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A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és kér-
désfelvetéseinek széles körű megismertetésére és népszerű-
sítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem (BME), a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és Tu-
domány közös ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet a 
BME oktatóinak, tudományos kutatóinak és hallgatóinak.

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

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

tató, aki a BME-vel alkalmazottként jogviszonyban áll; 
– minden, a BME teljes idejű alapképzésében, mester-

képzésében, egységes osztatlan, doktori képzésében ak-
tív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelke-
ző hallgató.

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

A díjazott írásokat az Élet és Tudomány megjelenteti, 
a díjazottak kutatási tevékenységük további eredményes 
folytatása érdekében díjazásban (hallgatók esetében ösz-
töndíjban) részesülnek. 

A díjak összege kategóriánként:
Kutatók:
I. helyezett:  
II. helyezett: 
III.helyezett: 
Hallgatók: 
I. ösztöndíj 
II.  ösztöndíj 
III. ösztöndíj 
Az írásokat a pályázat meghirdetői által felkért, a BME-n 

oktató tekintélyes kutatókból, valamint az Élet és Tudomány-
nyal kapcsolatban álló tudományos újságírókból álló zsűri bírál-
ja el. A zsűri fenntartja magának a jogot a díjak megosztására 
a rendelkezésre álló kereteken belül. 

Mind a díjazásban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre 
érdemes írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában, 
ellenszolgáltatás nélkül fogja megjelentetni. 

A pályázat benyújtása e-mailen lehetséges, az eltud@
eletestudomany.hu e-mail címen. Kérjük, tárgyként a pá-
lyázó tüntesse fel: BME – ÉT cikkpályázat. Az e-mailhez 
csatolva küldje be a kitöltött és az illetékes tanszékvezető 
által aláírt Pályázati lapot, amely a BME honlapjáról tölt-
hető le. A cikkek terjedelme 9 000–10 000 karakter (szó-
közök nélkül) doc formátumban, 3-4 illusztrációval (az 
utóbbiakat külön fájlban, képformátumban) ellátva. 

A pályázatok beküldésének határideje 2016. május 15. 
A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat eredményé-

ről. A díjátadásra 2016 júniusában, a BME-n kerül sor.

Kedves Olvasónk!
125 000 forint 
100 000 forint 
75 000 forint

100 000 forint 
75 000 forint 
50 000 forint 
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	 ElWször	elemezték		
egy	szuperföld	légkörét

Csillagászoknak most először 
sikerült egy, a szuperföldek 
kategóriájába sorolt exobolygó 
légkörét elemezni. A NASA/
ESA Hubble-űrtávcsöve által 
gyűjtött adatokat egy újfajta 
elemzési eljárással vizsgálva, a 
kutatók kimutatták, hogy az 
exobolygó légköre teljesen szá-
raz, benne vízgőzre utaló nyo-

mok egyáltalán nem észlelhetők. Az 
Astrophysical Journal-ban közzétett 
eredmények szerint a légkör főként 
hidrogénből és héliumból tevődik 
össze.

A University College London (UCL) 
csillagászai vezette nemzetközi ku-
tatócsoport a Földtől 40 fényévre, 

a Rák (Cancer) csillagképben látha-
tó 55 Cancri jelzésű, a Naphoz ha-
sonló csillag népes (eddig öt ismert 
bolygóból álló) rendszerének egyik 
tagját, az 55 Cancri e-t vizsgálta, 
amelyről már korábban megállapí-
tották, hogy egy mintegy nyolcszo-
ros földtömegű, szuperföld típusú 
bolygó, amelyet – szintén korábbi 
vizsgálatokra alapozott számítások 
nyomán – „gyémántbolygó”-nak 
is neveztek. A bolygó tömegéből 
és sugarából számítható sűrűsűgét, 
valamint csillagának összetételét is 
figyelembe véve ugyanis a bolygó 
anyagát valószínűleg szén domi-
nálja, amely grafit és gyémánt for-
májában a felszínen is jelen lehet. A 
gyémánt a bolygó tömegének akár 
egyharmadát is kiteheti.

