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mentén kialakult tavak – az ott élő 
populációkat egymástól genetika-
ilag is fokozatosan távolabb helye-
zik. Ennek köszönhetően egészen 
komplex adatokat sikerült a füzetbe 
ragasztott pikkelyekből kinyerni. 

Kiderült, hogy az elmúlt 100 év-
ben átlag háromnegyedével csökkent 
a Skeena vízgyűjtőjébe szaporodni 
járó lazacok állománya, és mind a 
13 populáció esetében tapasztalták 
a csökkenést. Az egyes populációk 
56-99 százalékban adnak ma kevesebb 
egyedet, mint száz éve. Az 1960-as 
évektől vizsgált adatok korábban csak 
egyes populációk esetében jelezték az 
állomány gyérülését, így a hosszabb 
időtáv fontos információkkal egészí-
tette ki a korábbi felméréseket. 

A 13 populációból néhány már a 
kihalás szélén áll, például a Motase-
tóban szaporodó állomány az egyko-
ri 40 000 szaporodó egyedről mára 
600-ra zuhant. Kiderült, hogy azok 
a populációk szenvedték el a legsú-
lyosabb veszteségeket, amelyekben 
egykor a legnagyobb termetű halak 
éltek, köszönhetően annak, hogy a 
halászat során ezeket a nagy halakat 
részesítették előnyben a zsákmány-
ból, és a használt hálók is ezeket szűr-
ték ki, az apróbbak átcsúsztak a hálók 
szemei közt. A nagyobb távolságot 
megtevő, s az idősebb halakból álló 
populációk csökkentek a második leg-
nagyobb mértékben. A számítások azt 
is jelezték, hogy a környezetet érintő 
emberi hatású változások, mint a fa-
kivágások vagy a mezőgazdálkodás, 
a vártnál kevésbé hatottak a lazacál-
lományra, bár e tevékenységek nem 
dominánsak a Skeena vízgyűjtőjében, 

Halszagú füzetek

Robert Gibson halbiológus jó 
három évtizeden át, 1912–1948 
közt mérte a kanadai Skeena 
folyó (az ország második leg-
fontosabb lazacot adó folyó-
ja) vízgyűjtőjében a kifogott 
halak méretét, nemét, korát. 

A kutatót Brit-Columbia állama 
bízta meg a halfelügyelői állással, a 
munkája a lazacállomány alakulásá-
nak felmérése volt. Minden kifogott 
zsákmányból néhány halat kiemelt, 
megvizsgált, megmért, feljegyezte 
az adataikat, majd a róluk lekapart 
pikkelyekből az adatok mellé ragasz-
tott néhányat – a lazac saját ragacsos 
nyálkája segítségével – a jegyzetfü-
zetébe. A pikkelyek, hasonlóan a fák 
évgyűrűihez, növekedési sávokat 
mutatnak, amelyekből kiszámítható 
az adott hal életkora.

Ahogy az már lenni szokott, a ki-
tartó munkával összegyűjtött adat-
bázisról hosszú időre megfeledke-
zett a világ, egészen mostanáig. Bár 
a jegyzeteket 23 éve megtalálták 
Vancouverben egy irodában, a fel-
használásukra most kerülhetett sor. 
Az adatok mellett a halmaradvá-
nyok DNS-ét is meg tudta vizs-
gálni az a kanadai kutatócsoport, 
amely a lazacok állományának hosz-
szú távú változásaira volt kíváncsi. 
A rendszeres mérésekre Kanadában 
csak az 1950-es évektől került sor, 
így az ezt megelőző idők felmérésé-
nek eredményei, a halszagú jegyzet-
füzetek valódi kincsnek bizonyultak. 
A lapokra ragasztva megőrzött 1912 
és 1923 közti maradványokból 3400 
pikkelyt vizsgáltak meg, mindegyik-
ről mikroszkópos fotó készült, illetve 
a DNS-t is ezekből vonták ki. A halá-
szati adatokból, amelyek 1877-től álltak 
rendelkezésre az ekkor alapított hal-
feldolgozónak köszönhetően, meg-
becsülték, hogy mely évben mennyi 
lazac kerülhetett ki a Skeena folyó 
vízgyűjtőjéből. A DNS-adatok alap-
ján pedig a teljes állományt kitevő 
egyes populációkra (összesen 13-ra) 
vonatkozó adatokat kaptak. 

A lazacok egyes populációi elkülö-
nülten növekednek életük első évé-
ben azokban a vizekben, ahol szü-
lettek, majd csak eztán vándorolnak 
a tengerbe. Mivel a lazac a születési 
helyére tér vissza szaporodni, így 
ezek az egyes elkülönült vízrend-
szerek – a Skeena és mellékfolyói 

így feltehetően nem volt még „elég” 
az állománygyérítő hatáshoz az eddi-
gi emberi tevékenység.

Valószínűleg a klímaváltozásnak is 
jelentős szerep juthat: míg a déleb-
bi kanadai vizekből egyre kevesebb 
lazac kerül ki, addig Alaszkában a 
nagyléptékű halászat ellenére is sok 
a hal, feltehetően egyre északabbra 
tolódik a lazacok által szaporodásra 
használt terület. A korábban véltnél 
sokkal nagyobb mértékben csökkent 
a vadlazacállomány, és a halvédelmi 
intézkedéseket így pontosítani lehet 
majd a feltárt okok segítségével is.

(Conservation Letters)

Az ezüsthátú 
egérszarvas 
újrafelfedezése

Sajnos hétről-hétre kénytelenek 
vagyunk arról beszámolni, hogy 
az emberi tevékenység közvet-
len vagy közvetett hatásai ho-
gyan pusztítják a Föld élővilágát. 
Rendszeresen hoznak nyilvános-

ságra olyan tanulmányokat és jelenté-
seket, amelyek eredményei arra utal-
nak, hogy napjainkban hasonló nagy 
kihalási esemény zajlik a földön, mint 
amelyek a földtörténeti korok határán 
mentek végbe évmilliókkal ezelőtt.

Ugyanakkor – bár összehasonlítha-
tatlanul kisebb léptékben – ezzel ellen-
tétes hatású folyamatnak is szemtanúi 
lehetünk. Ahogy a tudomány lassan 
a korábban legelérhetetlenebbnek tar-
tott zugaiba is elér a bolygónak, úgy 
fedezünk fel újabb fajokat, illetve 
esetenként már rég kihaltnak hitt fa-
jok élő egyedeivel találkozunk újra. 
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Intézet munkatársai, hogy nyolcvan 
évnyi rejtőzködés után megint találtak 
egy élő vietnami kancsilt. Pontosabban 
ő talált rá a kutatók egyik automata 
fényképezőgépére. Értelemszerűen 
most hatalmas a felbuzdulás a konzer-
vációbiológiai szakemberek körében, 
és már szerveződnek azok az expedí-
ciók, amelyek a kancsil felkutatását és 
védelmét célozzák.

A vietnami kancsilt 1910-ben írta le 
Michael Thomas brit zoológus, és ez 
a világ legkisebb párosujjú patás állata 
(illetve általában a világ legkisebb pa-
tás állata is). A kancsil megjelenése va-
lóban szarvasokat idéz, annak ellenére, 
hogy mérete inkább a nagyobb nyu-
lakéhoz áll közelebb. 2004-ig rokoná-
nak, a nagy kancsilnak az alfajaként 
tartották számon, de akkor külön faji 
besorolást kapott. Rendkívül kevéssé 
ismert teremtmény, amelyet rokonától 
való nehéz elkülönítése, illetve a tér-
ségben végzett terepi kutatómunka 
rendkívüli szegényessége indokol. 

Szinte kijelenthető, hogy a vietnami 
kancsilnak 80 éven keresztül teljesen 
sikerült rejtve maradnia a biológusok 
elől. Bár 1990-ben a kutatók szereztek 

Üröm az örömben, hogy ilyenkor 
rendszerint azonnal az is kiderül 
(mint történt az nemrégiben egy ed-
dig ismeretlen orangután esetében), 
hogy az új faj már olyan kevés egye-
det számlál – ugyancsak az emberi-
ség felelőtlensége következtében –, 
hogy nem sokáig élvezhetjük a tár-
saságát ezen a bolygón.

Most is egy újrafelfedezés híre járta 
be a világsajtót, méghozzá a vietnami 
kancsilé, amelyet angol nyelvterületen 
ezüsthátú egérszarvasnak is neveznek. 
Ahogy neve is mutatja, Vietnam er-
dőségeiben él. Vietnam különle-
ges helyet tölt be a Föld legnagyobb 
biodiverzitású országainak toplistá-
ján. Területén számos, merőben elté-
rő élőhely áll a legkülönfélébb élőlé-
nyek rendelkezésére. 

A vietnami erdőségek az ember szá-
mára szinte áthatolhatatlanok. Az or-
szágon átívelő Annami-Kordillerrák 
vonulatai (amelyet egyszerűen csak 
Vietnami-hegységnek is neveznek) 
olyan egyedi örökzöld erdőségnek ad-
nak otthont, amely számos kihalófél-
ben lévő faj számára jelenti az utolsó 
menedéket. Sok endemikus növény- 
és állatfaja a legutóbbi jégkorszak óta 
fejlődik ott teljes elszigeteltségben.

Ugyanakkor a legutóbbi idők gazda-
sági fellendülése, és az ezzel járó ipa-
rosodás, erdőirtás, környezetrombolás 
nagy ütemben kezdte csökkenteni 
az élővilág sokféleségét. A vietnami 
kancsil azonban, a zoológusok félelmei 
ellenére, úgy tűnik, köszöni, jól van, és 
kéri levételét a kihalt állatfajok listájá-
ról. Néhány napja a Nature hasáb-
jain jelentették be a Global Wildlife 
Conservation nevű természetvédelmi 
szervezet, illetve a berlini Leibniz 
Állatkert-tudományi és Élővilág-kutató 

egy elpusztult példányt az egyik helyi 
vadásztól – a vadászatot tartják a rá 
leselkedő legnagyobb veszélynek –, 
az azóta elmúlt 29 évben semmi hír 
nem jött felőle. Sokan már lemond-
tak e fajról, és azt feltételezték, hogy 
kihalt. Ezzel nem lenne egyedül, hi-
szen a Leibniz Intézet alig néhány 
hete publikálta egy másik vietnami 
kutatóprogramjának eredményeit, 
amely sokkal gyászosabb képet fest 
a vietnami fauna állapotáról. Ezek 
szerint a mértéktelen orvvadászat a 
földön fészkelő madarakat legjobban 
pusztító veszély az országban, még 
az erdőirtásnál is több fajt sodor a ki-
halás szélére (ami azért ritka).

A kancsilt nem teljesen véletlenül 
kapták lencsevégre, hiszen éppen 
ezen faj megtalálása érdekében he-
lyezték ki az automata kamerákat. 
A helyi emberektől származó anek-
dotikus információk alapján sejteni 
lehetett, hogy élnek kancsilok az er-
dőben. Három különböző vietnami 
régióban telepítettek fényképezőgé-
peket az erdőkbe, és ezek a program 
ideje alatt 200 független alkalommal 
fotózták le az ezüsthátú egérszarvast. 
Ugyanakkor arról semmit sem tudni, 
hogy a populáció milyen állapotban 
van, és milyen közel áll a kihaláshoz. 

Nem a vietnami kancsil az egyetlen 
nemrégiben felfedezett (illetve újra 
felfedezett) miniatűr szarvasfaj az or-
szágban. Ilyen volt például hat évvel 
ezelőtt Truong Son-muntyákszarvas 
is, amelyet annak előtte 10 évig nem 
láttak vadon. Csakhogy ezen fa-
jok esetében is ugyanaz a probléma: 
olyan ritkán találkoznak velük a ku-
tatók, hogy semmit sem lehet tudni 
arról, hogy mennyire van jó bőrben 
a populáció (bár a ritka felfedezésből 
azért következtetni lehet arra, hogy 
túl tömegesek nem lehetnek).

Kovács MárK
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Gyógyszertervezés 
növények számára

Október 25-én a rangos Science 
című lap hasábjain jelent meg az 
a tudományos cikk, melyben új 
típusú agrokémiai fegyver kifej-
lesztését jelentették be amerikai 
és japán kutatók a szárazságstressz 
elleni küzdelemben. A cikk körüli 
nagy érdeklődést indokolja, hogy 
a klímaváltozás egyre gyakrab-

ban és egyre nagyobb termőterülete-
ken okoz hosszabb-rövidebb aszályos 
időszakokat, miközben az öntözés-
hez szükséges víz is egyre kevésbé 
elérhető a mezőgazdaság számára. 
A szárazságstressz befolyásolja a növé-
nyek növekedését, virágzását, termés-
hozamát, így jelentős – a cikk szerzői 
szerint éves szinten globálisan közel 
29 milliárd dolláros – gazdasági károkat 
okoz és élelmiszerhiányhoz vezethet.

A szárazsághoz a növények gyakor-
latilag azóta alkalmazkodnak folya-
matosan, hogy 400–500 millió éve 
első őseik az óceánokból a szárazföld-
re „merészkedtek”, majd fokozatosan 
benépesítették azt. A mezőgazdaság 
mind ez idáig elsősorban a víz táro-
lásával és pótlásával (azaz öntözéssel) 
volt képes enyhíteni a szárazságstressz 
okozta károkat. Az újfajta megköze-
lítés teljesen más ponton és más mó-
don hat: a párologtatás minimalizálá-
sa révén próbálja elérni, hogy a növé-
nyek képesek legyenek visszatartani a 
bennük lévő vizet, és így átvészelni a 
kedvezőtlen időjárású időszakokat.

A szárazföldi növények földfelszín fe-
letti részein található gázcserenyílások 
nemcsak a gázcsere (szén-dioxid és 
oxigén felvétele, illetve leadása) szem-
pontjából fontosak, hanem azért is, 
mert ezeken keresztül távozik a vízgőz 
is a növényekből. (Emellett gyakran a 
patogének is ezeken áthatolva tudnak a 
növény belső szöveteibe jutni, illetve az 
e pórusokon keresztül a külvilágba jutó 
anyagoknak fontos szerepük lehet a 

növények egymás közötti kommuniká-
ciójában is.) A gázcserenyílások bezá-
ródását és kinyílását szabályozó egyik 
kulcsvegyület az abszcizinsav nevű 
növényi hormon, amely a cikkben is 
leírt, újgenerációs növényi ,,gyógy-
szerfejlesztés” és a szárazságstressz el-
leni védekezés középpontjába került az 
utóbbi években.

A Sean R. Cutler professzor által 
vezetett, a University of California 
Riverside intézményében működő ku-
tatócsoport a növényekben található 
többféle abszcizinsav-receptor fehér-
jeszerkezetének, illetve ezek közül a 
gázcserenyílásokban található recepto-
rok szerkezetének ismeretében próbált 
meg az emberi gyógyszerfejlesztéshez 
hasonló bioinformatikai, illetve bioké-
miai módszerekkel olyan molekulákat 
azonosítani, melyek hosszabb ideig sta-
bilan a receptorhoz kötődve, a receptor 
által is szabályozott jelátviteli útvonalra 
hatva a gázcserenyílások tartós záró-
dását idézik elő. Ezek a vegyületek az 
abszcizinsavhoz hasonló szerkezetűek, 
de hozzá képest akár hétszer erősebben 
is kötődnek a receptorhoz, és közel tíz-
szer nagyobb in vivo hatást váltanak ki 
a növényekből. Nagy stabilitásuknak 
köszönhetően akár 4-5 napig – egy-
egy rövidebb aszályos időszak alatt – is  
gátolni tudják a növények párologtatá-
sát azáltal, hogy a növényi hormonhoz 
hasonlóan, de annál hosszabb ideig elő-
idézik a gázcserenyílások bezáródását. 
A munka egy részét a molekuláris 
növénybiológia modellélőlényével, a 
lúdfűvel (Arabidopsis thaliana) végez-
ték, de a szerzők olyan fontos ha-
szonnövényeket is teszteltek, mint 
a búza, a paradicsom és az árpa. 

