov elhatározta, hogy 
nukleáris rakétatámaszpontokat épít 
Kubában. Ez volt a hidegháború legve-
szélyesebb vállalkozása. A szovjet párt-
vezetőnek részben az volt a szándéka, 
hogy mély benyomást keltsen Wa-
shingtonban a szovjetek nukleáris had-
erejét illetően. Másrészt drámai gesz-
tussal akarta jelezni, hogy támogatja a 
kubai forradalmat. A Szovjetunió és 
Kuba szövetsége mindkét államnak 
előnyös volt. A Szovjetunió kiegyenlít-
hette a nukleáris rakéták terén meglévő 
taktikai hátrányát az Egyesült Álla-
mokkal szemben, Kuba pedig a Szov-
jetunióban olyan fontos kereskedelmi 
partnerre és védelmezőre talált, amely 
biztosította a Castro-kormány túlélését.

Az Anyadír-terv
Az 1962 májusától kidolgozott 
Anyadír-terv értelmében nyáron a 
Varsói Szerződés szinte valamennyi 
nagyobb kereskedelmi hajóját moz-
gósítva beindult a kubai „hajóhíd”, 
mely a Szovjetunió legnagyobb sza-
bású expedíciós művelete volt a má-
sodik világháború után. A szigetre 
küldött szovjet katonák és tisztek ci-
vilben, „agronómusként” és „tech-
nikusként” szálltak partra.

Az amerikaiak figyelemmel kísérték 
a „cukorszigetre” tartó, sűrűsödő szov-
jet hajóforgalmat, tudtak a rakétaszál-
lítmányokról is, de azokat védelmi 
jellegű, légvédelmi rakétáknak hit-
ték. A szovjetek első rakéta-szállítmá-
nya szeptember 8-án érkezett meg Ha-
vanna kikötőjébe. Szeptember 16-án 

további közepes, illetve R–14 Uszovaja 
(SS–5) rakéták érkeztek. A szovjetek 
már a 2000 kilométer hatótávolságú 
rakétákkal is elérhették volna Wa-
shingtont, s fenyegethették az ameri-
kai stratégiai bombázók bázisainak fe-
lét. A védelem/támadás gerincét 36 
darab SS–4, és két darab SS–5-ös raké-
ta adta volna. Ezek robbanóereje 200–
800 megatonna között váltakozott, 
amely a hirosimai atombomba 10, illet-
ve negyvenszerese volt. Október 4-én 
egy szovjet teherhajó Mariell kikötőjé-
ben többek között 36 darab atom-rob-
banófejet és az IL–28-as bombázógé-
pekhez tartozó 6 darab atombombát 
rakott ki. A válság kirobbanásakor 
szovjet adatok szerint 158 stratégiai és 
taktikai nukleáris fegyver volt Kubá-
ban, amelyek közül 42 képes volt az 
Egyesült Államok területét elérni.

Szovjet nukleáris torpedók 
készültségben

A Novaja Zemlja (Újföld) szigeten 
fekvő Polarnij szovjet flottabázisról 
október 2-án négy dízel-elektromos 
meghajtású tengeralattjáró futott ki 

ismeretlen irányba. A már szeptem-
berben a bázisra rendelt Sumkov, 
Ketov, Szavickij és Nogiko parancs-
nokok számára rövidesen világos lett, 
hogy nem szokványos járőrözési fel-
adatokat kapnak. A Kama fedőnevű 
akció során Sumkov parancsnok 
Moszkva közvetlen parancsa nélkül – 
mint 2001-ben kiderült – nukleáris 
robbanófejjel ellátott torpedókat in-
díthatott, ha támadás éri. Társainak 
pedig – a megbeszélt együttműködés 
értelmében – követniük kellett őt. 
Ezek a torpedók egy egész hadiflottát 
képesek lettek volna megsemmisíteni. 
Csak a Kola-öböl elhagyása után fel-
nyitott parancsból tudták meg, hogy 
céljuk a kubai Mariell városa. 

Amerikai ellenlépések
A virginiai CIA-központban aggód-
tak; érezték, hogy történik valami, 
ezért U–2-es felderítőgépeket küldtek 
ki, de a rossz időjárási viszonyok miatt 
a felderítés eredménytelen maradt. 
1962. október 14-én amerikai felderítő 
repülőgépek szovjet közép-hatótávolsá-
gú rakétákat és IL–28-as bombázókat 

CSÚCSPONT ÉS FORDULAT A HIDEGHÁBORÚBAN

A KUBAI 
RAKÉTAVÁLSÁG

Az 1962. októberi kubai rakétaválság a két szuperhatalom, az Egyesült Államok és a Szovjetunió leg-
súlyosabb konfrontációja volt a hidegháború és fegyverkezési versenyük történetében. A világ napo-
kig az atomháború küszöbére került. Végül a titkos diplomáciai egyeztetés során mindkét fél enge-

dett. A válság a hidegháború csúcspontját, de egyúttal fordulópontját is jelentette.

2.
rész

Egy szovjet hajó fölött járőröző P-2H Neptune felderítőgép 1962 októberében  
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a szigetre tartó szovjet hajóforgalmat, 
míg ki nem vonják onnan a rakétákat. 
Ekkor még nem tudtak a nukleáris 
torpedókat hordozó szovjet tenger-
alattjárókról. Kennedy egyetértett a 
„karantén” tervével, az 500 tengeri 
mérföldes körívvel az Atlanti-óceá-
non. Az amerikai flotta nagy része 
már úton is volt ide, s a többiek is sietve 
közeledtek a karantén vonalára. A légi-
erő pedig felderítő repüléseket végzett.

Október 18-án, csütörtökön 
Gromiko szovjet külügyminiszter 
egy régebbi megállapodás értelmé-
ben felkereste Kennedy elnököt, aki 
taktikai okokból nem hozta szóba a 
kubai helyzetet. De többször szóba 
került Nyugat-Berlin demilitarizá-
lásának régi szovjet követelése. En-
nek nyomán megerősödött az ame-
rikai feltételezés, hogy a Szovjetunió 
a kubai előrenyomulással voltakép-
pen saját pozícióit igyekszik javítani 
az újabb, Berlint érintő tárgyaláso-
kon. A nyugati szövetségesek által is 
osztott feltételezés azonban később 
hibásnak bizonyult. 

Washingtont azonban – s főleg a ka-
tonai vezetést – mindinkább nyugtala-
nította a Kubába irányuló folyamatos 
szovjet fegyverszállítás. A tábornokok 
már nem tartották elegendőnek a ten-
geri blokádot, hanem azonnali légi csa-
pásokat s inváziót sürgettek. Robert 
Kennedy megvizsgáltatta a Kuba kö-
rüli tengeri blokád jogi alapjait. Az 
ExCom pedig csoportokra osztva ke-
reste az optimális ellenlépés módozata-
it. A tanácsadók három megoldással 
számoltak: Kuba inváziójával, a rakéta-
kilövők lebombázásával és a szovjet ra-
kétaszállító hajók blokádjával. 

Október 20-án, szombaton Kenne-
dy elnök az ExCom inváziót sürgető 
tanácsadóinak tiltakozása ellenére Ku-
ba tengeri karanténja mellett döntött. 

Kritikus napok
Október 22-én, hétfőn, a válság első 
kritikus napján az Egyesült Államok 
haderőit a legmagasabb készültségi fo-
kozatba helyezték. A kubai invázió elő-
készítésére pedig újabb katonákat vezé-
nyeltek Floridába. Értesítették Nagy-
Britannia, Franciaország, az NSZK és 
Kanada kormányát, amelyek teljes tá-
mogatásukról biztosították Kennedyt. 

Késő délután felfedezték a szovjet ten-
geralattjárókat, amelyek napokon belül 
elérhették a blokád vonalát. Kennedy 

fedeztek fel Kubában, amelyek öt perc 
alatt elérhették az Egyesült Államok 
legfontosabb városait. Tanácsadóival 
ellentétben Kennedy elnök Kuba körül 
felállított 500 tengeri mérföldes tenge-
ri karanténnal igyekezett rákényszerí-
teni a szovjeteket rakétáik kivonására. 
Október 14-én, vasárnap Kennedy el-
nök újabb légi-fényképezést engedé-
lyezett. A köd eloszlása után a texasi lé-
gitámaszpontról felszálló U–2F típusú 
felderítő repülőgépek kétszer repültek 
át a kubai rakétaállások fölött, s 21 ki-
lométer magasból a fényképezőgé-
pek megörökítették Hruscsov titkát. 
A szovjetek észlelték az amerikai felde-
rítőgépeket, de nem lőtték le azokat.