Most a Hubble-űrtávcső fedélzetén 
lévő széles látószögű kamera (Wide 
Field Camera 3: WFC3) megfigye-: WFC3) megfigye- WFC3) megfigye-megfigye-
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zott elemzési eljárással a kutatóknak 
sikerült azonosítani a bolygó légkö-
rében lévő gázokat, és részletesen 
elemezni a légkör összetételét. En-
nek során kiderült, hogy a légkör 
főként hidrogénből és héliumból áll, 
vízgőzt azonban nyomokban sem 
tartalmaz.

„Most először sikerült a légkört al-Most először sikerült a légkört al-
kotó gázok jellegzetes spektrális jegyeit 
egy szuperföld esetében azonosítani 
– mondta Angelos Tsiaras, az UCL 
doktorandusza, aki munkatársai, 
Ingo Waldmann és Marco Rocchetto 
közreműködésével kifejlesztette az 
új elemző eljárást. – Az 55 Cancri e 
légkörének összetétele arra mutat, hogy 
a bolygó atmoszférája lényegében máig 
megőrizte annak az ősi anyagfelhőnek 
a hidrogén- és héliumtartalmát, amely-

ből a csillag és bolygórendszere eredetileg 
született.”

A csillagászok ma úgy vélik, hogy 
az 55 Cancri e-hez hasonló szuper-55 Cancri e-hez hasonló szuper--hez hasonló szuper-
földek a Tejútrendszer leggyako-
ribb bolygótípusai közé tartoznak. 
Elnevezésüket a Földénél nagyobb, 
ám a Naprendszer gázóriásainál jó-
val kisebb tömegük nyomán kapták. 
A Hubble fedélzetén lévő WFC3 
nagylátószögű kamerát korábban 
(2014-ben) már két másik szuper-
föld, a GJ1214b és a HD97658b lég-lég-
körének vizsgálatára is bevetették, 
ám mindkét esetben sűrű, átlátha-
tatlan felhőréteg akadályozta meg 
a gázok azonosítását és az elemzést.

Az 55 Cancri e nem egy szokvá-55 Cancri e nem egy szokvá- nem egy szokvá-
nyos szuperföld, ugyanis a napjá-
hoz nagyon közeli pályán kering, s 
mindössze 18 óra alatt kerüli meg 
azt. Felszíni hőmérséklete így meg-
haladja a 2000 Celsius-fokot. Mi- 2000 Celsius-fokot. Mi--fokot. Mi-. Mi-Mi-

vel anyacsillagához ennyire közel 
kering, az előtte való átvonulásai 
(tranzitjai) sűrűn ismétlődnek. Így 
sikerült a Hubble WFC3 kamerá-
jával a csillag korongja előtti tran-
zitok sorozatos megfigyeléséből a 
bolygó légkörének a csillag fényében 
okozott változásait olyan részletes-
séggel feltérképezni, hogy az ada-
tokból megfelelő elemző szoftverrel 
kinyerhették a légkör összetevőinek 
a csillag spektrumában létrehozott 
„lenyomatát”.

A már említett fő összetevők, a hid-
rogén és a hélium, illetve a vízgőz 
hiánya mellett a kutatók nagyobb 
mennyiségű hidrogén-cianid jelenlé-
tére utaló nyomokat találtak, amely 
többnyire a szénben gazdag légkö-
rökre jellemző. „Ilyen mennyiségű hid-Ilyen mennyiségű hid-
rogén-cianid általában olyan légkörökben 

mutatható ki, ahol a szén részaránya jócs-
kán meghaladja az oxigénét” – mond- mond-mond-
ta Olivia Venot, a Leuveni Katolikus 
Egyetem munkatársa, aki kidolgozta 
az 55 Cancri e légkörkémiai modell-55 Cancri e légkörkémiai modell-légkörkémiai modell-
jét, amelyen a megfigyelések és az 
elemzés alapultak.