Ezek esetében laboratóriumi körülmé-
nyek között kimutatták, hogy a kezelet-
len növényekhez képest a leghatásosabb, 
opabaktinnak nevezett vegyülettel tör-
ténő aeroszolos permetezés hatására a 
növények klorofilltartalma, illetve hő-
mérséklete tovább maradt az optimális 
érték körül, mint az abszcizinsavval 
vagy a korábban alkalmazott, az 
abszcizinsavhoz hasonló egyéb mo-
lekulákkal történő permetezés után.

Ugyanakkor az adatokat a szerzők 
szerint is érdemes óvatosan kezel-
ni, mert egyelőre nem világos, hogy 
szabadföldi körülmények között, me-
zőgazdasági léptékben fenntartható, 
gazdaságos és hatásos lesz-e ez az új-
fajta kezelés. Az egyik fontos prob-
léma azzal is összefüggésben állhat, 
hogy a legnagyobb területen termesz-
tett haszonnövényünk, a búza eseté-
ben egyértelműen kimutatták, hogy a 
legnagyobb hozammal és termésmé-
rettel rendelkező fajták párologtat-
ják a legtöbb vizet. Emellett régóta 
közismert, hogy a gázcserenyílások 
bezáródása egyben a fotoszintézishez 
szükséges szén-dioxid elérhetőségét 
is korlátozza a növények számára, és 
ezzel gátolja a fotoszintetikus aktivi-
tást, ami hosszú távon a termésho-
zamot is negatívan befolyásolhatja. 
Mindezeket figyelembe véve is le-
hetséges ugyanakkor, hogy rövidebb 
aszályos periódusok átvészelésében 
ezek a vegyületek valóban a növé-
nyek segítségére lehetnek.

A cikk az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium ÚNKP-19-4 kódszámú 
Új Nemzeti Kiválóság Programjának 
szakmai támogatásával készült.

solyMosi Katalin
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Az emberek nagy többségének 
időről-időre fáj a feje, kial-
vatlanság vagy esetleg más-

naposság miatt. Előfordul az is, hogy 
a fejfájás valamilyen más betegség, 
például láz, fejsérülés vagy rossz látás 
következményeként jelentkezik – 
ilyenkor beszélünk másodlagos fejfájás-
ról. Ehhez képest elsődleges fejfájásnak 
nevezzük azokat a rendszeresen je-
lentkező fejfájásfajtákat, melyek hát-
terében nem ismerünk ilyen kimutat-
ható szervi okot. Azonban mind a 
kutatásokból, mind a mindennapi be-
tegellátásból ismert tapasztalat, hogy 
az elsődleges fejfájásokhoz – amelyek 
közé a migrén is tartozik –  gyakrab-
ban társulnak más kórképek. Ezt hív-
juk komorbiditásnak (más néven társ-
betegségeknek), vagyis azt a jelensé-
get, hogy egy emberben több beteg-
ség együttesen jelenik meg.

Mi az a migrén?
A migrén egy súlyos panaszokat oko-
zó neurológiai betegség, ami jelentő-
sen megnehezíti az ebben szenvedő 
emberek mindennapjait. Tipikusan 
egyoldali, lüktető és heves fejfájással 
járó rohamok formájában jelentkezik, 
melyeket gyakran hányinger vagy 
hányás, fényekre és/vagy hangokra 
való túlérzékenység kísér. A kelle-
metlen, fájdalmas rohamok nagy 
megterhelést jelentenek a betegek-
nek, akik gyakran csak tevékenysége-
iket megszakítva, egy sötét szobába 

ISMERETEINK A MIGRÉN TÁRSBETEGSÉGEIRŐL

NEM ELÉG, HOGY  
A FEJEM FÁJ?

elvonulva, alvással próbálkozva tud-
ják átvészelni ezeket az időszakokat. 
A WHO szerint a migrén a hatodik 
leginkább korlátozó betegség, és az 
Európai Unióban évente 27 milliárd 
eurós terhet ró a gazdaságra. A mig-
rénhez társuló más betegségek pedig 
tovább ronthatják az amúgy is nehéz 
helyzetben levő betegek életét. 

Bár a migrén fogalmát hallva a leg-
többen egyetlen, meghatározott tüne-
tekkel járó betegségre gondolunk, a 
betegség kialakulásáért felelős folya-
matok nagyon sokrétűek lehetnek. 
Ennek megfelelően a migrénesek is 

sokféleképpen élik meg panaszaikat és 
nagyon változatos, hogy milyen egyéb 
betegség(ek)ről számolnak be orvosa-
iknak. De mik ezek a betegségek?

Migrén és pszichiátriai 
betegségek

A migrén összefüggést mutat bizo-
nyos pszichiátriai zavarokkal, elsősor-
ban a hangulatzavarokkal és a szo-
rongásos megbetegedésekkel. Egye-
sek szerint felállítható egy olyan idő-
beli sorrend, amelyben a szorongás 
jellemzően megelőzi, míg a depresszió 
inkább követi a migrén kialakulását. 

Az orvosi rendeléseken szinte elvétve fordul elő olyan ,,szerencsés” 
beteg, akinek csupán egyetlen betegsége van. A különböző kórképek 
megjelenhetnek önmagukban is, ám egyre több tudásunk van arról, 
hogy két vagy több betegség együttes előfordulása sem ritka. 
A hatékonyabb kezelés érdekében fontos ismernünk az adott 
betegséghez társuló, úgynevezett komorbid betegségeket. Ezek 
jelentőségét cikkünkben a világszerte nagyjából egymilliárd 

embert érintő migrénes fejfájás példáján keresztül mutatjuk be. 

A migrén tünetei
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csak a migrén krónikussá válását se-
gíti elő: gyógyszertúlhasználat ese-
tén idővel éppen a készítmények sze-
dése teszi a beteget érzékenyebbé, ál-
landósítva a fejfájások tüneteit. 

Migrén és szív- és érrendszeri 
betegségek

A migrén kialakulásában mind ideg-
rendszeri, mind érrendszeri folyama-
tok részt vesznek, egymással szoros 

kölcsönhatásban. Gyakran a migré-
nes fejfájást az agyi erek tágulata 
előzi meg, illetve az ereket bélelő sej-
tekből olyan anyagok szabadulnak 
fel, melyek ingerlik a fájdalomérzé-
kelő idegeket. Így nem meglepő a 
szív- és érrendszeri betegségek mig-
rénnel való komorbiditása sem. 

Egyes vizsgálatok szerint, a migré-
nesek körében, elsősorban azoknál, 
akiknél aurajelenségek is fellépnek 

Ugyanakkor a kutatások többsége 
a depresszió és a migrén között leg-
inkább egy kölcsönös egymásra ha-
tást feltételez: az egyik megjelenése 
fokozza a másik kialakulásának 
kockázatát. 

Többen igazolták azt is, hogy a 
migrénnel együtt pszichiátriai za-
varokban is szenvedő emberek erő-
sebb fájdalmat élnek át, alacso-
nyabb életminőségről számolnak 
be, ráadásul nehezebben találnak 
maguknak megfelelő kezelési mó-
dot, mint azok, akik ilyen társbeteg-
ségeket nem mutatnak. Arra utaló 
adatok is vannak, hogy a migrénhez 
társuló depresszió és szorongás kocká-
zati tényezője lehet a migrén krónikus-
sá válásának, azaz annak az állapot-
nak, amikor huzamosabb ideig, több 
napon keresztül van a betegnek fejfájá-
sa, mint ahány napon panaszmentes. 

Migrén és más, fájdalommal 
járó betegségek

Az elsődleges fejfájások leggyako-
ribb formája a fej mindkét oldalát érin-
tő, enyhe-közepes erősségű, nyomó-
szorító jellegű tenziós fejfájás. A mig-
rénesek gyakran élik át ezt a típusú 
fejfájást is. Ez az enyhébb fejfájás je-
lentéktelenebbnek tűnhet, ám a mig-
rénnel való együttes jelentkezése nagy-
mértékben megnövelheti a fejfájással 
töltött napok számát, tovább rontva 
az életminőséget.

Egy másik ide sorolható, egyelőre 
kevésbé ismert kórkép a fibromyalgia, 
ami az izmok, ízületek és más lágy-
szövetek állandósult fájdalmával, 
érintésre való érzékenységével jár. 
Több tanulmány szerint is meglehe-
tősen gyakran fordul elő ez a beteg-
ség a migrénnel együtt. Ismert az is, 
hogy a fibromyalgia a migrénhez 
hasonlóan fokozza a depresszió és a 
szorongás kialakulásának kockáza-
tát is – ezt megerősíti egy, a Toledói 
Egyetemen végzett kutatás is, mely 
azonosítani tudott egy depresszió-
szorongás-fibromyalgia komorbiditású 
migrénes alcsoportot, amely a leg-
erősebb tevékenységbeli korlátozott-
ságot és legrosszabb életminőséget 
mutatta a többi alcsoporthoz képest.

Ezek és más hasonló, fájdalommal 
járó társbetegségek abból a szem-
pontból is jelentősek, hogy a fájda-
lomcsillapítók túlzott fogyasztásá-
hoz vezethetnek, ami viszont ismét 

A migrén és komorbid betegségei

A migrén és depresszió közötti genetikai kapcsolat
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így további kutatásokra van szükség, 
hogy jobban megértsük a 
komorbiditást előidéző folyamatokat.

Gének a háttérben
A migrén és a depresszió is nagyjából 
40–50 százalékos mértékben örökle-
tes, és mindkét betegség poligénes 
természetű, vagyis sok gén kismérté-
kű hatása járul hozzá a kialakulásuk-
hoz. Ikervizsgálatok megerősítették 
a feltételezést, miszerint közös gene-
tikai változók állhatnak a migrén és 
a depresszió komorbiditásának hátte-
rében. Az amsztredami VU Egyete-
men dolgozó Ligthart vezette kuta-
tócsoport tanulmányai szerint érde-
kes módon a migrén erősebb örökle-
tességet mutatott, amikor nem 
kísérte komorbid depresszió. Továb-
bá a migrén mellett komorbid de-
pressziót is mutató betegek genetikai 
háttere inkább tükrözte a depresszió, 
mintsem a migrén genetikai hátterét. 
Ezek az adatok arra utalnak, hogy 
bizonyos, a depresszióhoz köthető el-
térések (például az agy működésé-
ben) a migrén kockázati tényezői is 
lehetnek, és így a depressziós egyé-
nekben a migrén gyakran akár az er-
re való erős genetikai hajlam hiányá-
ban is kialakulhat.

– például amikor a látótérben jelent-
kező fények, cikcakkvonalak vagy 
sötét foltok előzik meg a fejfájást –, 
megnövekedett többek között a 
stroke, a szívinfarktus és a szívizom vér-
keringési zavarának kockázata. A mig-
rénhez társuló kardiovaszkuláris be-
tegségek ismerete különösen fontos 
a megfelelő gyógyszeres kezelés be-
állítása szempontjából, hiszen a mig-
rén-specifikus gyógyszerek egy ré-
sze, az úgynevezett triptánok érösz-
szehúzó hatásuk miatt nem javasol-
tak ilyen társbetegségek esetén. 

Migrén és egyéb társbetegségek
Számos kutatás és klinikai beszámoló 
említi, hogy a felsoroltak mellett a 
migrénesek gyakrabban szenvednek 
asztmától, allergiától, az orr-melléküreg 
gyulladásától, irritábilisbél-szindrómától, 
lisztérzékenységtől (cöliákiától), illetve 
bizonyos nőgyógyászati problémáktól, 
mint amilyen például a policisztásovárium-
szindróma vagy a premenstruációs 
szindróma. Mindezek mellett az el-
hízást is kapcsolatba hozták mig-
rénnel. Fontos azonban kiemelni, 
hogy a migrén és ezen betegségek 
kapcsolatáról még lényegesen keve-
sebb adat áll rendelkezésünkre, 
mint a korábban részletezettekről, 

A Brainstorm Consortium égisze 
alatt, több mint 1 millió fővel végzett 
elemzésben 25 neurológiai és pszichi-
átriai betegség genetikai kockázati té-
nyezőinek átfedését mérték, és azt ta-
lálták, hogy a kétféle betegségcsoport 
eléggé elkülönül egymástól e téren. 
Míg a pszichiátriai betegségek jelentős 
genetikai kapcsolatot mutattak egy-
mással, addig a neurológiai betegségek 
csak kevéssé fedtek át egymással és a 
pszichiátriai betegségekkel. Azonban a 
migrén kivétel volt, mivel bizonyos 
pszichiátriai zavarok, köztük a de-
presszió genetikai rizikófaktoraival 
együttjárást mutatott. 

Az International Headache Genetics 
Consortium 2016-ban a migrén hát-
terében több, az emberek teljes gene-
tikai állományát tanulmányozó kuta-
tás együttes elemzését (metaanalízis) 
végezte el. Eredményeikben számos 
érrendszeri funkciót kódoló gént 
tudtak azonosítani a migrén kapcsán 
is – ami arra utal, hogy az érrend-
szeri működészavarnak genetikai-
lag megalapozott módon szerepe 
lehet a migrén kialakulásában, és ez 
részben magyarázhatja is a migrén 
komorbiditását a szív- és érrendszeri 
betegségekkel.

Ezek a példák is jól mutatják, hogy a 
genetika fontos a migrén és komorbid 
betegségei közötti összefüggések meg-
értésében, ugyanakkor mindent biz-
tosan nem magyarázhat meg.

Közös gének, közös tünetek
Felmerül a kérdés: vajon a genetikai 
átfedés milyen módon okoz társbe-
tegségeket?  Egy, Barabási Albert 
Lászlót is tagjai között tudó nemzet-
közi csapat több ezer betegséget és 
több száz tünetet bevonó kutatása 
erre kereste a választ és megerősítet-
te, hogy bizonyos betegségekben 
több közös gén játszik szerepet. 

Rámutattak, hogy ezek a közös gé-
nek olyan fehérjéket kódolnak, me-
lyek mindkét (vagy több) társbetegség 
kialakulásában szerepet játszanak. 
Például a depresszió, a szorongás és a 
migrén közös tünetei lehetnek a foko-
zott fáradékonyság és az alvási problé-
mák, melyekre a hajlamosító gének 
mindhárom betegséggel kapcsolatot 
mutatnak. Vagy a kardiovaszkuláris 
betegségben szenvedők és a migréne-
sek is vérnyomás-szabályozási prob-
lémákkal és anyagcsere-eltérésekkel 

A migrén és a kardiovaszkuláris problémák közötti tüneti kapcsolat

A migrén és a tenziós fejfájás közötti környezeti kapocs: a stressz
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(például emelkedett koleszterinszint) 
küzdhetnek, mely tünetek mindkét 
betegség hátterében megjelenhetnek.