Másnap az országos elemző köz-
pontban az amerikaiak kezdetben azt 
gondolták, hogy légvédelmi rakétákat 
látnak. De azok általában 9–10 méter 
hosszúak voltak, a felvételeken viszont 
20 méteres rakéták látszottak. Mére-
tüket összevetették a moszkvai kato-
nai díszszemle képeivel, s megállapí-
tották, hogy Kuba északkeleti részén, 
San Cristobal közelében szovjet tech-
nikusok és katonák SS–4 típusú raké-
ták kilövőállásain dolgoznak. Ezek 
2000 kilométeres rádiuszában 80 mil-
lió amerikai pusztulhatott volna el.

Október 16-án Kennedy értesítette 
McGeorge Bundy biztonságpolitikai 
tanácsadót, s azonnal 12 fős tanács-
adó stábot (Executive Committee, 
ExCom) állított fel. A stáb különbö-
ző válasz-reakciókat vitatott meg: a 
telepítés elfogadását, diplomáciai 
megoldási kísérleteket, tengeri blo-
kádot, légitámadást és inváziót. 

Október 17-én további hat felderí-
tő-berepülésre került sor a rakétaál-
lások felett, amelyek 16–32 darab, 
SS–4 és SS–5-ös rakéta jelenlétét bi-
zonyították. Utóbbiak hatótávolsága 
elérte a 4000 kilométert. Ezek a ra-
kéták az amerikai főváros mellett az 
Egyesült Államok legfontosabb ipari 
városait is elérhették volna, s az el-
lenlépésre mindössze öt perc állt ren-
delkezésre. Ráadásul IL–28-as bom-
bázókat is felfedeztek.

Az amerikai katonai erők indulásra 
készen álltak, de erről Kennedynek 
kellett döntenie, aki már korábban Ku-
ba megszállását fontolgatta. Az 
ExCom támadást javasolt, a légierő be-
vetését naponta. McNamara védelmi 
miniszter viszont tengeri blokádot Ku-
ba ellen: az amerikai flotta gátolja meg 

elnök televíziós beszédet intézett az 
országhoz és a világhoz, amelyben be-
jelentette, hogy nukleáris csapás ké-
szülődik a nyugati világ ellen, s a ka-
rantén vonalánál minden hajót vissza-
fordítanak, amelyen fegyvereket talál-
nak. Felszólította Hruscsovot, hagy-
jon fel a világbékét és az országaikat 
fenyegető titkos és meggondolatlan 
akciókkal. Támadás esetén nukleáris 
ellencsapással fenyegetőzött.

Október 23-án 14 órakor kiadták a 
parancsot a blokádra, amelynek vo-
nalára a második világháború óta a 

legnagyobb hajóhad vonult fel. Ku-
bát 200 hadihajó vette zárlat alá. A 
szovjet tengeralattjárók elhárítását 
az Essex hordozó irányította, ame-
lyet a Blandy romboló segített. 
Hruscsov kijelentette, hogy nem fo-
gadja el Kuba blokádját, de biztosí-
totta az Egyesült Államokat, hogy a 
kubai kilövőállásba helyezett raké-
ták csak a védelmet szolgálják. Az 
Amerikai Államok Szervezetének 
(OAS) értekezlete Kuba ellen szava-
zott és jóváhagyta a zárlatot.

Október 24-én megkezdődött az 
amerikai hadihajók Kennedy által 
„karanténnak” nevezett tengeri blo-
kádja. Az amerikai hadihajók az elnök 
parancsa nélkül nem tüzelhettek. 
Mindezt az eszkaláció elkerülésére 
rendelték el, ha a szovjet hajók megkí-
sérelnék a záróövezetet áttörni. De 
valamennyi szovjet hajó irányt vál-
toztatott, miután szűkítették a blo-
kád rádiuszát, hogy időt adjanak ne-
kik. A szovjet kormány álláspontjában 
azonban még nem érződött változás.

Az Essex megérkezett a célkörzetbe, 
s megkezdte a tengeralattjárók felderí-
tését. Moszkva pedig parancsot adott 

Kennedy amerikai elnök találkozása Gromyko 
szovjet külügyminiszterrel
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a szovjet tengeralattjáróknak: irány 
Kuba, áttörés minden áron, fenyege-
tés esetén tüzelés! Hruscsov a Moszk-
vába látogató amerikai William Nox 
üzletemberrel üzent: nem vesz tudo-
mást a karanténról és nem vonja ki a 
rakétákat Kubából. 

A Szovjetunióból 30 kereskedelmi 
hajó indult Kuba felé, közülük négy 
rakétákat szállított. McNamara azt 
tanácsolta Kennedynek, fogják el a 
Kimovszk és a Gagarin teherszállító 
hajókat, amelyek két óra múlva érik 
el a blokád vonalát. De közben baljós 
hírek érkeztek: minden szovjet teher-
szállító közelében tartózkodik egy 
tengeralattjáró, amelyek bemérték az 
Essexet is. Sumkov a parancs szerint 
minden támadásra nukleáris torpe-
dóval válaszolt volna. Az amerikaiak 
semmit sem sejtettek a 20 kilotonnás 
töltetekről. McNamara azt javasolta, 
hogy a nemzetközi megállapodás ér-
telmében három gyakorló gránáttal 
szólítsák fel azokat a felmerülésre. 
Kennedy nem akart támadni, nem ő 
akarta leadni az első lövést.

10 óra 25-kor a szovjet szállítóhajók 
megálltak. Az amerikai haditengeré-
szet négy szovjet tengeralattjáróról tu-
dott, amelyek után víz alatti lehallgató 
készülékekkel is kutattak. Amikor a 
szovjet tengeralattjárók periszkóp ma-
gasságra emelkedtek, mindenütt a 
szonárok és radarok jeleit érzékelték. 
Ezért ismét gyorsan lemerültek. 

Október 25-én New Yorkban össze-
ült az ENSZ Biztonsági Tanácsa, ahol 
diplomáciai ütésváltás zajlott Valentyin 
Zorin szovjet és Adlai Stevenson ame-
rikai ENSZ nagykövetek között. 
Zorin nem tudott a rakétatelepítésről, 
ezért őszintén tagadta azok létezését. 

Az amerikai delegáció erre bemutatta 
a világ közvéleményének a kubai 
szovjet rakétaállásokról készült hír-
szerzési fényképeket. Ezen a napon tu-
catnyi szovjet szállítóhajót fordítottak 
vissza, de néhány még a záróvonal felé 
tartott. Október 26-án a blokád elle-
nére folytatódott a rakéták felállítása 
Kubában. Az ExCom katonai ellenlé-
péseket fontolgatott. A keményvona-
lasok légi csapásokat és szükség ese-
tén inváziót sürgettek. 

Titkos diplomáciai alku
A háttérben ugyanakkor beindult a tit-
kos diplomácia. Alexander Formin 
szovjet diplomata John Scalinak, az ame-
rikai ABC TV-társaság tudósítójának 
három pontos szovjet javaslatot adott 
át: 1. A Szovjetunió leszereli kubai ra-
kétatámaszpontjait, s ENSZ felügyelet 
alatt elszállítja rakétáit. 2. Castro ga-
rantálja, hogy a jövőben nem telepíte-
nek Kubába támadó fegyvereket. 3. 
Az Egyesült Államok lemond a Kuba 
elleni invázióról. Mivel az amerikaiak 
elfogadhatónak találták a szovjet javas-
latokat, néhány órával később Kenne-
dy kézhez kapta Hruscsov levelét, 
amelyben felajánlotta a kubai szovjet 
rakéták kivonását, ha az amerikaiak 
kivonják rakétáikat Törökországból. 
Kennedy pozitívan reagált a javaslatra.

Október 27-én az egyesült államok-
beli Cape Canaveralon kipróbálták az 
új Titan–II. interkontinentális rakétát, 
amelyről még az ExCom-ot sem érte-
sítették. Az egyik amerikai romboló 
három gyakorlógránát nemzetközi 
jeladásával felmerülésre kényszerítette 
az egyik szovjet tengeralattjárót. Va-
szilij Alekszandrovics Arhipov, a hajó 
három tisztjének egyike Moszkva 
közvetlen parancsa nélkül megtagadta 
a nukleáris torpedó kilövését. 