„Mindenesetre az eddigi eredményeket 
– úgy a bolygó összetételére vonatkozó ko-
rábbi, mint a most általunk a légkörre tett 
megállapításokat – még további megfigye-
léseknek is meg kell erősíteni, hogy bizto-
san állíthassuk, valóban szénben gazdag 
bolygóról van szó – összegezte Jonathan 
Tennyson (UCL). – Az erősen mérgező 
hidrogén-cianid (vagy más néven kéksav) 
a légkörben, a perzselően forró felszín és 
a feltehetően igen nagy légnyomás megle-
hetősen barátságtalan, az általunk ismert 
életformák számára teljesen alkalmatlan 
környezetet jósolnak!”
Forrás: http://www.spacetelescope.org/news/
heic1603/ 

Fantáziakép az 55 Cancri e szuperföldrQl  
és anyacsillagáról

Az 55 Cancri e exobolygó közelrQl (fantáziakép)
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elhízott és már cukorbetegséggel élő 
résztvevőkön. A gyomorszűkítő mű-
tét egy speciális, Magyarországon is 
elérhető, de még nem igazán elterjedt 
változatát alkalmazták, amelynek 
során laparoszkóppal ejtenek metszé-
seket a hasfalon, majd összeköttetést 
létesítenek a gyomor felső része és a 
vékonybél középső szakasza között. 
Mindez azzal a hatással jár, hogy a 
gyomor egy részén és az utána követ-
kező patkóbélen nem fog áthaladni 
az étel, csökkentve ezzel a gyomor 
térfogatát és a tápanyagok felszívó-
dását.

Az elhízott, de egészséges, illetve a 
szintén elhízott és cukorbeteg résztve-
vőket a műtét előtt és után is megvizs-
gálták egy speciális, fokozott érzékeny-
séggel jellemezhető MR-készülékkel. 
Ezzel pontosan azonosítani lehetett 
a hasnyálmirigyben felhalmozódott 
zsír, a triacilglicerol mennyiségét. Az 
MR-felvételek azt mutatták, hogy 
az egészséges résztvevőkben – hiába 
voltak elhízottak – a műtét előtt sem 
volt emelkedett a hasnyálmirigyben 
előforduló triacilglicerol mennyi-
sége, és nem változott a zsír meny-
nyisége azt követően sem, hogy a 

műtét hatására jelentős – mintegy 13 
százalékos – súlyvesztés következett 
be náluk. Ellenben a cukorbetegek 
esetében nemcsak az egész test, ha-
nem a hasnyálmirigy is elhízott volt. 
A műtétet követő nyolc hétben ez a 
zsírmennyiség jelentősen – átlagosan 
1,2 százalékkal – csökkent, ami egy 
50 milliliteres térfogattal jellemez-
hető hasnyálmirigy esetén nagyjából 
0,6 grammnyi zsírfelesleg leadását je-
lentette. A valóban kiemelkedő ered-
mény ebben az, hogy a szerven belüli 
zsír eltűnését követően a betegek 
leállhattak a cukorbetegség karban-
tartása érdekében szedett gyógysze-

 Tünetmentes	cukor-
betegség	–	1	gramm	
fogyással

Érdekes új megközelítéssel állt 
elő a brit Newcastle Egyetem 
Roy Taylor vezette kutatócso-
portja a 2-es típusú cukorbe-

tegség kialakulásával és kezelésével 
kapcsolatban. Az már eddig is széles 
körben ismert volt, hogy a súlycsök-
kentés javíthat a betegek általános 
állapotán, Taylor és munkatársai 
viszont azt állítják: a betegség tüne-
teinek megszüntetéséhez körülbelül 
egy grammnyi zsírfelesleg leadása 
szükséges mindössze, de nem bár-
honnan, hanem a hasnyálmirigy te-
rületéről. Ha ez megtörténik, akkor 
a cukorbetegség előrehaladtával elég-
telen mennyiségű inzulint termelő 
hasnyálmirigy ismét a régi lesz, és a 
cukorbetegség kialakulása előtti ál-
lapottal megegyező mennyiségű in-
zulint fog termelni – írják a Diabetes 
Care című folyóiratban megjelent 
cikkükben a szerzők.