Az életmód és a környezet
A mindennapi aktivitás fenntartásá-
hoz szükségünk van bizonyos mérté-
kű stresszre, azonban tartós fennállása 
megviseli, kimeríti a szervezetünket. 
A stressznek fontos szerepe van a mig-
rénben, és felvetődik jelentősége a 
migrén és komorbid betegségei kap-
csán is. Egy amerikai-kanadai együtt-
működés keretében Swanson és mun-
katársai alátámasztották a migrén és a 
depresszió közti kétirányú összefüg-
gést, ugyanakkor a kapcsolatot mind-
két irányban elsősorban a stressz ma-
gyarázta. A tajvani Hung és kollégái 
pedig arra mutattak rá, hogy a 
komorbid depressziót is mutató migré-
nesek érzékenyebbek az érzelmi inge-
rekre és a mindennapos stresszhelyze-
tekre azokhoz képest, akik más, nem 
migrénes fejfájást és komorbid de-
pressziót mutatnak. Úgy tűnik tehát, a 
stressz különösen fontos összekötő ka-
pocs a migrén és a depresszió között. 
Tenziós fejfájásban szintén ismert a 
stressz jelentősége, így a kétféle fejfájás 
együttes megjelenésének is kockázati 
tényezője lehet a tartós stressz megélé-
se. Nem szabad arról sem elfeledkez-
nünk, hogy a kardiovaszkuláris be-
tegségek kialakulásában is jelentős 
szerepe lehet a fokozott környezeti 

stresszhatásoknak, így közös mecha-
nizmusok járulhatnak hozzá a mig-
rén és kardiovaszkuláris betegségek 
együttes előfordulásához is.

A potenciálisan fájdalmas vagy 
stresszes helyzetek pedig elkerülő visel-
kedésre ösztönözhetik a migréneseket 
– ez a rövid távon látszólag hatékony 
stratégia azonban hosszabb távon a 
viselkedésrepertoár, az elérhető társas 
támogatás beszűküléséhez vezet, ami 
fokozza a beteg szorongását, ezáltal 
súlyosbíthatja tüneteit, növelheti a 
komorbid betegségek kialakulásának 
kockázatát. Hasonló szerepet játszhat 
az érzelmi labilitás (neuroticizmus) sze-
mélyiségvonás is, ami a pszichiátriai 
betegségek többségével és a migrén-
nel is kapcsolatban áll.

Az egészségtelen életmód kapcsán a 
már említett gyógyszertúlhasználat 
mellett a dohányzás is kiemelendő, és 
ezek a különböző kockázati tényezők 
egymással kölcsönhatásban is fokoz-
hatják a társbetegségek rizikóját. 
Egy jó példa erre: aurás migrénes nők 
körében ismert a stroke kialakulásá-
nak rizikója, ám ez a kockázat meg-
sokszorozódik, amennyiben a beteg 
dohányzik és ösztrogén tartalmú fo-
gamzásgátlót is szed (emiatt aurás mig-
rénben szenvedő nőknek az ilyen típusú 
fogamzásgátló használata nem javasolt). 

A Chicagói Egyetemen dolgozó 
Wang és kollégái közel 500 ezer főt 
bevonó kutatása a betegségek közti 

közös genetikai háttér mellett a kör-
nyezetbeli átfedést is mérte, és érdekes 
módon a migrént leginkább gyulladá-
sos betegségekhez tudták kötni mind 
a genetikai (irritábilis bélszindróma), 
mind a környezeti (húgycsőgyulla-
dás, fájdalmas hólyag szindróma) 
kapcsolat terén. 

Komorbid betegségek
Az akár milliós elemszámmal vagy 
több ezer betegség bevonásával vég-
zett vizsgálatok nyomán egyre töb-
bet tudunk a betegségek közti össze-
függésekről, így a migrén és társbe-
tegségeinek kapcsolatáról is. Ezekből 
a kutatásokból egy olyan kép rajzo-
lódik ki, miszerint a komorbid be-
tegségek közötti kapcsolatban az át-
fedő géneknek van szerepe, és ezek-
ből minél több van, annál több közös 
tünet jelenik meg. A gének mellett 
az azonos vagy hasonló környezeti 
hatások is fontosak. Ezek az adatok 
arra utalnak, hogy egy beteg na-
gyobb valószínűséggel fog komorbid 
betegségben szenvedni, mintsem olyan 
betegségben, ami teljesen független 
az alapbetegségétől.

A migrénhez többféle típusú 
komorbid betegség társítható, és az 
egyes kutatások eredményei időnként 
némileg ellent is mondanak egymás-
nak, ami rávilágít a migrénesek sok-
féleségére. Ígéretesek azok az elem-
zések, melyek ezt a sokféleséget fi-
gyelembe véve, a komorbiditásokkal 
együtt igyekeznek alcsoportokat el-
különíteni a migrénes fejfájósok kö-
rében – például Lipton és kollégái 
CaMEO elnevezésű vizsgálata közel 
12 ezer migrénes bevonásával nyolc 
olyan különböző komorbiditással ren-
delkező migrénes alcsoportot tudott 
meghatározni, mely befolyásolta a 
migrénes rohamok gyakoriságát, sú-
lyosságát és a kezelésekre adott vá-
laszt. Ilyen alcsoportok elkülönítése 
segítheti a hatékonyabb, az adott be-
tegre erősebben specifikus kezelés 
megtalálását – ezért is fontos az, ami-
kor valaki egy adott betegség (példá-
ul migrén) tüneteivel orvoshoz for-
dul, mindenképpen számoljon be más 
meglévő tüneteiről, betegségeiről is.    

Baksa Dániel 
Petschner anna 

Juhász GaBriella
Semmelweis Egyetem 

Gyógyszerhatástani Intézet

A komorbiditás lehetséges okai
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Decemberben, a téli napfordulóhoz közeledve igen 
rövidek a nappalok és egész hosszúra nyúlnak a 
fagyos éjszakák. A Nap járása 22-én fordul, 
vagyis ettől a naptól kezdve újra közeledik 
az ekliptikához. A hónap közepén este hat 
óra tájékán beköszönt a teljes sötétség. 
Nézzük, milyennek látjuk az eget december 

15-én este 21 órakor!

Nyugati-északnyugati irányban még búcsút vehetünk a Nagy 
Nyári Háromszög két fényes csillagától: a látóhatárhoz leg-

közelebb az Altair látszik a Sas csillagképben, kicsit magasabban 
a Deneb a Hattyúban. A Deneben keresztül húzódik a Tejút sávja, 
amely majdnem pont a fejünk felett álló W alakú Kassziopeia felé 
folytatódik. Délnyugat felé, de még egész magasan látjuk a Pegazus 
csillagkép nagy négyszögét, melynek bal felső csillagából indul ki az 
Androméda három csillagból álló íve. A középső csillaga felett keres-
hetjük sötét helyről az Androméda-galaxis halvány foltját. A Pegazus és 
az Androméda alatt van a Halak, míg az Androméda íve alatt található két kis 
méretű és jelentéktelennek tűnő csillagkép: a Háromszög és a Kos. Délkeleten 
már felkelt a téli égbolt egyik legfeltűnőbb csillagképe, az Orion, amelynek fényes 
csillagok alkotta jellegzetes alakját könnyű észrevenni. Legfényesebb csillaga a 
vöröses színű Betelgeuse (a felénk néző Orion jobb válla), a Napunknál mintegy 
ezerszer nagyobbra fújódott vörös óriáscsillag. A csillagkép közepén helyezkedik 
el a három egyvonalban álló csillag alkotta „öve”, amelynek irányát jobb kéz 
felé meghosszabbítva a Bika csillagképhez jutunk. Legfényesebb csillaga a naran-
csos színű Aldebaran, melyet a régi magyarok „Bujdosók lámpásának” neveztek. 
Körülötte helyezkednek el V alakban a Hyadok nevű közeli nyílt csillaghalmaz tagjai. 
Az Aldebarantól északnyugatra apró csillagcsoportot látunk, amelynek csillagai egy 
apró szekérformát alkotnak. Ez a Fiastyúk, egy több száz csillagból álló nyílthalmaz. 

Az égbolt képe  
2019. december 15-én  

21 órakor

TUDTA-E?

A Nap látható felszíne a fotoszféra. Ez egy mintegy 100 kilométer vastag plazmaré-
teg (ionizált gáz). A fotoszféra nemcsak a Nap látható felszínét képezi, de egyúttal 
légkörének legalsó rétege is. Fölötte további három légköri réteg van. A narancssár-
ga-vörös kromoszféra a fotoszféra fölött helyezkedik el, és mintegy 2000 kilométer 
vastag. Az aljától a tetejéig a hőmérséklet 4500 °C-ról mintegy 20 000 °C-ra növek-
szik. A Nap légkörének legfelső rétege, a korona ritka plazmából áll. A kromoszféra 
és a korona között található egy vékony, átmeneti régiónak nevezett szabálytalan 
réteg, amelyben a hőmérséklet 20 000 °C-ról 1 millió °C-ra növekszik. A Naptól 
nagyobb távolságra a korona már elvegyül a napszéllel, amely töltött részecskék 
(főleg protonok és elektronok) áramlásaként a Napból kiindulva halad keresztül a 
Naprendszeren. A korona rendkívül forró, hőmérséklete 2 millió °C. Ennek fő oka 
feltételezhetően bizonyos mágneses jelenségek fűtő hatása. A koronából történő 
anyagkilövellések hatalmas plazmabuborékok, amelyek több milliárd tonna anyagot 
tartalmaznak. Ezek a koronakitörések a Napból kidobódva a bolygóközi térbe távoz-
nak, a Földet elérve pedig sarki fényt és mágneses viharokat okozhatnak.  

A keleti horizont felett alacsonyan ott pislog a Procyon, a Kis Kutya csillagkép legfénye-
sebb csillaga, kicsit magasabban az Ikrek két legfényesebb csillaga: a Castor és a Pollux. 
Az Ikrektől északnyugatra látszik a Szekeres ötszög alakú csillagképe, legfényesebb 

A Nap látható felszíne, 
a fotoszféra
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csillaga a Capella. Az egyik legismertebb csillagalakzatot, a Nagy Göncölt vagy 
Göncölszekeret most majdnem az északi horizont felett láthatjuk alacsonyan, 
rúdja a horizont felé konyul.

A Merkúr a hónap első felében kiválóan megfigyelhető, 1-én egy és negyed 
órával kel a Nap előtt. Láthatósága a hónap közepétől gyorsan romlik, 22-én már 
csak háromnegyed órával kel a Nap előtt. Ezután eltűnik a napkelte fényében. 
A Vénusz egyre magasabban ragyog az esti délnyugati égen, láthatósága egyre 
jobb lesz. A hónap elején másfél, a végén közel három órával nyugszik a Nap 

után. Fényessége -4 magnitúdó. A Mars előretartó mozgása során 1-én lép át a 
Szűzből a Mérleg csillagképbe. Hajnalban kel, a délkeleti látóhatár közelében 

kereshető. Fényessége 1,7 magnitúdó. A Jupiter a Nyilas csillagképben végzi 
előretartó mozgását. A hónap elején még megkísérelhető felkeresése nap-
nyugtát követően a délnyugati látóhatár közelében. Ezt követően elvész a 
Nap fényében, 27-én lesz együttállásban a Nappal. Fényessége -1,8 magni-
túdó. A Szaturnusz a hónap első felében még kereshető napnyugta után a 
délnyugati látóhatár közelében, utána belevész a közeledő Nap alkonyati 
fényébe. Folytatja előretartó mozgását a Nyilas csillagképben, fényessége 
0,6 magnitúdó. Az Uránusz az éjszaka nagyobb részében kereshető a Kos 
csillagképben, hajnalban nyugszik. A Neptunusz az esti órákban figyelhető 

meg a Vízöntő csillagképben.


Negyven évvel ezelőtt, 1979. december 24-én sikerrel mutatkozik be az ESA 
(Európai Űrügynökség) új hordozórakétája, az Ariane-1. 1975-ös megalakulása 

óta az ESA a kereskedelmi rakéták indításának egyik legnagyobb nemzetkö-
zi szereplőjévé nőtte ki magát. Sikerének egyik legnagyobb letéteményese a 

főként a CNES francia űrügynökség által épített Ariane hordozórakéta volt. 
A kimúlt Europa-programot követően az ESA saját hordozóeszközének fejlesztési 
költségeiből a franciák 60, a németek 20 százalékot vállaltak. A maradék 20 szá-
zalékon számos ország osztozott (többek között Belgium, Anglia, Hollandia és 
Spanyolország). A cél egy mérnöki szempontból egyszerű, de minden szempont-
ból megbízható rakéta megépítése volt. Az Ariane-1 mindezeket a kívánalmakat 
tökéletesen kielégítette: az 1979-es berepülését követő 11 indításból mindössze 
kettő volt sikertelen még a program elején. A rakéta induló tömege 204 tonna, 
magassága 44,6, átmérője 3,2 méter, hasznos tömege 810 kilogramm volt. 
Az Ariane-1 sikere előrevetítette Európa jövőjét a világ űrkutatásában. A következő 
évtizedekben az Ariane rakéták több fejlesztésen és modernizáláson is átestek, 
jelenleg a rakétacsalád az ötödik generációjánál tart. Az Ariane-5 már új alapokra 
építve, de egyvalamiben mindenképpen hasonlít elődjeire: a világ egyik legmeg-
bízhatóbb űrkutatási hordozórakétái között tartják számon.

L. H.

Koronakitörés Az Ariane rakétacsalád 5 generációja

Az ESA Giotto űrszondája egy Ariane-1 rakétával indult a Halley- 
üstökös magjához 1985-ben

Az egyik legmodernebb Ariane-5 rakéta indítása
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A szovjet Vörös Hadsereg kö-
zeledésére a magyar hatósá-
gok 1944. október 15-én 

elrendelték Ungvár kiürítését, és 
ezzel Kárpátalján gyakorlatilag 
megszűnt a magyar közigazgatás. 
A civilek és az egyházi személyek 
egy része, valamint a kárpátaljai 
értelmiségi elit elmenekült, a lakos-
ság többsége azonban maradt. Szá-
mukra az újbóli megpróbáltatás 
időszaka következett.  

Miután a 4. Ukrán Front 1944. ok-
tóber 27-én Ungvár elfoglalásával 
birtokba vette Kárpátalját, megkez-
dődött a szovjet rendszer módsze-
res, áldozatokat nem kímélő kiépí-
tése, melynek egyik fontos összete-
vője az ateista nevelés volt. Mindez 
nagymértékben veszélyeztette, majd 
megbénította Kárpátalja sokszínű 
egyházi életét, melynek egyik legna-
gyobb elszenvedői a magyar refor-
mátusság volt. 

SZOVJET EGYHÁZPOLIT IKA KÁRPÁTALJÁN

MAGYAR REFORMÁTUSOK  
A LÁGEREKBEN

Kárpátalja lakosságának 10,7 százaléka, 
azaz 91 651 fő tartozott a református fe-
lekezethez, mely a térség negyedik leg-
népesebb hívőközösséggel rendelkező 
egyháza volt. Többségük Beregszász-
ban, Ungváron, Nagydobronyban, 
Munkácson, Visken, Várin, Técsőn 
és Nagyberegben élt. 

A szovjet megszállás nem kímélte a 
magyar anyanyelvű felekezetet, mely 
Trianon után ismét elszakadt a magyar-
országi anyaegyház kötelékétől. A refor-
mátus elit tagjai már a Vörös Hadsereg 
bevonulása előtt elmenekültek. A szol-
gálati helyüket elhagyó lelkészek létszá-
mát illetően nincsen pontos sztatisztika, 
azonban konventi és egyházkerületi ada-
tok alapján Kárpátaljáról 25 lelkész, 
segédlelkész menekülése igazolható. 