Ugyanezen a napon a szovjetek Kuba 
felett légvédelmi rakétával lelőttek egy 
U–2-es amerikai felderítő repülőgépet, 
amelynek pilótája, Rudolph Anderson 
őrnagy életét veszítette. A válság kez-
dett ellenőrizhetetlenné válni. Kennedy 
nem tudta, hogy Hruscsov nem adott 
parancsot a gép lelövésére. A szovjet 
főtitkár valójában egyetlen gép lelövé-
sét sem engedélyezte. Ő is érezte a ve-
szélyt, s nem akart elsőként lőni, mert 
ezzel elveszítette volna az esemény po-
litikai irányítását. Az ExCom ellensé-
ges szándéknak tekintette az U–2 le-
lövését, ezért légi csapást és inváziót 

javasolt. Kennedy azonban nem enge-
dett, s kimondta: ha még egy gépet 
lelőnek, bombázni fogja a kubai raké-
tabázisokat. Egyúttal értesítette a 
Szovjetuniót, hogy hajlandó a Török-
országban felállított amerikai Jupiter-
rakéták kivonására, amelyet Hruscsov 
második levelében is sürgetett.

Október 28-án, vasárnap reggel a 
CIA jelentette, hogy Kubában 24 
közép-hatósugarú rakétát élesítettek 
és az Egyesült Államok irányába 
fordítottak. Három órával később, 9 
órakor azonban a moszkvai rádióban 
Hruscsov bejelentette a kubai raké-
ták leszerelését és hazaszállításukat. 
Ellentételezésként az Egyesült Álla-
mok lemondott a kubai invázióról, 
illetve – a nyilvánosság előtt elhall-
gatva – a törökországi amerikai ra-
kéták leszereléséről.

A négy szovjet tengeralattjárót 
azonban nem rendelték haza. A ki-
merült és feszült emberek parancsno-
kai nehéz helyzetbe kerültek, mert rá-
juk vadászott az amerikai flotta. 

Az USS Blandy romboló Sumkov 
felett haladt, akinek két motorja el-
romlott, de nem reagált a felmerü-
lésre felszólító jelzésre, sőt 150 mé-
terre merült, s megtévesztő lövedé-
ket lőtt ki a szonár félrevezetésére. 
Az amerikaiak nem viszonozták a 
tüzet. Macska-egér játék indult. 

Október 30-án az amerikai romboló 
egész éjjel követte Sumkovot, akinek 
hajóját 15–16 órán keresztül lent tartot-
ták. Alig maradt már oxigénje, s reggel 
8 órakor lassan felmerülve négy ameri-
kai romboló között találta magát. Ha-
jóját a nyílt tengerre kísérték. Novem-
ber 1-jére a többi három szovjet tenger-
alattjárót is a felszínre kényszerítették, 
majd elvezették a blokád vonalától. 

A két nagyhatalom megállapo-
dott, hogy a Szovjetunió kivonja 
rakétáit Kubából, az Egyesült Álla-
mok pedig lemond a kubai invázió-
ról, s kivonja rakétáit Törökország-
ból és Olaszországból. A törökor-
szági rakéták kivonására valamivel 
később és a nyilvánosság kizárásá-
val került sor, hogy az Egyesült Ál-
lamok ne veszítse el hitelét NATO-
szövetségesei előtt, s a nyilvánosság 
előtt győztesként kerüljön ki a vál-
ságból. Ettől eltekintve az 1962. évi 
események végül is az Egyesült Ál-
lamok taktikai győzelmét hozták.

Németh IstváN

Szovjet B-59 tengeralattjáró
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ja Hazánkban az érszűkület népbetegségnek számít. Évente 

mintegy 25 ezer koszorúér implantátumot, ún. sztentet 
helyeznek el a betegekben, így vizsgálatuk és fejleszté-
sük kiemelten fontos terület. Asztalos Lilla gépészmér-
nök, a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék dok-
torandusza a fémes implantátumok károsodását kutatja. 
A fiatal szakember munkája fontosságáról, nehézségeiről 

és szépségeiről beszélt.

ÉRSEBÉSZETI 
IMPLANTÁTUMOK 

KORRÓZIÓJA

azzal, hogy orvostechnikával is lehet 
foglalkozni. Megkerestem azt az elő-
adót, aki bemutatót tartott az érsebé-
szeti eszközökről, hogy szeretnék nála 
kutatni. Mivel a gyakorlatban is hasz-
nosítható dologgal akartam volna fog-
lalkozni, beszéltünk több orvossal is, 
hogy adjanak ötleteket, hiszen nap 
mint nap használnak ilyen eszközöket. 
A doktorim a fémes implantátumok 
károsodásának vizsgálatáról szól, mert 
nem csak érsebészeti eszközökkel fog-
lalkozom, hanem például csípőprotézi-
sekkel is. Ezen a területen elsősorban 
károsodásanalízist végzünk. Erre 
olyankor van szükség, ha a páciensben 
eltörött a protézis, és kártérítést szeret-
ne kérni. A törött protézis darabjait 
vizsgálva tudunk kiállítani egy szakvé-
leményt. Az évek folyamán kidolgoz-
tunk erre egy módszert, és teljes körű 
jelentést tudunk adni, amiből egyértel-
műen kiderül, hogy mi történt.
– Milyen vizsgálatokat végez az ér-
sebészeti implantátumoknál?
– Több kérdéssel is foglalkozom. 
Az egyik terület, amivel én foglalko-
zom, az a korrózió. Jelenleg többféle 

anyagminőségből is gyártanak 
sztenteket, például korrózióálló acél-
ból, kobalt-króm ötvözetből. A vizs-
gálataimmal összehasonlítom a kü-
lönféle termékeket, elősegítve ezzel a 
megfelelő implantátum kiválasztását. 

Egy másik nagy terület az ún. rönt-
gensugaras láthatóság mérése. Az ér-
szűkület kezelése során az érrendsze-
ren keresztül egy katéter segítségével 
juttatják el a sztentet a szűkület he-
lyéhez. A sztentek esetében maxi-
mum 90 mikrométeres vastagságról 
beszélünk. A katéter helyzetének 
monitorozását röntgenes képalkotás-
sal tudja a műtétet végző orvos vé-
gezni. De nem úgy kell elképzelni, 
hogy tiszta fehér háttéren feketéllik 
az implantátum, hanem egy közép-
szürke háttéren van egy kicsivel söté-
tebb szürke valami. Tehát elég nagy 
kihívás célba juttatni az erek végelát-
hatatlan labirintusán keresztül. 

Nemrég egy nagyobb átfogó vizs-
gálatot csináltunk és rengeteg termék-
nél számszerűen meghatároztuk, hogy 
melyik mennyire látszódik. Egyébként 
maguk a gyártók is megkeresnek 

– Ma már nem ritkaság, hogy höl-
gyek is vannak a gépészmérnökök 
között, de bizonyára sokan megkér-
dezik öntől, milyen indíttatásból vá-
lasztotta ezt a pályát?
– Igen, és az a válaszom, hogy ez ná-
lunk családi ártalom. Szüleim 
öntészek, anyukám mind a mai na-
pig egy vasöntödében dolgozik 
anyagvizsgálóként, a bátyám pedig 
hozzám hasonlóan gépészmérnök. 
Négyévesen, egy családi napon jár-
tam először öntödében és nagy ámu-
lattal néztem az olvadt vasat. Később 
sem vált idegenné a közeg, mivel 
anyáék gyakran beszélgettek otthon 
szakmai dolgokról, ebéd közben csak 
úgy röpködtek a szakkifejezések. Ma 
már rendszeresen kérünk egymástól 
tanácsot, szakmai segítséget. 
– Most főleg érsebészeti implantá-
tumokkal foglalkozik, ami kicsit tá-
volinak tűnik a gépészettől.
– Vannak kapcsolódások, de a történet 
úgy kezdődött, hogy egyetemistaként 
beléptem a Gépészmérnöki Kar He-
gesztési Szakosztályába, majd a tanszé-
ki életbe jobban belefolyva találkoztam 
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következtetéseket levonni. Így marad 
az élő szervezet modellezése, szimu-
lálása, ami nem csak nekünk, hanem 
a világ összes pontján komoly kihí-
vást jelent a kutatóknak.