A mostani vizsgálatot egy korábbi, 
2011-ben elvégzett kutatás folytatása-
ként végezték el. Az öt évvel ezelőtti 
kutatásban erősen kalóriacsökkentett, 
speciális étrend mellett vizsgálták a 
2-es típusú cukorbetegségben szen-
vedő résztvevőket, és azt tapasztalták, 
hogy akiknél csökkent a hasnyálmi-
rigy területén lerakódott zsír, azoknál 
helyreállt a szerv inzulintermelése. 
Annak érdekében, hogy megerősít-
sék a hasnyálmirigy elzsírosodása és 
a cukorbetegség kialakulása közti 
ok-okozati kapcsolatot, az új vizsgá-
latban gyomor-bypass műtéteket vé-
geztek elhízott, de egészséges, illetve 
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szintre állt vissza a korábban túlságo-
san alacsony inzulinszintjük – írja a 
tanulmány.

A szerzők szerint vizsgálatuk egy-
értelműen alátámasztja, hogy a has-
nyálmirigy belsejében felhalmozódó 
zsír oki tényezőt jelent a betegség 
kialakulásában. Ez a fajta zsír csak a 
2-es típusú cukorbetegek szerveiben 
volt jelen, az egészségeseknél nem, és 
miután eltűnt, a betegek inzulinszint-
je is szinte azonnal helyreállt. „Ha azt 
kérdezik tőlem, mennyit kell fogyni ah-
hoz, hogy elmúljon a 2-es típusú cukor-
betegséget kísérő alacsony inzulinszint, 
akkor a válaszom: 1 gramm. Ennek az 
1 grammnak azonban a hasnyálmirigy 
belsejéből kell eltűnnie!” – jegyzi meg 
tömören Roy Taylor. Teljesen újsze-
rű megközelítésről van tehát szó a 
betegség kezelésében, amely mellett 
talán végleg el lehet hagyni a has-
nyálmirigy inzulintermelését fokozó, 
naponta szedendő gyógyszereket. 

„A sejtek inzulinérzékenységének 
csökkenése – vagyis az inzulinreziszten-
cia – önmagában még nem okoz magas 
vércukorszintet. Egész addig nincs szó 
2-es típusú cukorbetegségről, amíg a has-

nyálmirigy a csökkenő inzulintermelése 
miatt már nem tudja megfelelően sza-
bályozni a vércukorértékeket” – írják 
a szerzők arról, hogy miért tekintik 
a 2-es típusú cukorbetegségből tör-
ténő gyógyulásnak a hasnyálmirigy 
inzulintermelésének helyreállását. (A 
betegség 1-es típusában elpusztulnak 
a hasnyálmirigy inzulintermelő sejt-
jei, így annak kezelésére ez a módszer 
sem lenne elégséges.)

Ahhoz persze, hogy valódi gyó-
gyulásról beszélhessünk, a jövőben 
több, nagyobb betegszámmal végzett 
vizsgálatra is szükség lesz. A mos-
tani vizsgálatban 18 cukorbeteg és 

Mike Lean és Roy Taylor
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9 egészséges résztvevő szerepelt, az 
eredmények így statisztikailag szig-
nifikánsak, azt azonban hosszabb 
távon is meg kell vizsgálni, hogy 
mennyi ideig tartható fenn a has-
nyálmirigy zsírmentesítésével elért 
normál inzulinszint. „A hasnyálmirigy 
inzulin-elválasztását akadályozó zsír-
mennyiség leadása sikerülhet akár étrendi 
úton is, rendkívül alacsony kalóriatartal-
mú táplálkozással. A súlycsökkentő mű-
téttel ugyanez talán könnyebben elérhető, 
de mindkét esetben a hasnyálmirigy zsír-
mentesítése a lényeg” – foglalta össze 
eredményeik lényegét Taylor.

ILLYÉS ANDRÁS

 Hátizsákosokból	
nyaralók

Délkelet-Ázsiából teljesen eltűn-
hetnek a hátizsákos turisták. A 
hippikaravánok hagyományos 
útvonala (hippie trail) egyre in-
kább bezárul a hátizsákos utazók 
előtt a változó repülőjegyárak, a 
természeti katasztrófák, a szigo-

rodó vízumszabályok és a terrorizmus 
miatt. A változás betetőzője pedig az 
intézményesülés.