Kollektív bűnösség
A háború után a kollektív bűnösség 
vádjával megbélyegzett magyarság szá-
mára a tömeges megtorlás, az elhurcolás 

és a kényszermunka időszaka követke-
zett. A Kárpátalját megszálló 4. Ukrán 
Front Katonai Tanácsának 1944. nov-
ember 13-i ülésén született meg a 0036. 
számú parancs, mely elrendelte a mun-
kaképes férfiak összegyűjtését és de-
portálását. Az utasítás aláírói Petrov 
hadseregtábornok, Mehlisz vezérezre-
des, Novikov vezérőrnagy és Kariofilli 
tüzérségi altábornagy volt. 

A parancs értelmében a magyarlakta 
településeken három napi munkára, 
„málenkij robotra” kellett gyülekezni-
ük a 18–50 év közötti férfiaknak. 
Azonban többről volt szó: hónapokig 
elhúzódó, embertelen körülmények 
között való sínylődés a szolyvai gyűjtő-
táborban, majd több év kényszermun-
katábor. A kárpátaljai magyar kö-
zösség megpróbáltatásainak jelképe 
Szolyva lett. A szovjetek által felállított 
láger a Latorca bal partján, egy széles 
fennsíkon terült el és főszerepet játszott 
a XX. századi magyarság tragédiájá-
ban. Visszaemlékezők szerint a tábor 
mellett naponta 100–120 elhunytat 
földeltek el jeltelen tömegsírokban. 
Mindez alapjaiban rázta meg a kár-
pátaljai református közösséget, hi-
szen 15–20 ezer munkaképes egy-
háztagot hurcoltak el a szovjet ható-
ságok. 1944 decemberében már szinte 
alig akadtak munkaképes férfiak az 
istentiszteleteken.

A begyűjtési akciók azonban nem 
érintették a görögkatolikus felekezet-
hez tartozókat – őket a szovjetek 
ugyanis ukrán vagy ruszin nemzetisé-
gűeknek tudták be –, és nem érintet-
ték a ruszin, ukrán, cseh és szlovák 
etnikumú lakosokat sem. Minderre 

A trianoni békediktátum aláírása után tizenkilenc évvel Kárpátalja ismét Magyarország része lett. 
A túlnyomórészt ruszinok által lakott 12 171 négyzetkilométernyi országrész nem csupán etnikailag, 
de felekezetileg is sokszínű volt. A ruszin többség miatt a legnagyobb hívőközösséggel rendelkező 
felekezet a görögkatolikus volt, ám a többségében síkvidéki részeken élő magyarok körében jelentős 
támogatottsággal bírt a református egyház, mely Trianon után fontos szerepet játszott a magyar 

identitástudat megtartásában. A terület mindössze öt évig tartozott Magyarországhoz. 

Andrej Antonovics Grecsko szovjet marsall, a 4. Ukrán Front 1. hadseregének parancsnoka 
az Árpád-vonal egyik bunkerje előtt 1944-ben
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Fagyejev vezérőrnagy és Boszij ezredes 
Petrov hadseregtábornoknak 1944. dec-
ember 17-én küldött jelentése szerint a 
szovjet NKVD alakulatok december 
16-ig 22 951 főt vittek gyűjtőlágerbe. 
Ennél azonban jóval több személyt 
internáltak. Erről Pronyin altábor-
nagy, a 4. Ukrán Front Politikai Főosz-
tály parancsnoka számára 1945. július 
10-én, a Vörös Hadsereg Központi 
Politikai Főosztály parancsnoka számára 
küldött jelentése tanúskodik, melyben 
mintegy 30 ezer hadköteles férfiről 
tesz említést. Ezt bizonyítják azok a 
népbizottsági vezetők által 1945 nya-
rán végzett összeírások is, melyek 
30 194, különböző lágerekbe került 
személy nevét tartalmazzák. 

Kárpátalján a málenkij robot után 
sem következett nyugalom. Gyanús 
és bűnös volt mindenki, aki az 
1939 és 1944 közötti magyar éra ide-
jén bármilyen állami, hivatali, köz-
életi, egyházi tisztséget töltött be. 
Kezdetét vette a kárpátaljai magyar 
reformátusság kálváriája. 

Célkeresztben 
Arról, hogy a Kárpátalján átvonuló 
front milyen károkat okozott a refor-
mátus gyülekezeteknek, alig maradtak 
fenn adatok. Az erről szóló jelentést a 
Tiszántúli és a Tiszáninneni Egyházke-
rületek püspökei ugyan körlevélben 
kérték, ennek elmaradása mögött a 
megszállás, a határzár és a postai cenzú-
ra felállítása állhatott. Forgolányon és 
Tiszapéterfalván a bombázások követ-
keztében csak ablaküveg kár keletke-
zett, azonban a Csapi Református 
Egyházközség  épüetének tornya fel-
robbant és komoly károkat szenvedett 
Ungtarnóc temploma is, ahol egy hó-
napig állt a front. 

Az egyház működése számos nehéz-
ségekbe ütközött. A gyülekezetek 
megcsappant lélekszáma és a család-
fenntartók távolléte miatt az egyházi 
járulékok kifizetése terén nehézségek 
mutatkoztak. Mivel számos presbiter a 
szolyvai táborban raboskodott, így a 
presbitériumok határozatképessége is 
megingott, ráadásul az egyház élén nem 
volt vezető személy sem. Az 1944-es 
esztendő alapjaiban rázta meg Kárpát-
alja magyar reformátusságát.   

Aláírt békeszerződés hiányában 
Kárpátalja sorsa ekkor még nem dőlt 
el. Az emberek többségében még élt a 
remény, hogy a szovjet megszállás 

nem lesz tartós, azonban a terület 
beolvasztása a szovjet birodalomba 
a megszállást követően elkezdő-
dött. A szovjetizálás két lépcsőfokban 
történt: 1944. október 27. és 1946. ja-
nuár 22. között a régió egyfajta átme-
neti állapotban létezett Kárpátontúli 
Ukrajnaként, majd 1946. január 22-től 
hivatalosan is betagozódva a szovjet 
típusú közigazgatási rendszerbe, a 
Szovjet Szocialista Köztársaságok 
Szövetségének megyéje lett Kárpá-
tontúli terület néven. Mindezt az 
erőszak és a megfélemlítés jellemezte. 

A hatóságok a legkülönfélébb mó-
don igyekeztek korlátozni a kárpátal-
jai hitéletet. A különböző egyházi szer-
vezetek működését már 1944 végén 
megszüntették, és sor került az állam és 
az egyház szétválasztásának kihirdeté-
sére is. A cél egy újfajta embertípus, 

bizonyíték Fagyejev szovjet vezérőr-
nagy Mehlisz vezérezredesnek 1944. 
november 21-i keltezéssel írt jelentése, 
valamint Petrov hadseregtábornok és 
Fagyejev vezérőrnagy Lavrentyij 
Berijának, a Szovjetunió belügyi nép-
biztosának december 6-án készített je-
lentése, melyben arról számoltak be, 
hogy az életbe lépett rendelet nem 
érintette a szláv lakosságot. Mindezek 
jól mutatják, hogy a málenkij robot 
csak a magyar és német lakosságot súj-
totta, s a kollektív bűnösség és bünte-
tés elvének alkalmazását írta elő.

Sztálinnak és a szovjet vezetésnek 
azon szándéka, hogy a háború után a 
magyarságot megbüntesse, már 1943 
nyarán körvonalazódott, amikor 
Vjacseszláv Molotov szovjet külügyi 
népbiztos a moszkvai brit nagykövet-
nek, Sir Archibald Clark Kerrnek kifej-
tette a szovjet kormány álláspontját, 
miszerint a Németországnak nyújtott 
fegyveres segítségért nemcsak a magyar 
kormánynak, hanem kisebb vagy na-
gyobb mértékben a magyar népnek is 
viselnie kell a következményeket. A ma-
gyarok háború utáni megbüntetésének 
szándéka az 1943 decemberében Moszk-
vában megtartott szovjet–csehszlovák 
megbeszélések során ismét előkerült. 

Bár maga a málenkij robot elsődlege-
sen nem a történelmi egyházak ellen 
irányult, ám a jelentkezési kötelezettség 
a 18 és 50 év közötti lelkészekre is vo-
natkozott. Miután ezt megtették, so-
kukat még a lakóhelyükön elengedték, 
mondván, hogy papokra nincs szükség. 
Több településen is előfordult, hogy a 
regisztrált létszámhoz képest jóval ke-
vesebben jelentek meg. A meg nem je-
lent személyek letartóztatása érdekében 
a szovjetek átfésülték a családi házakat, 
elhagyott gazdasági épületeket és az er-
dőket, mezőket. Gyakran egyszerű já-
rókelőket is elhurcoltak, hogy megle-
gyen a meghatározott létszám. 

Az elhalálozások és az életben mara-
dottak pontos számadatainak közrea-
dását nehezíti, hogy az egykori túlélők 
között sem volt minden esetben egyet-
értés a lágerekben vagy akár a lágerek-
hez vezető út során elhunytak számát 
illetően, így ebben az esetben is csak 
megközelíthető adatokról lehet be-
szélni, melyet Dupka György 2014-
ben megjelent Halottaink 1944–1959 – 
A kárpátaljai szovjet népirtás eddig ismert 
áldozatainak névsora című tanulmánya 
tett közzé. 

Málenkij robotra hurcolt civilek és hadifoglyok

Kényszermunkára felszólító parancs –  
1944. november 13.
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Az Ukrán Szovjet Szocialista Köztár-
saság (Ukrán SZSZK) Legfelsőbb Taná-
csa Elnökségének rendelete értelmében 
Kárpátalján 1946. január 24-én az 
Ukrán SZSZK törvényei léptek életbe. 
Mivel a szovjet rendszerbe nem illet bele 
egy magyarul igét hirdető egyház, ezért 
a moszkvai baptisták részéről egy csatla-
kozásra szóló felhívás érkezett a refor-
mátusokhoz, melyet azonban az önálló-
ság védelmében 1947-ben a bátyúi lel-
készkonferencián elutasítottak. Ez egyet 
jelentett az állammal szembeni ellensze-
güléssel. A szovjet birodalomba való be-
olvadással elejét vette a kolhozosítás és 
megkezdődtek a református lelkészek 
elleni letartóztatási hullámok is. 1946 és 
1951 között az Ukrán SZSZK Állam-
biztonsági Hivatala 19 személyt tartózta-
tott le – név szerint Gönczy Pál, Balogh 
Sándor, Narancsik Imre, Csok József, 
Simon Zsigmond, Pázsit József, Györke 
István, Asszonyi István, Huszti Béla, 
Zsurki József, Kovács Zoltán, Fekete 
Gyula, Gulácsy Lajos, Vass József, Tárczy 
Dániel, Horkay Barna, Zimányi József, 
Forgon Pál és Szutor Jenő lelkészeket – 
koholt vádak alapján, majd a Kárpáton-
túli Területi Bíróság koncepciós eljárás 
keretében 4 és 25 év közötti lágerfogság-
ra ítélte őket. A legszigorúbb ítéletek az 
1948-as letartóztatási hullámtól kezdve 
születtek, és ekkortól kezdve tartóztatták 
le a legtöbb egyháztagot. Míg 1946-ban 
és 1947-ben hat főt vettek őrizetbe és ítél-
tek el, addig 1948-ban és 1949-ben ez a 
szám már kilenc főre emelkedett. 

Az 1950 és 1951-es év során már csak 
négy főt ítéltek el, ám addigra az állam-
hatalom teljesen átvette az irányítást a 
református egyház felett, megszüntet-
ve korábbi jogrendjét és mozgásterét, 
melyeket a szovjet egyházügyi törvé-
nyek váltottak fel. Ebben az évben az 

a szovjet ember megteremtése volt, 
aki mentes mindenféle nemzeti, vallá-
si vagy bármilyen más „burzsoá csö-
kevénytől”, amelyek csak hátráltat-
ják a kitűzött célok megvalósítását. 
Az 1944–45-ös tanévben még nem til-
tották be ugyan az iskolai hitoktatást, 
azonban az osztályonkénti heti kettő-
ről egy órára csökkentették. A hitok-
tatás betiltása után viszont még a tan-
intézményekbe sem léphettek be a 
lelkészek. Az iskolán kívüli hitok-
tatást ekkor még megtűrték, de en-
nek korlátozása egyre szigorúbb ke-
retek közé szorult, s végül 1948-tól 
kezdve bármely formáját keményen 
büntették. 

Államosított templomok
Az egyházi vagyont illetően a szov-
jetek fokozatosan rendezkedtek be: 
kezdetben csak adót vetettek ki az 
egyházi földekre, azonban az 1946. 
év közepén kelt jegyzőkönyvek már 
az egyház tulajdonában lévő földek 
kisajátításáról és szétosztásáról, vala-
mint az egyházi ingatlanok eltulaj-
donításáról rendelkeztek. 

Az államosított templomokat a hí-
vő közösségek magas adók fizetése 
ellenében bérbe vehették. A gyüle-
kezetek teljes vagyonfosztása és a ta-
gok általános elszegényedése próbá-
ra tette a közösségek teherviselését. 
A hitélet elleni harc a hivatalos poli-
tika szintjére emelkedett.

A rendszer nem kímélte és nem 
tűrte meg az autonóm magyar nyel-
vű református egyházat. A lelké-
szekről adatokat gyűjtöttek, az aktív 
egyházi személyeket megfigyelték, 
végül a református egyház ügyeivel 
foglalkozó megbízottat nevezett ki a 
hatalom. 

Egyházügyi Hivatal felhatalmazásá-
val Gencsy Béla került az egyház élé-
re, akinek 1950. június 2-án – a béke 
védelmében – kiküldött körlevele már 
a szovjet hatalommal szembeni lojali-
tást jelentette, mellyel beköszöntött „a 
béke korszaka”. Az egyház jogrendjét 
csak az 1991. április 4-én törvényesen 
megválasztott egyházi vezetőség által 
megtartott zsinati ülés állította helyre. 

A letartóztatások és a koncepciós pe-
rek során az alábbi vádak hangoztak el: 
kolhozok elleni agitálás, a szovjet állam-
hatalom elleni propagandatevékenység, 
a megszálló magyar kormány kiszolgá-
lása 1939 és 1944 között, fegyveres ellen-
állócsoport szervezése. Az elítélt lelké-
szek mind a Szovjetunió lágereinek va-
lamelyikében raboskodott. Többségük 
Sztálin halála után csak többéves szám-
űzetést követően térhetett haza, hárman 
azonban a GULAG áldozataivá váltak: 
Balogh Sándor 57 évesen, 1948. február 
25-én halt meg a Csez községben felál-
lított lágerben. A Kelet-Uráli Javító-
munkaláger Irányító Hivatala a halál 
okaként a végtagok elfagyását nevezte 
meg. Narancsik Imre 44 évesen Kelet-
Szibériában, a tajseti lágerben halt meg 
1948 februárjában. Szutor Jenő 61 éve-
sen, letartóztatását követően kilenc 
hónappal, 1951. augusztus 29-én halt 
bele a bántalmazásokba. 

Az utolsó túlélő
Az elhunytak hozzátartozói évtize-
dekig nem állíthattak emléket sze-
retteiknek, a túlélőknek pedig hosz-
szú éveken át hallgatniuk kellett 
mindazokról, amiket átéltek a Szov-
jetunió lágereiben.