A különböző anyagok találkozása 
azért sem mindegy, mert az érsebé-
szeti eszközöknél nagyon sok a visz-
szatérő páciens. Ha van már egy im-
plantátuma valakinek, akkor jó az 
esély, hogy lesz neki második, har-
madik is. Egyrészt a genetikai haj-
lam miatt, másrészt mert rengeteg 
ember nem képes életmódot váltani. 
Le kéne tenni a cigit, zsíros húsok 
helyett salátát enni, többet sportolni, 
stb. Az érszűkület nagyon lassan ala-
kul ki, indikátora pedig csupa olyan 
tünet, amit az ember minden nap 
tapasztal magán: fáradékonyság, 
levertség, stressz, gyakori fejfájás. 
Az értágulásnál is hasonlókat tapasz-
talni. Nem biztos, hogy mindenki 
rögtön arra gondol, hogy valami baj 
lehet a szervezetében. Magyarorszá-
gon szerintem nincs túl nagy hang-
súly fektetve a szűrővizsgálatokra, és 
a betegek is hajlamosak arra, hogy az 
utolsó utáni pillanatig várjanak az or-
vos felkeresésével. Pedig rendszeres 
szűréssel és kellő odafigyeléssel renge-
teg betegséget időben el lehetne csípni.
– Hamarosan meglesz a doktorija. 
Hogyan tovább?
– Orvostechnikával azért jó foglal-
kozni, mert egy implantátummal ja-
vítani tudjuk az emberek életminő-
ségét, de akár életet is lehet menteni. 
Tehát mindaz, amivel foglalkozunk, 
egy nagyobb jónak a része. Szeretem 
csinálni és, ha lesz rá lehetőség, ha-
ladnék is vele tovább.   

Trupka ZolTán

aminek az eredményeképp fémes 
anyagok oldódhatnak ki a szervezet-
be. Egy sztent csupán pár tizedgram-
mos, de mindegyik tartalmaz krómot 
és nikkelt, amire rengetegen érzéke-
nyek. Azt vizsgáljuk, hogy korrodálás 
közben, mennyi fém oldódhat ki a 
szervezetbe és ez időben hogyan zajlik 
le. Nagy kérdés, hogy a fémkioldódás 
az implantátum teljes élettartama alatt 
időben állandó mértékű, vagy például 
a felületi passzív oxidréteg vastagodá-
sa miatt csökkenhet-e.
– Hogyan lehet ezt vizsgálni, külö-
nösen ennyi ideig?
– Nehezen. A legkézenfekvőbb mód-
szer az élő szervezetben károsodott 
minták vizsgálata, amelyek a tényle-
ges fiziológiás viszonyok hatását tük-
röznék, viszont számos implantátu-
mot nem lehet élő páciensből eltávolí-
tani, emiatt komoly etikai korlátokba 
ütközünk. A Tanszékünkön volt már 
példa explantált implantátumok vizs-
gálatára, de a kis darabszám és a beülte-
tés és a kiműtés között eltelt idő rövid-
sége miatt nem tudtunk messzemenő 

időnként bennünket, nekik is fontos, 
hogy hiteles mérések legyenek a ter-
mékeikről, illetve a fejlesztéseik 
irányára is legyenek visszajelzéseik. 
De mi főként azt szeretnénk, ha a 
szakmában megragadna az a láthatósá-
gi mérőszám, aminek a meghatározá-
sára témavezetőm, Dobránszky János 
fejlesztett egy módszert, ezt használ-
nák az orvosok is. 

További fontos terület a bevonato-
ké. Az implantátum felületére gyógy-
szert is tartalmazó műanyag bevona-
tot szoktak rakni, ami segít abban, 
hogy a szervezet ne lökje ki magából 
az implantátumot. Így sokkal haté-
konyabban és ott oldódik ki a gyógy-
szer, ahol szükség van rá. Elhunytak-
ból kivett mintán figyeltem meg, 
hogy a műanyag bevonatok eltűntek. 

A gyógyszer nem feltétlenül fog túl 
nagy gondot okozni azzal, hogy ki-
oldódik, nagyobb baj, hogy a poli-
mer, ami a hatóanyagot tartalmaz-
za, el tud zárni egy érszakaszt vagy a 
sok pici műanyag darab elkezd gyűl-
ni az ember szervezetében és valahol 
gondot tud okozni.
– Vizsgálja az implantátumok kor-
rózióját is. Mitől használódnak el, 
és ez mennyire veszélyes a szervezet 
számára?
– Az emberi szervezet erőteljesen 
korrozív közeg. Vérünk nagyjából 
7,4 pH-s, továbbá az emberekben van 
feszültség. Nem csak mentálisan, ha-
nem fizikai értelemben vett és mérhe-
tő feszültség is, ami elősegíti a korro-
dálódást. Attól nem kell tartani, hogy 
az implantátum „elrozsdásodik” bár-
kiben is, de a beültetett implantátum és 
az azt körülvevő közeg között óhatatla-
nul korróziós folyamatok indulnak be, 
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

300. tárlatunk. 300. jegyzetem, félő, hogy vé-
letlenül ismétlem magam; teszem hát 

szándékosan. Az 50. kiállításon megállapíthattam, 
hogy hobbirovatunk sztochasztikus hálózattá fejlő-
dött, s „az ország legkülönbözőbb pontjain cserké-
sző kamerák valamiképp összehangolódnak”. 
A 100. A fény évébe esvén szóvá tettem, „a fotonok 
ünneplése közben ne feledjük az elektronokat sem. 
Nekik köszönhető, hogy ma vizuális élményeit bárki 
megörökítheti, és megoszthatja másokkal. Az ét-
galéria indulásakor sokan a gyors kifulladást jósol-
ták.” Ám az elektronika még fokozta is a tempót, 
szaporodtak a tárolható, küldhető MB-ok. „Az in-
ternet korábban elképzelhetetlen technikája működ-
teti a rovatot [150. jegyzet], de az a személyesség élte-
ti, hogy a pixelekből összeálló képek érzelmi tartalmat 
is hoznak magukkal, ami nem olvasható matematikai 
egyértelműséggel.” Hovatovább „az evolúció új ágá-
ról, a Homo photographusról beszélhetünk [200.], aki 
továbbfejlesztette látószervét. Ez nem csupán techni-
kai berendezések protézisszerű használatában nyilvá-
nul meg, az appercepció izgalmas élmény, tele talány-
nyal, fölismerésekkel, asszociációkkal, önvizsgálattal.”
Napjainkban képinformáció robbanás röpít ben-

nünket. Fotókiállításon a művészek is telefonjaikkal 
fényképezgetik az eseményt, és a katalógusban hon-
lapjaikra hívják fel a figyelmet. Az új okostelefonoknak 
3-4 szemük is van (mint egyes pókoknak) és hihetet-
len képfelbontásuk. Feldolgozórendszerek időnként 
az e-mail ládámba dobnak képeimből szerkesztett 
összeállításokat. Ritkán téved mesterséges intelli-
genciájuk, mintha a szándékaimat is kileste volna… 
Mi lesz itt? Hol fogunk leszállni?

H. J.

2
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1. Velinszky Imre (San Diego, builder@cox.net) – Szirtvilág – Seattle térségében

2. Tóth Sándor Péter (Budapest, tsp000@gmail.com) – A kém – Vajon felfedezik-e a darázs-
fészek őrszemei az illetéktelen behatolót? (Szinte a La Fontaine mese illusztrációja, némileg 

módosított szereposztással.)

3. Orbán Balázs (orban.balazs.67@gmail.com) – Célterület

4. Dr. Barthó Loránd (Pécs) – Égen és földön – Abaliget

Kérjük, megmutatni szánt képét 
jpg formátumban küldje az eltud@
eletestudomany.hu címre, és a tárgy-
rovatba írja: ét-galéria. Jutalma a 
„kiállításban” megnyilvánuló elisme-
rés. A hónapképe 5000 Ft. díjat kap.

KEDVES OLVASÓNK! 
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LogIQs
www.mensa.hu

1. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

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

ményes gondolkodást kívánunk!