Mark Hampton (University of Kent’s 
Business School) Változás, választék, 
és kommercializáció: hátizsákos útvo-
nalak Délkelet-Ázsiában című tanul-
mányában arról számol be, hogy az 
1970-es évek hátizsákos útvonala az 
üzleti érdekek kiterjedése és az in-
tézményesülés miatt változóban van. 
Bár Bangkok, a jelképes  Khao San 
Roaddal együtt, megmaradt belépő- 
és gyűjtőpontnak, más hagyományos 
hátizsákos úti célok – mint a malajziai 
Penang – iránt, csökkent az érdeklő-
dés. Az útvonalba új elemek kerülnek 
be, például a kambodzsai Siem Reap.

A tanulmány szerzői, Amran 
Hamzah professzor és Hampton rá-
mutatnak, hogy egyre nagyobb az át-
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több mint 12 000 kilométer volt, 14 
országot és 33 várost érintett. A hippie 
trail az 1970-es évek végén, politikai 
nehézségek miatt hanyatlani kezdett, 
de a 2000-es években újraéledt. A há-
tizsákos utazás vonzereje a szabadság-
ban, függetlenségben és gazdaságos-
ságban rejlett.

Egy új üzleti szegmens, a speciálisan 
hátizsákosoknak ajánlkozó túraveze-
tők egyre növekvő csoportja azonban 
igazán felgyorsítja a hátizsákos utazás 
intézményesülését. A hátizsákosok 
most is többnyire szárazföldi közleke-
dési eszközöket vesznek igénybe a ré-
gión belül, ám ezeknek a járműveknek 
tulajdonosai és működtetői hátizsáko-
sokra specializálódott utazási irodák, 
amelyek saját útvonalat terveznek, és 
új útvonalhálózatokat hoznak létre. A 
jól szervezett, hátizsákosok számára 
utazást, szállást és programot kínáló 
nagy cégek megjelenése az idegenfor-
galmi piacon megváltoztatja a helyi 
lakosok lehetőségeit. Az úgynevezett 
pro-poor turizmus, mely a helyi, gaz-
daságilag hátrányos helyzetben élő 
embereknek juttatna munkát, így 
háttérbe szorul. Mindazonáltal a fenti 
tanulmány segíthet abban, hogy meg-
jósolhatóbbá váljon, mely úti célok 
lesznek népszerűek a hátizsákosok kö-
rében, és így lehetővé válhat azokon a 
területeken az idegenforgalmi kisvál-
lalkozások támogatása. A változás a 
hátizsákos utazóknak azt jelenti, hogy 
egyre kevésbé van lehetőség független 
utazásra.

SZILÁGYI-NAGY ILDIKÓ

Katmandu, a hippie trail egyik legkedveltebb úti célja

fedés a hátizsákosok és az átlagos nya-
ralók között. A hátizsákos turistáknak 
olyan előképük van az „egzotikus” 
északi útvonalról, melyet részben más 
hátizsákosok alakítottak ki informális 
úton, de nagyobb mértékben az úti 
filmek, az utazási irodák és a hivatalos 
utazásszervezés marketingje hoztak 
létre, olyan új úti célokkal, mint La-
osz, Kambodzsa, Vietnám és Mian-
mar (korábban Burma). A déli útvonal 
szintén változott, oly módon, hogy 
helyi látnivalók, strandok ékelődtek 
be „nyaralás a nyaralásban” jelleggel. 
A szálláslehetőségeket tekintve nőtt az 
igényesebb szálláshelyek száma, illetve 
általánosak az olyan vállalkozások, 
melyek az alapellátás mellett minő-
ségi, igényes programokat kínálnak, 
például búvárkodást a Perhentian-
szigeteken és Koh Taoban, hegymá-
szást vagy dzsungeltúrát.