A GULAG poklait átélt lelkipásztorok 
hivatástudatát nem törték meg a szen-
vedések, hanem hazatérésük után még 
erősebb hittel álltak ismét szolgálatba. 
A lágereket megjárt lelkészek utolsó 
túlélője Gulácsy Lajos (1925-2016) egy-
kori püspök volt, aki a Szovjetunió 
megszűnését követően meghatározó 
szerepet töltött be a kárpátaljai magyar 
oktatás újraindításában. Hitéről halála 
előtt néhány héttel, az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc hatvanadik év-
fordulójára emlékező budapesti zsina-
ton tett utoljára tanúbizonyságot.

A sztálini éra kárpátaljai áldozatai-
nak rehabilitációja azonban máig 
,,várat magára”.

Csarnai Márk 
hadtörténész 

Gulácsy Lajos (ülősor jobbról a második) fogolytársaival
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Az emberi tevékenység által be-
folyásolt földtani környezet 
állapotával először az 1960-as 

években kezdtek foglalkozni az idén 
150 éves Földtani Intézet keretein be-
lül. Sajnos az ekkortájt megvalósuló ál-
lami nagyberuházások előkészítésénél 
és megvalósításánál – bár jelentős kör-
nyezeti hatással lehetett számolni – 
nem támaszkodtak e független intézet 
szakvéleményére. Ilyen volt például a 
karsztvízveszélyes kőszénbányászat 
fejlesztését jelentő „eocén program”, 
a bős–nagymarosi vízlépcsőrendszer, 
a Paksi Atomerőmű és a hozzá kapcso-
lódó hulladékelhelyezések. Később 
azonban e nagyberuházásokhoz kap-
csolódó társadalmi konfliktusok során 
jókora súly és felelősség nehezedett az 
intézetre és kutatóira. 

Az egyre gyakrabban felmerülő kör-
nyezetvédelmi kérdések megválaszo-
lását célzó kutatások megalapozására 
1:100 000-es méretarányú szennyező-
dés-érzékenységi térképek készültek a 
Földtani Intézet kötelékébe tartozó 
Területi Földtani Szolgálatok gondozá-
sában, a Dél-Dunántúlon már az 
1970-es évek második felében. 1988-
ban jelent meg a munka végeredmé-
nye, Magyarország szennyeződés-ér-
zékenységi térképe az 1:500 000-es 
méretarányú Magyarország Földtani 
Atlasza című sorozatban. 

A Földtani Intézetnek az 1977-es év-
ről írott Évi Jelentésében olvasható 
Kassai Miklós és Soós Józsefné cikke a 
földtani környezetvédelemről. Ebben 
így foglalták össze az akkori munka 
célját és módszerét: „A földtani kör-
nyezetvédelmi munka egyik legfonto-
sabb feladata és egyben alapvető feltétele 
a felszíni szennyeződés-érzékenységi 

HAZÁNK SZENNYEZŐDÉS-
ÉRZÉKENYSÉGI TÉRKÉPE
A szűkebb értelemben vett környezetföldtani kutatások csak az 1900-as évek második felében kezdődtek 
el hazánkban. Az egyetlen korábbi, jelentősebb ez irányú vizsgálat még az azt megelőző évszázadban 
történt: 1894-ben került sor a kőolaj-finomítók vízszennyezést okozó tevékenységének vizsgálatára. 
Az ezt követő, egyik legelső környezetföldtani kutatás az 1970-es években kezdődött el, s ennek egyik 

végeredményeként jelent meg 1988-ban Magyarország szennyeződés-érzékenységi térképe. 

térkép szerkesztése. Ez a térképtípus el-
sősorban a felszín alatti vizek védelmét 
szolgálja, de egyéb környezetvédelmi és 
gazdasági tervezési kérdések megoldásá-
hoz is segítséget nyújt.

A térkép a meglevő földtani térképek 
átdolgozásaként jön létre oly módon, hogy 
a földtani képződményeknek csak egyet-
len tulajdonságát – a vízáteresztő képes-
ségét – osztályozza színkulcs segítségével. 
A színkulcs a közlekedési lámpa elvét kö-
veti, tehát pirossal a veszélyre figyelmez-
tet, a sárga is körültekintést ír elő, míg a 
zöld azt jelenti, hogy a földtani felépítés 
„szabad” utat enged a környezetszeny-
nyező ipari és mezőgazdasági létesítmé-
nyeknek. (Természetesen ez utóbbit még 
további szempontok módosíthatják.)

T É R K É P E K  A  M Ú L T B Ó L

A térkép szerkesztésének alapelve az, 
hogy a felszíntől számított első jelentős 
vízadó réteg fedőjének vízáteresztő ké-
pességét és vastagságát, illetve e fedőréteg 
esetleges hiányát ábrázolja leegyszerűsí-
tett eszközökkel. Gyakorlatilag ez azt je-
lenti, hogy pirossal jelöljük azt a területet, 
ahol a vízzáró fedőréteg még a 10 m-es 
vastagságot sem éri el. A sárga szín 10 m 
és 20 m közötti fedő vastagságot vagy fé-
lig áteresztő képződményeket jelöl. Végül 
zöld szín jelzi a legalább 20 m-es vastag-
ságú fedővel borított területeket.

A térkép által a földtani ismeretekkel 
nem rendelkező tervező, beruházó és ki-
vitelező szervek közvetlen információt 
nyernek a felhasználandó terület szeny-
nyeződés-érzékenységéről.”

Pécs szennyeződés-érzékenységi térképe, részlet
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Az ország teljes területét bemutató 
szennyeződés-érzékenységi térképet is 
ezzel a „közlekedési lámpa-jelkulcs-
csal” látták el: a piros területek a fel-
színi szennyeződésre erősen érzékeny 
karsztos képződményeket mutatják, 
amelyek területe hulladékelhelyezésre 
alkalmatlan. Az ország nagy terüle-
tét uraló rózsaszín a felszíni szeny-
nyeződésre erősen érzékeny poró-
zus képződmények helyét jelzi, 
amelyek kis valószínűséggel alkalma-
sak hulladékelhelyezésre. A sárgával 
jelzett területek a felszíni szennyező-
désre kevésbé érzékenyek, míg zöld-
del jelölték a hulladékelhelyezésre al-
kalmas területeket.

A térképről leolvashatók a kiemelt 
települések felszín alatti vízbázisai és 
azok fejlesztési lehetőségei is. Azaz az 
1988-ban meglévő vízbeszerzőhelyek, 

az akkoriban fejlesztésre elképzelt, il-
letve tervezett helyi vízbeszerzőhelyek, 
valamint az, hogy ezek milyen vizet 
szolgáltatnak vagy szolgáltatnak majd 
a jövőben (karsztvíz, felszín közeli 
víz, parti szűrésű víz vagy rétegvíz). 

Piros vonallal kerítették körbe a 
kiemelt felszín alatti vízminőség-
védelmi területeket. Ilyen például 
a Dunántúli-középhegység és az 
Aggtelek–Borsodi-karszt, amelyek 
nagy része felszíni szennyeződésre 
erősen érzékeny, vagy például a 
Szentendrei-sziget és a Csepel-sziget, 
mely területek a rendkívül nagyszá-
mú parti szűrésű kút, azaz a lakossá-
gi vízellátás miatt élveznek különö-
sen nagy védelmet. A szaggatott 
kék vonallal körbekerített területek 
pedig a regionális jelentőségű, távla-
ti vízbázisok helyét jelzik. 

Egy kisebb területet bemutató, 
részletesebb szennyeződés-érzékeny-
ségi térkép különösen nagy segítsé-
get nyújt a városfejlesztési és iparte-
lepítési feladatok megoldásában. 
Figyelembevételükkel elkerülhetők 
olyan – tájékozatlanságból eredő – 
korábban előforduló téves döntések, 
mint például egy város esetében a vá-
rosi vízműterületen vagy annak beszi-
várgási zónájában telepített szenny-
víztelep, ipari szennyvíziszap-tározó, 
állattartó telep vagy a nyílt karszton 
elhelyezett állatkert. 

Az agrogeológiában ugyancsak 
hasznos egy ilyen térkép, ugyanis az 
optimális mennyiségű műtrágya-fel-
használásnál is figyelembe kell venni a 
talaj alatt elhelyezkedő rétegek porozi-
tását. A vonalas létesítmények, azaz a 
talajban húzódó vezetékek (olajvezeté-
kek, szennyvízcsatornák) tervezői pe-
dig meg tudják határozni a vezeték-
szigetelés biztonsági fokát (melynek 
jelentős költségkihatásai lehetnek), il-
letőleg indokolt esetben akár nyom-
vonal-módosítást is végrehajthatnak. 
S nem utolsósorban kiemelt jelentősé-
gű e térkép a szilárd hulladékoknak a 
talajban történő elhelyezése során, az-
az a városi, községi szeméttelepek, 
ipari és mezőgazdasági szennyvíz-
iszap-tározók, a szennyvíztisztító telepe-
ken keletkező szennyvíziszap elhelyezé-
sekor, illetve már e telepek tervezésekor. 

Az önálló Környezetföldtani Osztály 
1987-ben alakult meg a Földtani In-
tézetben. Feladatai közé tartozott a 
földtani követelményrendszer kidol-
gozása a nagyberuházások környe-
zeti hatásvizsgálataihoz; a radioak-
tív, veszélyes, nem veszélyes, szilárd 
és folyékony hulladékelhelyezések 
földtani követelményrendszerének 
kidolgozása; az ország különösen ve-
szélyeztetett régióinak környezet-
földtani hatásvizsgálata stb.

Az 1990-es évek elején az intézet 
környezetföldtani vizsgálatai már 
egységes keretek között zajlottak: 
elindult a jelenlegi és korábbi 
szennyezőforrások (hulladéklera-
kók, meddőhányók, ipartelepek) 
országos környezetföldtani katasz-
terezése. Külső megbízásra is szá-
mos országos jelentőségű környe-
zetföldtani munkába kapcsolódott 
be az intézet: elsősorban radioaktív 
hulladék elhelyezésével kapcsolatos 
kutatásokba, valamint jelentősebb 
vízbázisok (bükki, aggteleki karszt, 
szigetközi parti szűrésű rendszer) 
környezetállapotának felmérésébe. 
Az intézetben keletkező környezet-
földtani alapadatokra a rendszer-
váltás utáni időszakban még hatvá-
nyozottabban volt szükség, azokra 
a mai napig nagy igényt tartanak 
a környezetvédelemmel foglalko-
zó cégek, társadalmi szervezetek, 
oktatási intézmények és hatóságok 
egyaránt. 

BaBinszki Edit

Magyarország szennyeződés-érzékenységi térképe – a sorozat előző ré-
szeiben megjelentekkel együtt – nagy felbontásban megtalálható a 

https://map.mbfsz.gov.hu/oldmaps.html címen.

Talajmintavétel egy belvárosi közparkban, 
Budapesten (HALUPKA GÁBOR FELVÉTELE)

Helyszínrajz Pálfy József 1976-ban készült 
mérnökgeológiai szakvéleményéből a balaton-

füredi városi szeméttelep helykijelöléséhez

Fotódokumentáció Kassai Miklós 1977-ben 
készült szakvéleményéből a Pécsi Bőrgyár 

kökényi hulladéktárolójáról (KÉPEK ÉS 

TÉRKÉPEK FORRÁSA: MBFSZ GYŰJTEMÉNYE)
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Ütemjelző szerkezetről már a 800-as évekből is ta-
lálunk említést, Abbas ibn Firnas andalúziai arab 
polihisztor újításáról. A XVII. század végén 

Étienne Loulié francia zenetudós, pedagógus és feltaláló 
is konstruált egy ilyen készüléket. A mai metronóm 
megalkotója Johann Nepomuk Mälzel volt, miután 1816-
ban tökéletesítette Dietrich Nikolaus Winkel konstruk-
cióját. A szerkezetet a hagyományos, mechanikus éb-
resztőórákéhoz hasonló spirálrugó hajtja, a járás üte-
mét pedig egy inga biztosítja. Csakhogy – az inga-
órákkal ellentétben – ebben az eszközben az inga szára 
felfelé mutat. A súlyt sem az inga végén találjuk, ha-
nem a tokozáson elhelyezett skála alapján az ingaszár 
mentén rögzíthető. A dolog azért nem ennyire egysze-
rű. Ha a doboz belsejébe pillantunk, láthatjuk, hogy az 
ingaszár a tengely átellenes oldalán, vagyis lefelé is 
folytatódik, és az alsó végén is találunk egy nehezéket. 

KATTOGÓ LÁDIKA
A metronóm egy olyan óra, amelyik nem mutatja az időt. Nagyjából így lehetne meghatározni. 
Egy dologra azért mégiscsak alkalmas: egyenlő időközök jelzésére. Ez pedig hasznos lehet a zene-
oktatásban: nehogy a növendék kiessen a ritmusból. A komponisták is előszeretettel alkalmazzák, 

ha szigorúan elő szeretnék írni a születő darab leendő előadójának a tempót.

Ezzel a megoldással biztosítható, hogy a viszonylag kis 
szerkezet is a megfelelő lengésidőt produkálja, miközben 
az inga tehetetlenségi nyomatéka elegendő marad az 
üzembiztos működéshez. A kívánt ütemet széles tarto-
mányban választhatjuk ki percenként 40 és 208 között. 
A lengések nem csak láthatók, egy-egy koppanás is jelzi 
őket. A hang felerősítésében szintén a fából készült tok 
segít. A metronóm elterjedését Beethoven is segítette, né-
hány késői partitúráján megtalálható M.M. ütemjelzés a 
„metronom Mälzel” rövidítése.

Talán kevés olvasónknak jut eszébe, de a metronómot 
nem csupán a zenészek használják. Pedig, ha visszagon-
dolunk általános vagy középiskolai tanulmányainkra, a 
kattogó szerkezet előkerült a fizikaórákon is. Ha egy kel-
lően gyors mozgás időbeli lefolyását szeretnénk pontosan 
megfigyelni, nem tudjuk egy időben a vizsgált tárgyat és 
az óránkat is szemmel tartani, ugyanakkor semmi ne-
hézséget nem okoz a metronóm hangjára fülelni.

Novemberi tárgyunk is egy fizikaszertárból került az 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum gyűjteményébe 
1979-ben.  Korábban a Kossuth Zsuzsanna Egészség-
ügyi Szakközépiskolában szolgálta a közoktatást. Vala-
mikor a múlt század 20-as éveiben készült a dél-német-
országi Wittner cégnél. Sajnos az ütem állítására szolgá-
ló futó súly elveszett valamikor, a rugója is meggyengült 
már – ha úgy tetszik, eljárt felette az idő. 

J. S. A.
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Manapság az idegtudomány 
klasszikus eredményeinek is-
meretében kevesen vélik 

úgy, hogy a viselkedés és a mentalizáció 
ne lenne egyértelműen meghatáro-
zott az idegrendszer működése által. 
Az idegrendszer működésének rejtel-
meit firtató vizsgálatok zöme épp eb-
ből kifolyólag egy elég egyszerű gon-
dolaton alapul: az az idegi aktivitás, 
amely következetesen esik egybe egy 
megfigyelhető viselkedéses jelenséggel 
vagy egy feltételezhető mentális folya-
mattal, az az adott viselkedés vagy 
mentális folyamat létrehozásáért felelős.