3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Az alábbi ábrán egy torpedó játék mezője látható, ami 5 darab 
egy mezőt, 4 darab két mezőt, 3 darab három mezőt, 2 darab 
négy mezőt és 1 darab öt mezőt elfoglaló csatahajót rejt. Hol le-

hetnek mindezek, ha tudjuk, hogy…

• a hajók semmilyen módon, még átlósan sem érintkeznek egy-
mással,
• az X-ek olyan helyeket jelölnek, ahol biztosan nincs semmi-
lyen tengeri jármű,
• az öt legkisebb hajó csak páratlan oszlopokban tartózkodhat,
• a két mezőt elfoglalók csak az utolsó két oszlop páratlan sorai-
ban lehetnek,
• a két darab négy mezőt elfoglaló hajó az első négy oszlop kö-
zött foglal helyet?

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Melyik ábra illik a kérdőjel helyére?

Melyik szám illik a kérdőjel helyére?

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Megoldás: rad-ar, ar-gó, gó-lem, lem-ma, ma-rad

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: D

(Az első két ábra összeadódik, majd 90 fokkal balra fordul.)

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldások: A felsőbe

(Ezeknek a betűknek a kiejtésekor é-t mondunk utána (té, vé, 
gyé, pé, cé, zsé), az alsók elé e-t mondunk (er, esz, em, ef, eny).)



Összetákolt értékek

Ha vásárolunk valamilyen gyorsan elkészít-
hető, „zacskós” ételt, a legtöbbször még van 
valamilyen teendőnk vele: hozzá kell ad-
nunk két kanál cukrot, bele kell ütnünk egy 
tojást, de legalábbis a külön tasakba csoma-
golt hozzávalókat nekünk kell összekever-
nünk. Talán ennyire ügyetlenek az élelmi-
szergyártók, hogy pont ezeket a művelete-
ket nem tudták előre elvégezni helyettünk? 
Épp ellenkezőleg: annyira ügyesek, hogy 
tudják, a fogyasztóknak is hagyniuk kell né-
mi teendőt.

Amikor az 1950-es években Amerikában 
megjelentek az effajta előregyártott ételek, 
a vásárlók nehezményezték, hogy túl könnyű 
elkészíteni őket. Úgy érezték, rájuk már 
nincs is szükség, nekik semmi szerep nem 
jutott a főzésben, a végeredmény nem az ő 
érdemük – és ezért nem is értékelték annyira 
az ételeket. Ezért a gyártók változtattak a 
recepteken, és azóta is mindig adnak a fo-
gyasztónak valami kis házi feladatot, hogy 
úgy érezhesse, megdolgozott azért, hogy az étel elkészül-
jön, és ennek eredményeképpen jobban szeresse a fogást.

Vajon általánosságban is igaz, hogy amit saját kezűleg 
készítünk el, amibe belefektetjük a munkánkat, azt ér-
tékesebbnek érezzük, mint a vele teljesen azonos olyan 
terméket, amivel semmi teendőnk nem volt? Ezt a kér-
dést tette fel Michael I. Norton, a Harvard Business School 
munkatársa két másik kutatóval együtt, amikor vizsgál-
ni kezdték a jelenséget. Az egyik kísérletük 52 egyete-
mista résztvevője közül voltak olyanok, akiknek adtak 
egy elemekből összeállítható IKEA tárolódobozt útmu-
tatóval együtt, és arra kérték őket, hogy az instrukciók-
nak megfelelően rakják össze a rekeszt. A többi diáknak 
viszont egyszerűen csak megmutatták a valaki más által 
már összeállított, kész dobozt. Ezután mindenkitől 
megkérdezték, mennyit volna hajlandó fizetni a kész 
dobozért. A kutatók várakozásának megfelelően az 
„építők” jóval nagyobb összeget, átlagosan 78 centet 
ajánlottak pontosan ugyanazért a dobozért, amely a 
„szemlélőknek” csupán 48 centet ért meg. Norton és 
munkatársai arra is megkérték a résztvevőket, hogy 
pontozással jelezzék, mennyire tetszik nekik a doboz. 
Talán nem meglepő, hogy azok, akik maguk állították 
össze a dobozt, jóval magasabb pontszámokat adtak, 
mint akik csak külső szemlélőként tekintettek rá.

Hasonló eredményt hozott egy másik kísérlet is, 
melyben az „építőknek” egy origami figurát kellett 
hajtogatniuk, pontos instrukciók alapján. Az ilyen mó-
don elkészített művek – szakértelem híján – meglehe-
tősen amatőr színvonalúak lettek, alkotóik mégis any-
nyi pénzt ajánlottak érte, mint mások a szakértők által 
hajtogatott, profi figurákért. Ugyanakkor a hajtoga-
tásban részt nem vevő szemlélők az amatőrök által ké-
szített figurákat szinte értéktelennek, csupán össze-
gyűrt papírnak látták.

Ha munkát fektetünk be valamilyen termék létrehozá-
sába, akkor azt jobbnak és értékesebbnek érezzük, mint 
a mások által készítettet – ám ennek nem vagyunk tu-
datában! Norton és munkatársai több tucat résztvevőtől 
csak úgy, általánosságban megkérdezték, mikor fizetné-
nek többet egy árucikkért, ha azt nekik kellene össze-
rakni, vagy ha készen kapnák. Szinte mindenki azt vá-
laszolta, hogy a kész terméket értékesebbnek tartja, 
csakhogy – amint a kísérletek bizonyították – ez pon-
tosan az ellenkezője a valós helyzetnek. A saját készítésű 
dolgokat hajlamosak vagyunk túlértékelni, és ez akár 
hátrány is lehet, például amikor valaki a saját, gyengébb 
ötletét kitűnőnek látja, és azt erőlteti a mások által kí-
nált jobb megoldás helyett.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Irigylésre méltó (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Lebukott!

Az Andok vonulata a Föld leg-
hosszabb hegysége, és tudomá-

nyos körökben régóta a gyűrődéses 
hegységkeletkezés egyik szemléle-
tes, jól érthető példája. Ezt a képet 
igyekszik árnyalni a Nature folyóirat 
lapjain megjelent kutatás.

A Dél-Amerika nyugati partvidé-
kén emelkedő, 7000 kilométer hosz-
szú hegyláncolatot a hagyományos 
elképzelés szerint a kontinens alá bukó 
Nazca-lemez késztette kiemelkedésre. 
Ennek kezdetét illetően nincs egyér-
telmű konszenzus, de a folyamat leg-
korábban 130 millió éve kezdődhetett 
el. A hegység felgyűrődéséhez vezető 
lemezmozgások pedig már sokkal ko-
rábban, a jura korban (145-201 millió 
évvel ezelőtt) elkezdődtek.

A Houston Egyetem kutatói arra a 
következtetésre jutottak, hogy a Naz-
ca-lemez kontinens alá bukása nem 
volt folyamatos az évmilliók során, 

lemez egy tengely mentén elfordulna 
az óramutató járásának megfelelő 
irányba: északon befordul a konti-
nens alá, délen pedig kimozdul aló-
la. Az elkövetkező 25 millió évben 
az elforduló mozgás megszűnik, 
és a Nazca-lemez teljes erővel Dél-
Amerika alá igyekszik majd. 

A földköpenyben elnyelt lemezrész 
egykori hosszúsága 5500 kilométer le-
hetett, és legmélyebb pontján csaknem 
1500 kilométeres mélységbe süllyedt a 
földrész alá. Mivel a lemezmozgások 
vizsgálata közvetlenül nem lehetséges, 

Viking macska, kicsi 
macska

A háziasítás során a legtöbb állatfaj 
testmérete lecsökken, főként 

azért, mert az emberközeli életmód 
jótéteményei, biztonsága miatt már 
nincs szüksége akkora tömegre, 
hogy képes legyen életét, érdekeit 
megvédeni a külső támadókkal 
szemben. A kutyák például átlagosan 
25 százalékkal kisebbek, mint legkö-
zelebbi vadon élő rokonuk, a farkas. 
A macskáknál azonban úgy tűnik, 
ezzel ellentétes irányú folyamat ját-
szódott le: a domesztikációjuk egyúttal 
jelentős méretbeli növekedéssel is járt.

Erre a Dániából előkerült vikingko-
ri macskacsontok vizsgálata derített 
fényt. Julie Bitz-Thorsen, a Koppenhá-
gai Egyetem régésze idegőrlően hossza-
dalmas munkával több száz macskako-
ponyát és egyéb csontot válogatott ki 
a Koppenhágai Zoológiai Múzeum 
raktárában tárolt, kétezer éves peri-
ódust felölelő leletzsákokból, amelyek 
vegyesen tartalmaztak macska-, ku-
tya-, ló- és tehéncsontokat. A leletek 
között volt, amely a késő bronzkor-
ból származott, de olyan is, amely 
XVII. századi volt.

hogy a vikingek a rágcsálóirtás mel-
lett főként bundájukért tartották a 
macskákat.