Ezt az elképzelést számtalan idegtu-
dományi kísérletben láthatjuk visszakö-
szönni, sőt a terület néhány központi 
felfedezése is ezen alapul. David H. 
Hubel és Torsten N. Wiesel például 
macskák látókérgének elektrofiziológiai 
aktivitását rögzítették az 50-es évek vé-
gén, amikor arra figyeltek fel, hogy 
egyes neuronok aktivitása jelentősen 
megemelkedik, amikor az állat látóte-
rében egy adott orientációjú sötét vonal 
jelenik meg világos háttérben. Mindez 
arra utalt, hogy ezek az idegsejtek a lá-
tásélmény legegyszerűbb építőkövei-
nek felismerésében és összeillesztésében 
vesznek részt, és innentől már érdem-
ben lehetett gondolkozni azon, hogy 
vajon hogyan juthat el a látórendszer 
ezektől mondjuk egy teljes jelenet 
feldolgozásáig. A 70-es évek elején 

MIT CSINÁLNAK A 
ZAJONGÓ IDEGSEJTEK?

John O’Keefe a hippokampusz sejtjei 
között talált olyanokat, melyek tevé-
kenysége akkor változott meg jelentő-
sen, amikor a kísérleti állat a rendelkezé-
sére álló tér egy adott pontján helyezke-
dett el. Ebből arra a következtetésre ju-
tott, hogy a sejteknek a kognitív térkép 
létrehozásában van szerepe, vagyis ab-
ban a folyamatban, melynek révén egy 
állat képes meghatározni, hogy a fizikai 
környezete melyik részén van éppen. 
Hubel és Wiesel 1981-ben, O’Keefe pe-
dig 2014-ben vehette át a Fiziológiai és 
orvostudományi Nobel-díjat.

Ezek a felfedezések szépen illuszt-
rálják az idegi aktivitás és a viselke-
dés közötti párhuzamok jelentőségét, 

azonban érdekes belegondolni abba, 
hogy – akár az előbb említett vizsgá-
latokban is – vajon mennyi olyan 
adatot rögzítettek a kutatók, amit 
nem tudtak mihez kötni. Ezt az akti-
vitást a kísérletezők általában jelen-
téktelen zajként kezelik, ám egy új 
kutatás arra derített fényt, hogy en-
nek egy jelentős része magyarázható 
a kísérleti feladat elvégzése szem-
pontjából lényegtelen, viszont köny-
nyen megfigyelhető mozgolódással.

A céltalan babrálás
Az amerikai kutatócsoport célja kife-
jezetten az volt, hogy az idegtudo-
mányban általában zajként kezelt idegi 

A fiziológusok minden észszerű kétséget kizáróan már a XIX. században bizonyították, hogy működése 
során az idegrendszer elektromos jeleket hoz létre. Ezt a tevékenységet azóta elképesztően sokszínű 
módszerekkel vizsgálják az agykutatók. Alkalmanként sikerül a hatalmas mennyiségű adatban olyan 
mintázatokat azonosítani, amelyek összefüggésbe hozhatók egy bizonyos kognitív folyamattal, és 
ilyenkor úgy érezzük, egy lépéssel közelebb kerültünk e bonyolult szerkezet megértéséhez. Az adatok 
nagy része azonban értelmetlen zajnak tűnik, ami folyamatosan emlékeztet a kognitív idegtudomány 
viszonylagos tudatlanságára. Egy amerikai kutatócsoport friss vizsgálatában arra vállalkozott, hogy 

kiderítse, mi lehet a forrása ennek a rejtélyes tevékenységnek.

Hubel és Wiesel híres kísérletének elren-
dezése (FORRÁS: HUBEL ÉS WIESEL, 1959)



Él e t É s  tu d o m á n y   2019/48  1525

AGYI AKTUALITÁSOK

viselkedését is rögzítették két kamera 
segítségével: az egyik a fej, a másik a test 
mozdulatait filmezte.

A kutatók az idegrendszer tevékeny-
ségére vonatkozó adatokat egy statisz-
tikai modell segítségével vetették össze 
a viselkedést (feladatfüggő viselkedés: 
csövek nyalogatása; feladat független 
viselkedés: pl. pislogás, lábak és test át-
helyezése) és az állatok szubjektív élmé-
nyét (hang, fény, cukoroldat stb.) leíró 
változókkal. Azt találták, hogy a rögzí-
tett idegi tevékenység alig 20 százaléka 
volt összefüggésbe hozható a feladattal 
kapcsolatos változókkal (például hang-
inger feldolgozásához vagy a cukorol-
dat felnyalásához köthető aktivitás), 
míg a feladattól független mocorgás a 
modell szerint a rögzített neurális akti-
vitás 40 százalékáért volt felelős. 

Mi történik még az 
idegrendszerben?

A kísérlet eredményei tehát arra utal-
nak, hogy az eddig értelmezhetetlen-
nek vélt idegi tevékenység egy jelen-
tős része olyan mozdulatokhoz köt-
hető, melyeket korábban egyszerűen 
nem vettek figyelembe a kísérlete-
zők. A legtöbb kutató úgy vélte, hogy 

a koncentrált figyelmet igénylő felada-
tok elvégzése közben a feladattól füg-
getlen, akár önkéntelen mocorgás 
vagy babrálás nem válthat ki jelentős 
neurális aktivitást, hiszen az erőforrá-
sok épp a feladat elvégzésére irányul-
nak, erre azonban rácáfolnak a vizsgá-
lat eredményei. Vajon mi állhat a fenn-
maradó, egyelőre megmagyarázatlan 
aktivitás hátterében? A kísérleti állat 
belső állapotai, esetleg a szagok, vagy a 
légmozgás által okozott érzékletek?

Valószínűleg mindannyian megfi-
gyeltük már magunkon vagy máso-
kon, hogy amikor igazán elmerülünk 
egy tevékenységben, hajlamosak va-
gyunk önkéntelen mozgások teljes ar-
zenálját felvonultatni, jár a lábunk, a 
toll az ujjaink között, esetleg az ajka-
inkkal csinálunk valami fura, repetitív 
dolgot. Ebben a kísérletben az egerek 
is hasonló mozdulatokat végeztek. 
Vajon ezek segítenek levezetni a kon-
centráció fáradalmait, vagy talán vala-
mi más módon járulnak hozzá az in-
tenzív mentális tevékenység sikeréhez? 
Esetleg pusztán a koncentráció mel-
léktermékei? Talán hamarosan ezekre 
a kérdésekre is választ kaphatunk. 

ReichaRdt RicháRd

aktivitás forrásáról lerántsa a leplet. 
A kutatók több mint 20 egeret képez-
tek ki egy komplikált feladat elvégzésé-
re. Az állatok fejét befogták, így a kí-
sérlet során végig rögzítve voltak. A fej 
két oldalán két hangszóró, illetve a látó-
tér két oldalán két LED helyezkedett el. 
Véletlenszerű időközönként vagy az 
egyik oldali hangszóró szólalt meg, 
vagy a LED villant fel 600 milliszekun-
dumig (ms), majd 500 ms szünetet kö-
vetően újabb 600 ms-ig. Ezután 1 má-
sodperccel az állat szájának két oldalára, 
éppen elérhető távolságba egy-egy fém 
csövecske került, és amennyiben az állat 
az ingerlésnek megfelelő oldalon lévő 
csövet kétszer megnyalta, akkor egy 
csepp cukoroldathoz jutott. A kísérleti 
állatokat átlagosan 30 napnyi treníro-
zással sikerült megtanítani a feladat 
pontos elvégzésére. Ez egyébként úgy 
történt, hogy eleinte az inger megjele-
nésével egy időben tolták az állat szájá-
hoz a megfelelő csövet, majd lassacskán 
beépítették a késleltetést, és végül az al-
ternatív opciót, vagyis a másik csövet is.

A betanított állatok egy részének ideg-
sejtjei kalcium-érzékeny fluoreszcens 
fehérjéket fejeztek ki. Mivel az idegsej-
tek aktiválódása a sejten belüli kalcium-
ion koncentrációjának megemelkedésé-
vel jár együtt, ilyenkor ezek a fehérjék is 
fluoreszcenssé válnak, ami a megfelelő 
képalkotó rendszerekkel vizualizálható. 
Ezen állatok felénél az agykoponya fej-
tetői részét elvékonyítással tették áttet-
szővé. A fluoreszcens jelet ezután egy 
kamerarendszer segítségével rögzítet-
ték, és mivel a felbontás nem volt túl 
nagy (a rögzített kép egy pixelének kö-
rülbelül 20x20 µm-es terület felelt 
meg), ezért ez az eljárás az agyi aktivitás 
nagyobb léptékű követésére volt alkal-
mas. Az állatok másik felénél a koponya 
két pontján egy-egy 3 milliméter átmé-
rőjű lyukat fúrtak, amelyet átlátszó mű-
anyaggal fedtek be, hogy később az 
agykéreg elülső és hátulsó részének akti-
vitását is meg tudják figyelni, ezúttal 
azonban mikroszkóp segítségével, hogy 
sejtszinten tudják követni a neurális ak-
tivitást. A betanított állatok harmadánál 
elektródák segítségével követték az agy-
kéreg tevékenységét, mivel ezzel a mód-
szerrel érhető el a legjobb időbeli fel-
bontás. Mindezek mellett az állatok 

A kísérlet eredményeinek vizuális összefoglalója: az agy tevékenységének legnagyobb része a 
feladattól független mozdulatokhoz köthető (FORRÁS: MATHIS, 2019 – NATURE NEUROSCIENCE)



1526   Él e t É s  tu d o m á n y   2019/48

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

A legeslegutoljára érkezett képek, a leadási ha-
táridőtől visszaszámlálva szigorú egymás-

utánban. Valamennyi a napokban is készült, együt-
tesük egyetlen őszvégi séta hétmérföldlépő csiz-
mában (ami Finnországban már jó, ha hótaposó). 
Mindig meglep ez az összjáték, amelyet nem irá-
nyít senki. Senki? Láthatóan hangolódunk a télre. 
Egyik léptünkre egy bivaly emeli ki súlyos fejét 

a fűből, de békésen kérődzik. Olvastam egy ja-
vaslatot, miszerint a szarvasmarhákra valami 
tömlőt kellene szerelni, abba kivezetni az 
emésztésük melléktermékeként keletkezett 
metánt; üvegházhatás-csökkentés, energiafor-
rás. Még mit meg nem kell szokniuk, mióta 
háziasultak? Legutóbb a szélkerekek lapátjainak 
surrogását; azok frekvenciája benne van az álta-
luk felfogott hangtartományban. Mi pedig az ál-
talunk elfogadott táji szépség tartományába pró-
báljuk beleszokni a kalimpáló, karcsú óriásokat.

H. J.

2
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1. Gadácsi Júlia (Egeralja, julcsa96@gmail.com) –  
Figyelő tekintet – Borongós reggelen is szemmel tartják azt, 

aki falunk határában barangol

2. Boros Margit (Budapest, bbrm2xis@gmail.com) –  
Ezüsttó – Most így fogadott a Balaton

3-4. Dobay Orsolya (Budapest, dobay.orsolya@med.
semmelweis-univ.hu) – Csipketündér –

Most hétvégén a Sas-hegyen jártunk odút takarítani, és ott talál-
koztam vele. Mintha jégvirág lenne (bár ha igaz, ez a termése). 

A cserszömörce minden évszakban gyönyörű.

5. Horváth Rózsa (Litér, pkhorvathrozsa@gmail.com) – 
Áramőrlők – Ma egy korábban közölt képemhez hasonló tájjal 

találkoztam. Tésen járva nem a híres, sokat fényképezett 
műemlék szélmalmokat fotóztam; a Széchényi Zsigmond kilá-

tóból a Jásdi szélmalomparkra lehetett rátekinteni az eső utáni, 
odavillanó napsütésben. 

6. Felszeghy Szabolcs (University of Eastern Finland, szabolcs.
felszeghy@uef.fi) – Napkelte – Ma reggel mínusz 13 fok volt, 

ennek ellenére még nem fagyott be a tó. Az egyik kis szigeten 
gyertyafény pislákolt, valaki már reggel hétkor szaunázott. 

3 4

6

5
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LogIQs
www.mensa.hu

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa 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

2. fejtörő –   Maksa Marietta feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 2

(Prímszámok szerepelnek a kódban, tagolás nélkül egymás mellé 
írva: 2, 3, 5, 7, 11 … 23, 29…)

2. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

Megoldás:

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: 2. FEKETEKERESKEDELEM

(A szavak kezdő mássalhangzói egymást követik visszafelé az 
ábécében, és a szavakban szereplő E betűk száma a Fibonacci-

sorozatnak megfelelően az előző két szóban szereplő E betűk 
összege, sorrendben: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8.)

Mókus Malvin megunta, hogy mindig elfelejti, hová rejtette a télire 
tartogatott mogyorókat, így a mezőn lévő gombák köré épp annyit 
ásott el – mezőnként legfeljebb egyet -, ahány pöttye van az adott 

gombának. Hol lehetnek a mogyorók?

A betűvel jelzettek közül 
melyik dominó illik  

a kérdőjelek helyére?

Cseréljen ki egymással egy-egy betűt a párban álló szavakban 
úgy, hogy újabb értelmes szavak keletkezzenek! A kicserélt 
betűket függőlegesen összeolvasva egy-egy ráadás szót kaphat. 

Melyik ez a két szó?



Csalóka emlékek

Mindenki számtalanszor tapasztalta már, 
hogy emlékeink pontatlanok, még akkor 
is, amikor szentül meg vagyunk győződve 
róla, hogy egy bizonyos dolog így és így 
történt. Nem egyszerűen arról van szó, 
hogy egyes dolgokat elfelejtünk; emléke-
ink bővülhetnek is, gazdagodhatnak olyan 
részletekkel, melyeket csak a fantáziánk il-
lesztett hozzá a valósághoz, hogy a történet 
kerekebb legyen. Sőt, ami még különösebb, 
emlékeket „beültetni” is lehet! Így soha 
meg nem történt eseményeket is életünk 
valós emlékei között tartunk számon.

Az emlékbeültetés lehetőségét számos kí-
sérlettel igazolták már. Az egyik módszer 
az, hogy a kísérlet alanyának bemutatnak 
néhány rövid leírást olyan eseményekről, 
amelyek valóban megtörténtek velük gye-
rekkorukban, és ezek közé becsempésznek egy olyat is, 
ami kitalált, noha akár meg is történhetett volna, például 
azt, hogy az illető ötéves korában részt vett egy születésna-
pi ünnepségen, ahol egy bohóc adott műsort. Az ilyen tí-
pusú kísérletek általános tapasztalata, hogy az emberek 
mintegy egynegyede fokozatosan befogadja a valótlan 
„emléket”. Eleinte ugyan nem emlékeznek rá, de az idő 
múlásával egyre inkább kezd derengeni nekik, hogy mi-
lyen is volt az a bizonyos gyerekzsúr. Egy másik módszert 
alkalmazó kutatásban a pszichológusok egy fotómontázst 
mutattak valódi fényképként, ezzel „bizonyítva”, hogy 
kísérleti alanyuk gyerekkorában részt vett egy hőlégballo-
nos utazáson. Noha ez nem volt igaz, sokan megadták 
magukat és elkezdtek „emlékezni” a kalandra.

A hamis emlékeknek gyakorlati következményei is lehet-
nek. Cara Laney és munkatársai 2005-ben publikált tanul-
mányukban beszámoltak róla, hogy azok, akikkel elhitet-
ték, hogy gyerekkorukban egyszer rosszul lettek a savanyú 
uborkától vagy a főtt tojástól, azokban az „emlék” felidézé-
se után ellenérzés támadt ezekkel az ételekkel kapcsolatban.

Vajon ennek az ellenkezője is igaz? A hamis emlékek fo-
kozhatják is a vonzalmat valamilyen étel vagy termék iránt? 
Ezt a kérdést tette fel Priyali Rajagopal és Nicole Votolato 
Montgomery egy tanulmányban, mely a Journal of 
Consumer Research című folyóiratban jelent meg. 
A kutatók olyan – kifejezetten a kutatás céljaira ké-
szült – reklámok értékelésére kérték a résztvevőket, 
melyek valódi márkák nem létező termékeit hirdették. 
A „Fresh Gourmet” fantázianevű pattogatott kukorica 

reklámjából két változat készült. Az egyik egyszerűen is-
mertette a termék előnyeit, a másik reklám szövegében 
viszont érzékletesen leírták a kukorica fogyasztása által 
nyújtott élményt, ecsetelték, hogy a ropogós szemek ter-
mészetes, vajas íze csak úgy szétárad a szájban és így tovább. 
A kísérleti alanyok felének ezután kóstolót adtak pattoga-
tott kukoricából, természetesen nem a Fresh Gourmet 
termékből, hiszen ilyen nem létezett, bár a résztvevők azt 
hitték, ezt kóstolják.

Egy héttel később a kísérlet alanyai kérdőívet töltöttek 
ki, melyen számos termék szerepelt, közöttük a korábban 
a reklámban látott pattogatott kukorica is. Arra kellett 
válaszolniuk, kóstolták-e, használták-e már valaha a fel-
sorolt termékeket. Nos, akik nem kaptak kóstolót, de az 
érzékletes megfogalmazású reklámot olvasták egy héttel 
korábban, sokkal nagyobb arányban állították, hogy már 
kóstolták a nem létező terméket, mint azok, akik az egy-
szerű szöveget ismerték meg. Ráadásul az élményszerű 
reklámot olvasók olyan finomnak ítélték a terméket, 
mint azok, akik ténylegesen kaptak kukoricakóstolót.

Rajagopal és Votolato Montgomery szerint az történt, 
hogy a résztvevők az evés élményét részletező szöveg ol-
vasása közben elképzelték, milyen lehet majszolni a pat-
togatott kukoricát, és ez a fantáziakép sokakban valós 
emlékként raktározódott el. Ha pedig a fogyasztók egy 
termékről kellemes emléket őriznek – legyen az valós 
vagy illuzórikus –, később nagyobb eséllyel fogják meg-
vásárolni az adott árucikket.

Mannhardt andrás
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Az ellenállás vége

Az utóbbi években a szélturbinák 
mérete sebesen növekedett, ezzel 

arányosan pedig teljesítményük is. 
A méret növelésének azonban vannak 
észszerű és technológiai határai, így a 
turbinák teljesítményének további nö-
vekedését más módon kell elérni. 

Az új technológiák közül biztató 
eredményeket a közvetlen hajtás al-
kalmazásával tudtak elérni. Ebben az 
esetben a kerék tengelye közvetlenül 
a generátorban forog, a villamos ára-
mot pedig a tengelyre szerelt állandó, 
valamely neodímium-ötvözet mág-
neseinek segítségével állítják elő, így 
a forgási energia nem mechanikai 
áttételen, azaz óriási fogaskerekeken 
keresztül jut el a generátorig.

E megoldás alkalmazása során az 
áttételes rendszerhez képest kisebb az 
energiaveszteség és nagyobb a hatás-
fok. A kevesebb mozgó alkatrész mi-
att a turbina karbantartása költségha-
tékonyabb és élettartama is hosszabb. 
A rendszer hátránya viszont a súlya, 
mely meghaladja a hagyományos, át-
tételes hajtású turbinák elrendezését. 
A méretek és súlyok csökkentése elen-
gedhetetlen a jövő 10 MW-ot is megha-
ladó erőműveinek üzembe állításához.

holland és német közreműködők 
által alakított konzorcium hozta 
létre, tesztelte és állította üzembe. 
A konzorcium által kifejlesztett 
generátor lényegi eleme a belső 

Villámgyors előrejelzés

A villámok emberek és állatok sé-
rüléseiért, haláláért, valamint 

ház- és erdőtüzek kialakulásáért is 
felelőssé tehetők. Veszélyesek továb-
bá minden elektromos hálózatra és 
komoly elektromágneses interferen-
cia okozói is, illetve számos olyan 
speciális területen jelentenek további 
kihívást, mint például a repülőterek 
és az űrközpontok.

Kiemelkedő társadalmi-gazdasági 
hatásaik miatt elkerülhetetlen vil-
lám-előrejelző rendszerek kiépítése. 
Ezek radar- és műholdképek, va-
lamint számítógépes matematikai 
feldolgozás révén rendkívül gyorsan 
képesek jelentős eredményt felmu-
tatni. A legfejlettebb rendszerek 
akár 60 perccel is előre jelzik a várható 
villámlást. Egy másik kutatásban már 
azt is sikerült elérni, hogy 30–45 
perccel az eső előtt rendelkezésre állt 

A Superconductor Science and Technology 
szaklapban megjelent kutatás a 
szupravezetés alkalmazásával forra-
dalmasítja a jelenlegi turbinatech-
nológiát. Az új rendszert egy dán, 

az előrejelzés. Egy ilyen rendszer par-
kokban, sportlétesítményekben, isko-
lákban, reptereken, űrközpontokban 
is hasznosulhat, és szükség esetén elég 
időt adhat élet- és vagyonmentő in-
tézkedések megtételére.

Jelen kutatásban – mely a Climate and 
Atmospheric Science lapban jelent meg – 
a kutatók új alapokra helyezték a vil-
lámok előrejelzésének módját. A kü-
lönböző műholdak, radarok, időjárás-
megfigyelő állomások által rögzített 
adatok hatalmas mennyisége adatbázi-
sokban gyűlik. Ezeket egy ember szá-
mára áttekinteni lehetetlen, de a gépi 
tanulás bevonásával az algoritmusok 
olyan lehetőséget teremthetnek, mely 
révén a számítógépek kifejleszthetnek 
maguknak egy olyan képességet, ami 
a bemeneti adatok alapján képes lehet 
előre jelezni a villámokat.

A kutatók az algoritmusokkal el-
sősorban az alapvető adatbázisokra 
támaszkodtak, és azok mellé további 
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 A villámcsapások különösen nagy kárt képe-
sek okozni az elektromos rendszerekben

Négy méter átmérőjű és közel két és fél méter magas szupravezető generátor többszörös 
hőszigetelő fóliával bevonva

(FORRÁS: SUPERCONDUCTOR SCIENCE AND TECHNOLOGY)
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szerkezetátalakítás. A rotor állandó 
mágneseit gadolínium-bárium-réz-
oxid szupravezető tekercsekre cse-
rélték, ugyanis ezek jobb mágneses 
tulajdonságokkal rendelkeznek és 
növelik az áram előállításának haté-
konyságát.

Az új típusú generátort először a 
földön tesztelték, majd ezt követően 
élesben is kipróbálták. A szuprave-
zető modell egy már korábban mű-
ködő szélkerékben vette át a korábbi 
állandó mágneses, közvetlen hajtású 
generátor helyét a dániai Thyborøn 
tengerparti település közelében. Az új 
szerkezet a beépítését követő időszak-
ban jelentősebb hiba nélkül funkcio-
nált, és több mint 650 órán keresztül a 
hálózatra kötve működött a tervezett, 
3,6 MW maximális teljesítményen. 
(Összehasonlításképpen: a legnagyobb 
teljesítményű hazai turbinák 3 MW 
teljesítmény leadására képesek, de a 
legtöbb erőművet ennél kisebb teljesít-
ményűre építették.) A rendszer hatás-
foka az állandó mágneses megoldáshoz 
hasonlóan 92 százalék körüli. Optimális 
belső működési hőmérséklete -243 ˚C 
alatt kezdődik. Ezt a rendkívüli hő-
mérsékletet 14 napos hűtéssel lehe-
tett elérni.

D. T.

Maximális méretük továbbra is ki-
csi (milliméterben mérhető csak) az 
elsősorban nem megfelelő anyag-
csere miatt, ami korlátozza a fej-
lődésüket. Hiányoznak belőlük az 
endotélsejtek, a mikrogliasejtek (az 
általános agyi karbantartás kulcs-
elemei) és más sejttípusok, amelyek 
hozzájárulnak az agy mikrokör-
nyezetéhez. Ezenfelül a sejtjeik kö-
zött nem alakultak ki olyan szerve-
zett szerkezeti csomópontok és fe-
hérjekapcsolatok, amelyek egyaránt 
szükségesek lennének a magasabb 
szintű agyműködéshez. Ezért a tu-
datosság és öntudatosság lehetséges 
megjelenése e kísérleti állatokban 
több okból is valószínűtlen.

A szerzők azt is megjegyezték, 
hogy a miniagyak transzplantáci-
ója csak azokon az agyterülete-
ken eredményes, ahol az azonnali 

kapcsolat létrejön. Mindez 
azt jelenti: valószínűtlen, 
hogy agyfunkciókat gene-
ráljon más agyi régiókban, 
például a tudatos gondolko-
dásért, cselekedetekért fele-
lős agyterületeken. Az egyik 
módszer annak meghatáro-
zására, hogy előfordulhat-e 
magasabb rendű agyműkö-
dés egy élőlényben, az nem 
más, mint egy gondolkodást 
igénylő kísérlet, a „tükör-
teszt” elvégzése, amely azt 
méri, hogy egyes állatok ké-
pesek-e felismerni saját ma-
gukat egy tükörben. De itt 
még nem tartunk.

Szegő MiklóS

négy, valós időben betáplált paramé-
tert adtak: felszínközeli légnyomás, a 
léghőmérséklet, a relatív páratarta-
lom és a szélsebesség. A bevitt több-
letadatok függetlenítik a rendszert 
a műholdak, radarok adatainak és a 
matematikai modelleknek a felhasz-
nálásától. A gépi tanulást végző szá-
mítógép 12 kiválasztott svájci mete-
orológiai állomás 2006 és 2017 között 
gyűjtött adatán edzett. Valós idejű 
paramétereket is biztosítva, a modell 
az esetek 80 százalékában helyesen 
jelezte előre a villámlási eseményt. 
A legjobb eredményeket a 10 percen 
belüli intervallumban adta, de a ma-
ximális, 30 perces időtartamban is 
hasznos jelzéseket produkált.

Az új megközelítés igazolja, hogy 
csekély számú, valós időben betáplált 
adatból is nagy hatékonyságú előre-
jelző rendszer építhető fel. A modell 
több adatbázison való tornáztatása, 
valamint további könnyen elérhető, 
relevánsnak tekinthető adat bevitele 
még inkább pontosíthatja a villámok 
előrejelzését.

DáviD Tibor

Emberi miniagy – 
állatokban

A meghökkentő cím mögött 
nem az rejlik, hogy az em-

bernél okosabb állatokat szeretné-
nek létrehozni a tudósok. „A kí-
sérletek célja az, hogy lehetővé te-
gyék állati modellekben a neurológiai 
betegségek és más rendellenességek 
tanulmányozását korábban elképzel-
hetetlen módon” – mondta a tanul-
mány vezető szerzője, H. Isaac 
Chen idegsebész, a Pennsylvaniai 
Egyetem (Perelman) Orvostudomá-
nyi Intézetének munkatársa. 
Ugyanakkor e sajátos, állatok-
ba történő szervplantáció etikai 
kérdéseket vet fel, különösképpen 
azokban, akik nincsenek tisztá-
ban a kísérletek céljával. A nagy 
kérdés: a beültetett miniagy fejlődése 
révén a gazdaállatok elérhetik-e a tu-
datosság szintjét egy napon? 

A laborban létrehozott miniagy – 
amely emberi pluripotens őssejtekből 
származó agyszövet és egy borsónál 
nem nagyobb méretű – csak korlá-
tozottan növekedhet az emberi agy-
kéreghez képest. Az eddigi kísér-
letek szerint néhányuk hasonlít a 
köztiagyra, a hippokampuszra és 
a hipotalamuszra. Sőt, előzetes bi-
zonyítékok arra is utalnak, hogy a 
beültetett miniagy idegsejtjei rea-
gálnak a gazdaállat szemének köny-
nyű stimulációjára. Ezeket az ered-
ményeket a Pennsylvania Medicine 
összefoglalójában mutatták be még 
2017 novemberében. 

„Ezek a miniagyak azonban határo-
zottan különböznek a tényleges embe-
ri agytól” – szögezték le a kutatók. 



Humán patogének 
kapcsolata a gonosz erőkkel

A fejlett ipari országokban élő embe-
rek, elsősorban a „nyugati” tudo-

mányos gondolkodás előretörését kö-
vetően, a fertőzések kapcsán többnyire 
tisztában vannak azzal, hogy e beteg-
ségeket mikrobák okozzák. A szabad 
szemmel nem látható vírusok, baktéri-
umok, egysejtűek, valamint a gyak-
ran szintén csak nagyítóval észrevehe-
tő férgek terjedéséről is egyre ponto-
sabb biológiai ismeretekkel rendelke-
zünk, köszönhetően a mikrobiológia 
és az orvostudomány fejlődésének. 
Ugyanakkor e tudásállomány létezése 
csak villanásnyi időtartamnak számít 
az ember evolúciójában – miközben a 
fertőző betegségek jól dokumentálha-
tóan sokezer éve komoly hatást gyako-
roltak az embercsoportokra, társadal-
makra. A modern ember hajlamos a 
mai tudományos ismeretek előtti idők-
re úgy tekinteni, hogy mivel az akkori 
embereknek „hiedelmeken és babona-
ságokon” túl vajmi kevés eszköz állt a 
rendelkezésükre a betegségek elleni 
harcban, a helyzet nyilvánvalóan re-
ménytelen és szörnyű lehetett. 

Ám nem mehetünk el amellett a tény 
mellett, hogy az ember fennmaradá-
sát, egyes csoportok sikerét, más társa-
dalmak hanyatlását sok tekintetben 
ugyanúgy biológiai alapon nyugvó 
szelekciós hatások alakították, mint az 
állatvilág más fajaiét. Érdekes kérdés 
tehát, hogy vajon védekezésünk a fer-
tőző betegségekkel szemben milyen mó-
don érhetett el sikereket (aminek bizo-
nyítéka közvetetten a fennmaradásunk) 

azelőtt, hogy a mikróbák szerepét (és 
az ellenük való védekezést) felfedez-
tük volna. 

Egy igen sok ország szakembereiből 
összeállt kutatócsoport azt vizsgál-
ta, vajon van-e összefüggés egy adott 
népcsoportot történelmi távlatban sújtó 
fertőző betegségek mennyisége és az 
ebből a népből kikerülő egyének abbé-
li meggyőződésének mélyége között, 
miszerint léteznek gonosz (ártó) és jó-
ságos erők a világban. A kutatók felté-
telezése szerint a létező, az eseményeket 
befolyásolni tudó gonoszba vetett hit 
egyfajta védekezési mechanizmusként 
is felfogható olyan kultúrákban, ahol 
materialisztikus („biológiai”) ismeretek 
még nem állnak rendelkezésre például 
a betegségek kialakulásának és terjedé-
sének megértésére és megakadályozásá-
ra. Ennek érdekében három kérdéskört 
vizsgáltak az emberi kultúrákra nézve 
reprezentatív mintákon: a szemmel 
verés és boszorkányságba vetett hit; az 
ördög létezésébe vetett hit; valamint a 
gonosz és jó „erők” létezésébe vetett hit.