Miután számos jellemzőjét megmér-
ték a csontoknak, majd ezeket az adato-
kat összehasonlították a modern dániai 
macskapopuláció méreteivel. Az ered-
ményekből kiderült, hogy a háziasított 
macskák nagyjából 16 százalékkal let-
tek nagyobbak a viking kor óta, áll a 
Danish Journal of Archaeology című 
folyóiratban közölt tanulmányban. 

a két lemez kapcsolata periódusokra 
osztható. Előfordultak olyan időszakok, 
amikor megállt az alábukási folyamat, 
sőt a lemez távolodása is kimutatható 
mérések elemzéséből és szimuláci-
ókból. A Nazca-lemez benyomulá-
sának jelenlegi fázisa és az Andok 
kiemelkedése a vizsgálatok adatai 
alapján nagyjából 80 millió éve kez-
dődött a kontinens nyugati olda-
lán, a déli szélesség 5. foka körül. 
Ugyanekkor a déli partok mentén a 
lemez távolodása mutatható ki. Úgy 
képzelhető el ez a mozgás, mintha a 

A macskacsontok jelentős része 
vikingkori hulladékgödrökből szár-
mazott. Ezekbe dobták annak idején 
a megnyúzott macskák maradvá-
nyait. A Dániában élő emberek már 
i. sz. 200 körül is tartottak macská-
kat, az égetéses temetkezések szín-
helyein találtak kifúrt macskacson-
tokat is, ami arra utal, hogy amulett-
ként viselték ezeket. Az első évezred 
végére a macskaprém-kereskedelem 
már tetemes hasznot hajtott – mert 

Néhány a vizsgált macskakoponyák közül. A fehérek modernek, a barnák származnak régészeti 
ásatásokból (FORRÁS: BITZ-THORSEN & GOTFREDSEN, DANISH JOURNAL OF ARCHAEOLOGY)
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ezért a földrengéshullámokat használ-
ják. A rengések során a bolygó belsejében 
anyaghullámok indulnak útjukra, ame-
lyek hasonlóan más hullámtípusokhoz 
megtörnek, visszaverődnek és elnyelőd-
nek, ha valamilyen akadályba ütköznek 
a mélyben. E módszer lényegét tekintve 
hasonló a kórházakban használt számí-
tógépes tomográfiai vizsgálatokhoz, 
melyek során a páciens testébe tudunk 
bepillantani.  A földrengéshullámokkal 
ez esetben a Föld belsejébe tudunk be-
nézni. A módszerrel feltárt, kontinens 
alatti lemezmaradványokat a kutatók 
szimuláció segítségévél „kihúzták” a 
föld alól. Mivel az alábukott lemezrészek 
megőrzik egykori tulajdonságaiknak 
nagy részét, így ezekből következtet-
ni lehet a régmúlt eseményeire. Ennek 
segítségével, valamint az alábukás fo-
lyamatának megfordításával jutottak 
arra, hogy az Andok kiemelkedése 80 
millió évvel ezelőtt, a kontinens északi 
részén kezdődhetett.

D. T.

A módszer segítségével az mRNS-
ek aeroszol formájában közvetlenül a 
tüdőbe juttathatók. A kutatók bemu-
tatták, hogy képesek egerekben elin-
dítani a folyamatot, hogy a tüdő sejt-
jei bizonyos célfehérjét termeljenek – 
a kísérleti esetben egy foszforeszkáló 
fehérjét. „Ha a terápiás fehérjékkel is 
ugyanilyen arányú sikert érnek el, az már 
elég lesz több tüdőbetegség (pédául cisztás 
fibrózis) gyógyítására” – mondták a ku-
tatók. Az eredményekről beszámoló 
tanulmány, melynek vezető szerző-
je Asha Patel, az Advanced Materials 
című folyóiratban jelent meg.

A kutatócsoport által létrehozott ré-
szecskék kb. 150 nanométeres göm-
bökből állnak. A hírvivő RNS – mely 
foszforeszkáló fehérje, luciferáz ter-
melésére készteti a sejteket – és a po-
limer molekulái véletlenszerűen keve-
rednek. A kutatók porlasztókészülék 

használatával lélegeztették be az anya-
got egerekkel. 24 órával a belélegzés 
után az egerek tüdősejtjei termel-
ték a foszforeszkáló fehérjét. Az idő 
előrehaladtával, ahogy a hírvivő RNS 
kiürült, csökkent a fehérje termelése. 
A fehérjetermelés egyenletességét is-
mételt adaggal érték el a kutatók.

Az egerek tüdejének további elem-
zése kimutatta, hogy a hírvivő RNS 
egyenletesen oszlott el a tüdő öt le-
benyében, és főleg a hámszövet sejt-
jei vették fel, melyek a tüdő felszínét 
borítják. Ezek a sejtek érintettek pél-
dául a cisztás fibrózis betegségében. 
A kutatás egyik finanszírozója, a 
TranslateBio cég már megkezdte a 
fejlesztés klinikai tesztelését cisztás 
fibrózisban szenvedő pácienseken.
Massachusetts Institute of Technology

E kutatás csak Dánia területéről elő-
került macskacsontleleteket vizsgált, 
így nem feltétlenül lehet belőle általá-
nos érvényű következtetéseket levonni 
a domesztikáció macskára, mint fajra 
gyakorolt hatásáról. Ugyanakkor nem 
ez az első méretnövekedést valószínű-
sítő kutatási eredmény. A középkori 
német területekről előkerült macska-
csontok ugyancsak kisebbek voltak, 
mint a maiak.

Julie Bitz-Thorsen, a kutatás vezetője 
azt valószínűsíti, hogy a méretnöveke-
dés a jobb táplálkozással állhat kapcso-
latban. Az évszázadok során az emberi 
populáció és a települések méretének 
növekedésével a rágcsálók számára hoz-
záférhető eleség mennyisége is gyara-
podott. Ez a háziasított macskáknak is 
több élelmet biztosított. E hatást tovább 
erősíthette, hogy a későbbi évszázadok 
során a macskák haszonállatokból egy-
re inkább házikedvencekké lettek, így 
még kevesebb energiabefektetéssel jut-
hattak még több táplálékhoz.

Az azonban továbbra sem világos, 
hogy a méretnövekedés pusztán 
a jobb életkörülmények hozadé-
ka volt, vagy hátterében evolúciós 
változások is meghúzódtak. Ennek 
eldöntéséhez a jövőben genetikai 
vizsgálatokkal kell a növekedést 
megalapozó génmutációkat keresni 
a macskagenomban.

K. M.

Belélegezhető mRNS

A hírvivő RNS-ek (mRNS, 
messenger RNA) olyan genetikai 
információkat tartalmaznak, me-
lyek a sejteket fehérjék termelésére 
ösztönzik. Ha sikerül gyógyító ha-
tású fehérjéket termeltetni a sejt-
tel egy megfelelően megválasztott 
mRNS segítségével, a páciens saját 
sejtjeit változtathatjuk gyakorlatilag 
„gyógyszergyárrá”; ez nagyszerű te-
rápiás lehetőséget rejt magában. 

Nehéz viszont a hírvivő RNS-ek 
célba juttatása a szervezetben. Mivel 
a hírvivő RNS könnyen lebomlik 
a testben, biztonságos hordozót kell 
találni számára, amivel a lehető leg-
rövidebb úton a célszervbe lehet jut-
tatni. Korábban már értek el sikereket 
hordozókkal, melyek májhoz és más 
szervekhez közvetítették a hírvivő 

RNS-t, ezek emberi gyógyászati 
célra való fejlesztése jelenleg is zaj-
lik. A jelenlegi kutatásban azért belé-
legezhető hírvivő RNS-re volt szük-
ség, mert a molekulákat közvetlenül a 
tüdőbe akarták juttatni.