Megvizsgálták, hogy e három té-
nyező mutat-e összefüggést az olyan 
fertőző betegségek történelmi előfor-
dulásával az adott kultúrában, mint 
például a malária, leishmaniázis, kü-
lönböző métely és fonálféreg okoz-
ta kórok, dengue-láz, tífusz, lepra, 
pestis, tuberkulózis. Az elemzés során 
számításba vették az adott kultúra 
egyéb jellemzőit is, amelyek összefüg-
gésben állhattak a hiedelemvilággal 
(például demokráciaindex, társadalmi 
fejlettség szintje, korrupciós index, 
békés és háborús állapot mennyisége, 
vallásosság, politikai irányultság). 

Az eredmények szerint az adott te-
rületre jellemző fertőző betegségek 
mennyiségével a legerősebb pozitív 
összefüggést a vizsgált paraméterek 
közül az adott kultúrában a létező 

ÉT-ETOLÓGIA

gonoszba vetett hit mutatta, beleértve 
ebbe az ördög létezésének, a boszor-
kányságnak és a szemmel verésnek a 
hitét is. E földöntúli erők megjelenése 
egy adott kultúrában nem függött az 
egyéb politikai és demográfiai ténye-
zőktől. A fertőző betegségek mennyi-
ségével pedig viszonylag kevés faktor 
állt még gyengébb összefüggésben 
(például a társadalmi fejlettség, illetve 
a békés/háborús helyzet részaránya). 

E tanulmány humánetológiai jelentő-
sége igen magas. A szerzők rámutatnak, 
hogy az ember evolúciója során a léte-
ző gonosz, ártó erőkbe vetett hit olyan 
gondolati és viselkedési immunreakci-
ónak tekinthető, amely képes lehetett a 
fertőző betegségek terjedésének korlá-
tozására az adott kultúrán belül. Az ártó 
szándék (szemmel verés, átokszórás stb.) 
ugyanis funkcionálisan jól modellezi a 
nyavalyák terjedését egyik emberről a 
másikra, szemben a statikus „helyben 
keletkezés” elméletével. A gonosz erők 
működésének csökkentésére a külön-
féle kultúrák számos óvó rendszabályt 
dolgoztak ki, beleértve a különféle táp-
lálkozási tabuk kialakulását, a fokozott 
undor-reakciót tisztátalan ágensekkel 
szemben, a csoportok önvédelmi befelé 
fordulását és az idegenekkel és ismeret-
lenekkel szembeni ellenséges fellépést. 
Mindeme reakciókat nehéz lenne bioló-
giai alapon magyarázni, ha nem társíta-
nánk a kialakulásukhoz megfelelő sze-
lekciós erőt – ami a fertőző betegségek 
által támasztott kihívás volt. Figyelemre 
méltó, hogy jelenleg is magas az egyes 
(akár nyugati) társadalmakban az olyan 
egyének aránya, akik hisznek a gonosz 
(és jó) erők konkrét, létező aktivitásá-
ban. Ez összefüggést mutat azzal is, 
hogy a betegségek kapcsán jellemző el-
térést mutat a nyugati és a keleti, avagy 
„spirituális” orvoslás – míg az előbbi 
leginkább a „hogyan leszünk betegek” 
kérdésfelvetést követi, utóbbi a „mi-
ért leszünk betegek” kérdést igyekszik 
megválaszolni.

Pongrácz PéTer
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

Kedves Olvasóink!

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

meg a szerkesztőségben.
Jó szórakozást kívánunk lapunk  

olvasásához!

- Államilag elismert
- Számítógépes nyelvvizsga

- 7. munkanapon eredményt ad

Az év gombája címet 2019-ben a bronzos vargánya nyerte el, mely jelleg-
zetes barna színű kalapjáról kapta nevét, bár a fiatal példányok sötétek, 
barnásfeketék. Vaskos, hasas tönkjüket is barnás hálózat díszíti, bronzos 
hatást kölcsönözve a gombának. Népszerűségét fölöttébb ízletes és 
nyersen kellemes illatú, megtörve is fehér, jól szárítható húsának köszön-
heti. Lomberdőben nő, főként bükkösökben és tölgyesekben bukkanha-
tunk rá, melyek fafajaival gyökérkapcsolatban él. Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. 
A 46. heti számunkban elkezdődő 12 hetes rejtvényciklusunk vé-
gére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 244 éve 
született matematikusunk nevét adják ki. A név megfejtői között az 
Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Farkasvezér A dzsungel könyvében. 6. Ereszcsatornából 
csorgó folyadék. 11. Baj, bonyodalom. 13. A Börzsöny Múzeum városa. 14. 
Táncmulatsággal kapcsolatos. 16. E közelebbi. 18. Evésben mohó. 20. 
A bróm vegyjele. 21. Lendület. 23. Botor, ostoba. 25. A bronzos vargánya 
latin neve. 27. A vadliba rokona. 28. Pakisztán hivatalos nyelve. 29. 
A cérium vegyjele. 30. Valós. 32. S a többi, röv. 34. Emelőgép. 36. Ad az éhes 
babának. 38. Ép, kerek. 41. Enyhe lejtésű domboldal. 42. Égési maradvány.

FÜGGŐLEGES: 1. Az ezüst vegyjele. 2. Egyetemi szervezeti egység. 
3. A fordítottja is igekötő. 4. Sütve finom szárnyashús. 5. Szalonnát párol. 7. 
A Szamos partjai! 8. A tanúban is nagyot alakító színművész (Lajos, 1935–
1984). 9. Egykori itáliai nép tagja. 10. Élénk figyelmű. 12. Vízbe merít, lenyom. 
15. Ásító Munkácsy-alak! 17. Balatoni Intéző Bizottság, régi röv. 18. Tükör is, 
naptár is van ilyen! 19. Szerződéshez csatolt záradék. 22. Vászonredőny. 24. 
Mály ...; egykori komikus színész. 26. A te tulajdonod. 29. Fortély. 31. Márvány-
mintázatú. 33. ... Hur; Lewis Wallace megfilmesített regénye. 35. Növényi for-
rázat. 37. Tájvédelmi körzet, röv. 39. Hajlék közepe! 40. Szlovák autók jelzése.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Doronicum hungaricum.

A 2019/45. számunkban véget érő rejtvényciklus bekeretezett betűi 
SCHÖPF-MEREI ÁGOST nevét adják ki. A megfejtést beküldők között 
az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését nyerte: Dankó Judit 
(Győr), Kérdő Ágnes (Budapest), Olayné Réthey Éva (Budapest), 
Somogyi Ferencné (Hatvan), Szepesyné Kasza Anita (Budapest), 
Varga Frigyes (Budapest), Váczy György (Szerecseny), Váradi 
Gyöngyi (Budapest), Viczián Pál (Salgótarján), Zsibók András (Deb-
recen). A nyerteseknek gratulálunk, az előfizetések 2020. január 1-től 
érvényesek. Akinek nem jó ez az időpont, kérjük, mielőbb jelezze. 
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ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

Sokadik grandiózus és sikeres kiállítását 
szervezi meg a JVS Group a Komplexben. 
A most megnyílt  tárlat Tutanhamon 
titkai címmel mutatja be minden rejté-
lyével és kincsével együtt az ikonikus 
gyermekfáraót, akit az „Arany koporsó-
ba rejtett istennek” és „Ámon élő kép-

másának” is szoktak nevezni. 
Az uralkodó, akinek arcát a legendás aranymaszk mi-

att milliárdok ismerik, és akit 10 évesen koronáztak ki-
rállyá, 19 évesen pedig már el is távozott az élők sorából. 
Tutanhamon nem volt a legdicsőbb egyiptomi király, 
de a Howard Carter régész által felfedezett, a sírrab-
lók által szinte sértetlenül megmaradt 62-es sírkam-
ra világszerte ismertté tette őt. 

A 2020. március 1-ig nyitva tartó kiállításon a láto-
gatók az eredeti sírhely abszolút hűséges rekonstrukció-
ját látják, ugyanazokat a képeket és szcénákat, amelye-
ket Howard Carter és mecénása, Lord Carnavon meg-
pillantott 1922 novemberében. A több mint ezer lelet 
életnagyságú és hiteles rekonstrukcióját egyiptomi kép-
zőművészek készítették.

Rotschild Klára egyszerre volt a Horthy-
kor arisztokratáinak és a Kádár-korszak 
nagyasszonyainak divattervezője. 
Szalonjában rendszeres vendég 
volt Kádárné, Tito marsal l felesé-
ge, a szovjet külügyminiszter és a 
perzsa sah neje, a magyar művészvi-

lág csillagai. Vajon miként volt lehetséges, hogy a második 
világháború előtt és után is ilyen kimagasló sikereket ért el? 

A CLARA - Rotschild Klára – divatkirálynő a 
vasfüggöny mögött című kiállítás egyszerre mutatja 
be egy sikeres nő életútját, egy korszak elitjének öltözkö-
dési kultúráját, valamint a szocialista Magyarország 
kétarcú, ellentmondásokkal terhelt időszakát.

Neve évtizedeken át egyet jelentett a divattal, az ele-
ganciával, a minőséggel és a luxussal. Elhozta Párizst 
Budapestre, és ismertté tette Budapestet a nagyvilág-
ban. Rotschild Klára szalonja már indulásakor, a két vi-
lágháború között fogalommá vált idehaza. Felöltöztette 
a Horthy-kor arisztokrata hölgyeit, Faruk egyiptomi 
király édesanyjának, Nazlinak és világszép lánytest-
véreinek is készített gardróbot. Ő bújtatta menyasz-
szonyi ruhába Horthy István feleségét az évtized me-
nyegzőjén, de még a nemzetközi hírű francia ékszerész, 
Cartier felesége, gróf Almássy Jacqueline is megfordult 
és vásárolt nála.

A kiállításban munkatársak, kliensek, családtagok, 
személyes tárgyak, archív fotók és mozgóképek, va-
lamint a szalonban készült ruhák vallanak tulajdo-
nosuk, főszereplőjük és tervezőjük életéről, megörö-
kítve a magyar divattörténet egy fontos, XX. századi 

epizódját, egy igazi női sikertörténetet az utókor számára. 
A Magyar Nemzeti Múzeum Rotundájában és a közel-
múltban kibővített, egykori Kertészházban a kiállítás 
jövő év április 30-ig látogatható.

Háromszázhúsz éve, hogy a tatár 
és a török dúlása után újratelepült 
Makó. Ez alkalomból látott nap-
világot Karsai Ildikó grafikusmű-

vész kötete, amelyben a már lebontott és a még ma is ál-
ló, jellegzetes makói épületeket színes ceruzarajzokon 
megörökítő, az elmúlt két évtizedben készült műveit lát-
hatják az érdeklődők.

A hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum három 
emeleti termében rendezett tárlaton most félszáz grafikai 
alkotást ismerhet meg a közönség eredeti formájában.

Karsai Ildikó az idő süllyesztőjébe eltűnt értékek men-
tésével húsz éve foglalkozik. A ma már nem látható, ko-
rábban lebontott épületekről igyekezett minden fellelhe-
tő fényképet és tervrajzot összegyűjteni. Végül a makói-
aktól, közöttük az egykori múzeumigazgató Tóth Ferenctől 
kapott információkkal kiegészítve készítette el képeit. 
A Marosmenti Natura Művésztelepet vezető alkotó 
Grafikái olyan, ma már nem látható makói épületeket is 
bemutatnak, mint az 1941-ben lebontott, Hollósy 
Kornélia nevét viselő faszínház vagy a hatvanas években 
pusztulásra ítélt neológ zsinagóga, a romantikus stílus-
ban épült Szent János-kápolna, illetve Makó első emele-
tes polgári épülete, a Nasitz-ház. A Mentés másként 
című kiállítás 2020. február 2-ig látható.

Az idén nyolcvanéves Bak Imre 
jubileumát hármas kiállítással 
ünnepli az acb Kortárs Művészeti 
Galéria. A galéria terében a mű-
vész legújabb, 2019-ben készült 

művei mutatkoznak be, míg a helyszín további tereiben 
válogatás látható az 1960-as és 
1990-es évek közötti időszak több 
festői perióduson átívelő anyagából, 
olyan művekre fókuszálva, amelye-
ket soha vagy évtizedek óta nem 
láthatott kiállítva a közönség. 

A Bak 80 című nagyszabású hár-
mas kiállítás tisztelgés Bak Imre pá-
ratlan, az elmúlt ötven év absztrakt 
művészetének nemzetközi szinten is 
jelentős pályája előtt, amely, dacolva 
a geopolitikai meghatározottság-
gal, a társadalmi rendből adódó, 
egzisztenciális és egyéb nehézségekkel, esélyegyenlőt-
lenségekkel, a mai napig rendületlen következetes-
séggel, erővel és frissességgel folytatódik. A tárlat 
2020. február 28-ig látható.

A gyermekfáraó

Jubileum

Nagyasszonyok divattervezője

Makó egykori épületei
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Homage à Kresz Mária
A Hagyományok Háza a száz éve 
született és harminc éve elhunyt 
neves néprajzkutató, Kresz Mária 
emléke előtt tiszteleg. Az idei kettős 
évforduló alkalmából a tudós Ang-
liában élő lánya, Márkus Piroska 
beszélt lapunknak édesanyjáról.

A dohányzás és a cukorbetegség 
Egy új kutatás a dohányzás és a 
cukorbetegség közötti kapcsolat 
biológiai hátterét vizsgálta, és fel 
is fedett egy összetett, részben az 
idegrendszerhez köthető folyama-
tot, amely a vércukorszint nikotintól 
függő, tartós megemelkedésének és 
így a cukorbetegség kialakulásának 
hátterében állhat.

Egyenesszárnyúak 
és a klímaváltozás
Az egyenesszárnyú rovarok a globá-
lis klímaváltozásnak kiváló jelzői, így 
számos melegkedvelő faj elterjedési 
területének növekedése figyelhető 
meg a pólusok irányába. Ugyanez a 
folyamat abban is tetten érhető, hogy 
a szárazság- és melegkedvelő fajokat 
egyre magasabb tengerszint feletti 
magasságokban mutatják ki.

 AJÁNDÉKOZZON 

ÉLET ÉS TUDOMÁNYT!

2020 januárjától a TIT-lapok 
előfizetési árai:

Élet és Tudomány: 
18 240 Ft/év (350 Ft/db)

Természet Világa: 
9000 Ft/év (750 Ft/db)

Valóság: 
9000 Ft/év (750 Ft/db)

Kedvezményes előfizetési 
csomagjaink együttes 

rendelés esetén: 

Élet és Tudomány, 
Természet Világa, Valóság  

1 évre 25 320 Ft. 

Élet és Tudomány, 
Természet Világa 
1 évre 20 220 Ft. 

Élet és Tudomány, Valóság 
1 évre 20 220 Ft. 

Természet Világa, Valóság 
1 évre 11 880 Ft.

Előfizethető  
a Magyar Posta Zrt.-nél  

a 06-1-767-8262-es 
telefonszámon, 

a hirlapelofizetes@posta.hu 
e-mail címen,

levélben az MP Zrt. 
1900 Budapest címen,  

a https://eshop.posta.hu/
storefront/ webshopban, 

továbbá személyesen  
a postahelyeken és  

a kézbesítőnél.
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