A Massachusett-i Technológiai Intézet 
(MIT, USA) kutatói egereken mu-
tatták be, hogy lehetséges belélegez-
hető hírvivő RNS-eket előállítani. 
Kifejlesztettek egy olyan anyagot, 
mely aeroszol formában is stabilizálni 
tudja a hírvivő RNS-t. Első nekifu-
tásra a polietilenimin-t (PEI) fejlesz-
tették ki, mely azonban nem bomlik 
le a szervezetben, hanem felhalmo-
zódhat a kezelés alatt, mellékhatáso-
kat okozva. Ezért a kutatók inkább 
egy pozitív töltésű sokágú polimert 
(β-aminoésztert) használtak. 

A MIT kutatói belélegezhető részecskéket terveztek, melyek hírvivő RNS-t képesek szállítani. 
A képen látható tüdőhámsejtek felvették a részecskéket (sárgával), melyek hírvivő RNS-t 

szállítottak. Ez zölden fluoreszkáló proteint kódolt. (FORRÁS: ASHA PATEL)
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Önzetlen segítők már a 
halak között is akadnak

Az egyik leggyakrabban emlege-
tett biológiai alapigazság bizto-

san az, miszerint az egyedek arra 
törekednek, hogy minél több szapo-
rodóképes utódot hozzanak létre 
életük során. A szaporodási rendsze-
rek rendkívül sok formája, altípusa 
jött létre az evolúció során, ezek pél-
dául eltérhetnek abban, hogy kiala-
kul-e párkapcsolat hím és nőstény 
között, mi dönti el a párválasztás 
mikéntjét, folytatnak-e a szülők 
egyáltalán utódgondozást, illetve 
melyik szülő gondozza az utódokat. 

Számos állatfajnál írtak le már 
úgynevezett „segítői” szerepkört 
az utódgondozásnál. Ennek során a 
szülők mellett mások is részt vesz-
nek a fiatalok felnevelésében – akik 
többnyire az adott szülőpár idősebb 
(előző évi) utódai. Ez a magatartás 
megfigyelhető például a farkasnál, 
aranysakálnál, vagy egyes szajkó és 
gyurgyalag fajoknál is. Első látásra 
furcsa viselkedésnek tűnhet e se-
gítségnyújtás, hiszen miért is nem a 
saját szaporodását helyezi előtérbe a 
segítő? A válasz többféle lehet: egy-
részt a saját fiatalabb testvéreinek 
a nevelésével a közös génállomány 
javát szolgálja a segítő; másrészt 
hasznos tapasztalatokat szerez az 
utódnevelés kapcsán; harmadrészt 

a környezet esetlegesen nem alkal-
mas az azonnali családalapításra, így 
a segítés egyfajta hasznos tevékenység 
a kivárás idejére. A rovarok, madarak 
és emlősök mellett a halaknál is sok 
esetben találunk fejlett szülői utód-
gondozó magatartást. A segítők je-
lenlétére azonban a közelmúltig nem 
volt jól dokumentált, természetben is 
megfigyelhető példa a halak köréből. 
Svájci kutatók azonban nemrég sikeres 

ÉT-ETOLÓGIA

terepvizsgálaton igazolták azt, hogy 
egy afrikai sügérféle, a Neolamprologus 
savoryi esetében megtalálható a segítői 
magatartás.

A kérdéses sügér a Tanganyika-tó 
bennszülött faja. Csoportosan sza-
porodik, ahol egy hím territóriuma 
több nőstényével is átfed – vagyis 
egy hímnek egyszerre több partne-
re is lehet, amelyek mind külön kis 
territóriumot létesítenek az utódok 
neveléséhez. A vizsgálat során a 
Tanganyika-tóban mintegy 20 hím 
Neolamprologus savoryi hím „háre-
mét” vizsgálták meg, segítők után 
kutatva. A megfigyelt halaktól DNS 
mintát is vettek, hogy genetikai 
analízissel megállapíthassák, ki kivel 
milyen rokonsági fokban áll. 

Az eredmények szerint megfigyel-
hető volt, hogy saját utódokkal nem 
rendelkező sügér mások ikráit gon-
dozza, tisztogatja, illetve védelmezi 
azokat ragadozók ellen. A rokonság 
megállapításával sikerült igazolni, 
hogy egy adott hím segítő a saját 
apja territóriumán gondozta az ik-
rákat, viszont nem az anyja, hanem 
egy másik nőstény által lerakottakat. 
Vagyis a segítő és a gondozott ivadék 
féltestvéri viszonyban állt egymással. 

Pongrácz PéTer
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

A Sicista trizona „a tagadás állata”: bár neve szerint egér, mégsem tartozik 
a valódi egerek közé, hanem az ugróegérfélék egyik faja, de ugorni nem 
tud. S nem is szapora, mint a legtöbb egér, sőt, az első évében egyáltalán 
nem hoz utódot a világra. Ellenben téli álmot alszik, s a nyári aszályos idő-
szakban is akár egy hétre visszahúzódhat fészkébe, amikor se táplálékot, 
se vizet nem fogyaszt, amit viszont az „igazi egerek” nem tesznek. Mára 
csak a Borsodi-Mezőség rétjein fordul elő, a Hortobágy és a Kiskun-
ság pusztáiról kipusztult. Kicsi elterjedési területe okán fokozottan védett 
emlősünk (vízszintes 1. és függőleges 19.). Jó fejtést kívánunk!

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

VÍZSZINTES: 1. A faj közönséges neve. 10. Harkály lakja. 11. Tréfál-
kozik. 12. Pénzintézet. 14. Lop-...; kiszáradt kínai sóstó. 15. A tiltás egyik 
szava. 16. Gerebenez, tájszóval. 18. Budapesti Közgazdaság-tudomá-
nyi Egyetem (ma Corvinus), röv. 20. Angolszász hosszmérték; hüvelyk. 
21. Rikoltozik. 22. Esős időben ragad a cipőnkre. 24. Acidum. 26. 
Kiejtett kétjegyű betű. 27. Dolgozatot készíttet. 28. Kortárs színésznő, 
kiváló művész (Éva). 30. Kutatás(i), röv. 31. Habarcs. 33. Versbéli sóhaj. 
34. Német névelő. 35. ... Harte; az Aranyásók című elbeszéléskötet 
szerzője. 37. Ilyen szabadtéri ünnep is van. 40. A rejtekből.

FÜGGŐLEGES: 1. Magyar Olimpiai Bizottság, röv. 2. Porció. 3. Epés 
írásmű; pamflet. 4. Annyi mint, röv. 5. Hegység az Ung és a Latorca 

között. 6. Szoknyában dudáló szigetlakó! 7. Biztonsági szerkezet az 
ajtón. 8. Özönleni kezd! 9. Bűntárs. 13. Hím eb. 17. Rizzoli Corriere della 
Sera (olasz kiadócég), röv. 18. Zsibbadt végtag teszi. 19. A faj régebbi 
neve. 23. Nagyobb bevásárlóhely. 25. A -vel ragpárja. 29. S a többi, röv. 
31. A nyolc bolygó egyike. 32. Jelfogó berendezés. 34. Docens, röv. 36. 
Vadászkés. 38. Középen eltömő! 39. Szintén ne.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Császármadár.

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

aZ Új NEMZEDÉkNEk!

Államilag elismert nyelvvizsga

Megjelent a 
Természet Világa 
februári száma
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ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

A bonyhádi zománcgyárban 
1968 és 1973 között nyaranta 
dolgozó művészek alkotói te-
vékenysége jóval többnek bi-
zonyult egy médium és an-
nak technikai kihívásaival 
való kísérletezésnél. 

Lantos Ferenc, a Pécsi Műhely csoport és a hozzájuk al-
kalmanként csatlakozó művészek az idén 100. évfordu-
lóját ünneplő Bauhaus vizualitásából és szellemiségéből is 
inspirálódtak, köszönhetően pécsi születésű mestereinek: 
a konstruktív-geometrikus stílus Breuer Marcell, Forbát 
Alfréd, Molnár Farkas, Stefán Henrik és Weininger Andor 
életművén keresztül szi-
várgott be a pécsi művé-
szeti közeg szövetébe.

A zománc tartós, időjá-
rásálló tulajdonságai lehe-
tővé tették a fiatal alko-
tók számára, hogy az 
anyag felületét és formáját egy demokratikusabb vizuá-
lis univerzum eszközévé tegyék, amelyet a Vasarely Mú-
zeum és az acb Galéria közös rendezésében látható, közel 
ötven művet bemutató Égetett geometria című kiál-
lítás is hangsúlyoz. A zománc szabadtéri alkalmazása 
köztéri bemutatásra tették alkalmassá, összekötve a bel-
ső és külső tereket, a természetet és a várost, a stabilitást 
és a mozgást, az esztétikát és a tartalmat, végül pedig a 
művészetet és az életet. A tárlat március 3-ig várja a lá-
togatókat.

A természet magá-
nyos, zseniális vándo-
rai címmel nyílt időszakos 
kiállítás Csontváry Kosztka 
Tivadar és Mednyánszky 
László műveiből a Pozso-
nyi Városi Galéria, a Po-

zsonyi Magyar Intézet és a Janus Pannonius Múzeum 
szervezésében a pozsonyi Mirbach-palota földszinti ki-
állítótermében. A március 31-ig nyitva tartó kiállítás-
sal vette kezdetét a Csontváry-emlékév.

A kiállítás koncepciója, 
rendezőelve a tisztelgés a 
két alkotó életműve előtt, 
amelyekben több párhu-
zam is akad. Mindketten 
1919-ben, tehát 100 éve 
hunytak el, erős a kötődé-
sük szülőföldjükhöz, a Fel-
vidékhez, ahol azóta is 
kedvelt, népszerű művészek. Pozsonyban méltó elhelye-
zést kapott a tárlat, amely hűen reprezentálja a két géni-
usz művészettörténeti szempontból jelentős hagyatékát. 

A köztes lét túloldalán a Hopp 
Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum 
azon kiállításainak sorába illeszkedik, 
melyek az ázsiai kultúráknak a XIX-
XX. századi hazai alkotókra gyako-
rolt hatását teszik vizsgálatuk tárgyá-
vá. Ezúttal a fiatalon, tragikus körül-
mények között elhunyt költő és kép-
zőművész, Hajas Tibor utolsó alkotói 
periódusának olyan műveivel ismer-

kedhetnek meg a látogatók, melyekben a tibeti buddhiz-
mus vonatkozásai meghatározók voltak. 

Az április 14-ig látható tárlaton az egymástól olykor sok 
száz évnyi és több ezer kilométernyi távolságra felbukkanó 
szereplők között két tibeti „misztérium” az összekötő ka-
pocs: a tummo, vagyis a belső hő fejlesztésének gyakorlata, 
amely a XI-XII. században élt tibeti költő és jógin, Milarepa 
nevéhez is kötődik, illetve a testhez és az egóhoz való ragasz-
kodás „elvágása”, tibeti nevén a csö. 

A kiállítási koncepcióban kiemelt szerep jut az áttételek, az 
adaptáció és a művészi interpretáció kérdéseinek/problema-
tikájának, minthogy Hajas közvetlenül soha nem került 
kapcsolatba a tibeti buddhizmussal. Itt bemutatott alkotása-
inak szellemi hátteréül a Hamvas Béla által fordított és értel-
mezett Tibeti misztériumok című, 1944-ben megjelent 
nagy hatású könyv szolgált. 

A magyarországi Fortepan 
digitális képarchívum mintájá-
ra létrejött az erdélyi Azopan 
Fotóarchívum. Az analóg 
technikával készült fotók át-
mentésével és közzétételével, 
személyes emlékeink megosz-
tásával nemcsak felmenőink-
ről, ismerőseinkről tudhatunk 
meg eddig ismeretlen részlete-
ket, de egyre tisztábban kiraj-

zolódik a nagy összkép, közös történelmünk is. Az Azopan 
Fotóarchívum háromnyelvű honlapot a marosvásárhelyi 
származású, Budapesten élő Szőcs Edgár közgazdász indította 
el. A képadatbázis tartalma önkéntes adományokból bővül, 
nem kereskedelmi célra pedig szabadon felhasználható.

Szőcs Edgár nyolcéves korától fotózik, már nagyapja és 
édesapja is fényképezett, édesanyja pedig a marosvásárhelyi 
fotópapírgyár laboratóriumában dolgozott. Edgár már a 
kétezres évek elején eldöntötte, hogy digitalizálni fogja a 
család fotóarchívumát. Ugyanakkor az is megfogant ben-
ne, hogy mivel minden családban akadnak érdekes képek, 
jó lenne azokat valamilyen formában összegyűjteni és elér-
hetővé tenni. Végül 2017-ben vágott bele az országos fotóar-
chívum létrehozásába. Barátaival megalakította a Régi fotók 
Erdélyből Facebook-csoportot is, mely jelenleg már közel 
nyolcezer taggal rendelkezik. 

Zománc

Erdélyi „Fortepan”

Csontváry-emlékév

Tummo és csö 



É l e t É s  tu d o m á n y   2019/6

KÖVETKEZŐ	SZÁMUNKBÓL

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT HETILAPJA 

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

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

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

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

A hátlapon
Indiai sül

É l e t É s  tu d o m á n y   2019/6  191

Ipartanodától	a	felsőoktatásig
Az Állami Közép Ipartanoda és a 
Mechanikai és Órásipari Szakisko-
la létesítése egyazon időszakra, a 
XIX. század végére esett. Az önálló 
intézményi keretekben szerveződött 
főiskolákat integrálta egy felsőfokú 
intézménnyé a Budapesti Műszaki 
Főiskola, majd lépett az intézmény 
az egyetemek közé, létrehozva a 
XXI. század Óbudai Egyetemét.

Szklerózis	multiplex:	új	ered-
mények
A legelterjedtebb nézet szerint a 
szklerózis multiplexet az immun-
rendszer működésének zavara 
okozza. Egy új eredmény szerint 
viszont a velőshüvelyeket létrehozó 
oligodendrogliáknak is szerepük van 
a gyulladás kialakulásában. Egy svéd 
kutatócsoport egerekben vizsgálta 
az immunrendszer működését befo-
lyásoló fehérjék termelését. 

Ahol	felfelé	is	áramlik	a	víz
Magától értetődőnek tűnik, hogy 
egy vízesésnél lefelé halad a víz. Van 
azonban példa arra, amikor a szo-
kásostól eltérő irányú vízmozgás is 
tetten érhető. Ilyen a Murchinson-
vízesés, mely a Nílus felső folyásán, 
a Viktória-Níluson található Uganda 
északnyugati részén. A különös jelen-
ségnek geomorfológiai okai vannak.

A rágcsálók közé tartozó indiai sül 
(Hystrix indica)  az állatkertekből jól is-
mert tarajos sül közeli rokona. 
Indiában, Közép-Ázsia egy részén, il-
letve a Közel-Keleten fordul elő. 
Hozzánk legközelebb Törökországban 
él. Testhossza mintegy 70–90 centi-
méter (a borznál valamivel na-
gyobb), de a tüskéi miatt termete-
sebbnek látszik.

Legjellemzőbb ismérve a testének 
főleg a hátsó részét szoknyaszerűen 
beborító, hátrasimuló tüskékből álló 
sörény. Ezek a többnyire fekete-fe-
hér sávos módosult szőrök általában 
15–30 centiméteresek, de elérhetik a 
fél métert is. Üregesek, viszonylag 
hajlékonyak, de egyben kemények 
is. Tövükön izmok tapadnak hozzá-
juk, melyek segítségével felállítha-
tók, ha veszélyben érzi magát. 
Segítségükkel komoly sérüléseket 
okozhat támadóinak, ám a közhiede-
lemmel ellentétben nem tudja „kilő-
ni” e védekező fegyverét, bár találtak 
már a sül tüskéitől elpusztult leopár-
dot, sőt tigrist is! A farkán lévő tüs-
kékkel csörgő hangot tud kiadni. 

Alapvetően növényevő, de rovaro-
kat és más kisebb gerincteleneket is 
elfogyaszt. Kalciumszükségletét 
gyakran csontok rágcsálásából fedezi.

A normál, alapvetően sötét színezetű 
állatok között időnként felbukkannak 
világosbarna (leucisztikus) vagy na-
gyon ritkán albínó (fehér) egyedek is. 
Megfigyelték, hogy az utóbbi időben 
Jeruzsálemben jelentősen megnöve-
kedett a világos egyedek aránya. 
Először nem tudták mire vélni a je-
lenséget, de végül rájöttek: mivel éj-
szakai életmódú, sötétben a világosabb 
állatokat sokkal hamarabb észreveszik 
az autóvezetők és csak nagyon ritkán 
ütik el. Nem így sötétebb színezetű 
társaikat, amelyek tetemét gyakran 
látni az utak mentén!

Kép és szöveg: 
Riezing noRbeRt
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