A hippie trail az 1960-as évek kö-
zepétől alakult ki, és azt a dél-ázsi-
ai útvonalat jelöli, melyen a korszak 

hippijei, főképp stoppal, vo-
nattal vagy saját lakóbuszok-
kal utaztak. Az utazás célja 
kevésbé a helyi látnivalók 
és fogyasztási javak élvezete 
volt, mint inkább az, hogy a 
helyi emberekkel, helyi kul-
túrákkal ismerkedjenek. A 
hátizsákosok arra töreked-
tek, hogy minél olcsóbban 
utazzanak, így tartózkodá-
suk hosszabb legyen. Kellett 
is a hosszabb idő, hiszen az 
útvonal Londontól Nepálig 

Hippibusz
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Petőfi önmaga örökítette meg 
saját szerepét a „Lapok Petőfi 
Sándor naplójából” című röp-

iratának első részeiben. Jókai is több-
ször megírta visszaemlékezéseit 
1848. március 15-ére, s több más tár-
suk (Degré Alajos, Irányi Dániel, 
Székely József, Korányi Sándor) is 
hagyott hátra hosszabb-rövidebb 
memoárt. Vasvári esetében ilyen 
írásról nem tudunk. A korabeli for-
rások szerint neki is volt naplója, ezt 
azonban 1848. május 7-én, egy betö-
rés során elvitték tőle, és soha nem 
került elő. Így aztán szerepét inkább 

E G Y  I F J Ú  S Z Ó N O K  S Z E R E P E  É S  H AT Á S A  1 8 4 8 - B A N

VASVÁRI PÁL  
MÁRCIUS 15-ÉJE

a kortársi forrásokból tudjuk re-
konstruálni.  

Vasvári (ekkor még Fejér) Pál 1826. 
július 14-én született a Szabolcs me-
gyei Bűd községben (ma Tiszavasvári). 
Tanulmányait Nyírvasváriban, Nagy-
károlyban, majd a pesti egyetemen vé-
gezte, mestere a neves történetíró, a 
délibábos őstörténeti elképzeléseiről 
híres Horvát István volt. 1844-től a 
Pesti Magyar Társaság, 1845-től az 
Irodalmi Kör, később az Ellenzéki Kör 
tagja lett. 1846 őszén előbb írói, majd 
tényleges névként használta a szűkebb 
pátriájára utaló Vasvári nevet.

19 évesen, 1845-ben megírta első 
nagyobb lélegzetű munkáját, „A sze-
relmes bajnok” című vígeposzt, és be-
küldte a Kisfaludy Társaság víg-
eposz-pályázatára. A mű ugyanúgy 
a feudális társadalom elé tartott gör-
be tükröt, mint Arany Jánosnak pá-
lyázaton győztes „Elveszett alkot-
mány” című hőskölteménye. Vasvári 

A	magyar	 történeti	 köztudat	 1848.	március	 15-ét	máig	 PetWfi	
napjának	tekinti,	s	maga	a	költW	is	szívesen	tüntette	fel	önma-

gát	„a	nagy	nap”	vezéralakjaként.	Holott	a	márciusi	pesti	forra-

dalom	a	márciusi	ifjak	néven	ismert	csoport	közös	vállalkozása	
volt,	amelyben	PetWfihez	hasonlóan	fontos	szerep	jutott	társai-
nak,	a	nála	is	fiatalabb,	huszonkét	éves	Vasvári	Pálnak	vagy	a	

huszonhárom	éves	Jókai	Mórnak.

Vasvári Pál Barabás Miklós litográfiáján

A pesti Pilvax kávéház
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Jókai Mórt, mint se-
gédszerkesztőt, de ta-
lálkozhatott a szer-
kesztőségben Petőfi-
vel is. Petőfi mint a 
lap munkatársa nyil-
ván olvasta Vasvári 
történeti-fi lozófiai 
fejtegetéseit is. A 
Fillingerben össze-
gyűlő ifjak 1848 ele-
jén élénken figyel-
ték a franciaországi, 
itáliai híreket, vala-
mint a pozsonyi or-
szággyűlésen tör-
ténteket. A társaság-
nak komoly kap-
csolatai voltak a 
győri Hazánk és a 
Pesti Hírlap köré-
vel is. A Pesti Hír-
lapnál dolgozók 
révén épült ki 
kapcsolatuk a li-
berális nemesség 
centralista cso-
portjával; a liberá-
lis ellenzék egységes szervezetének, 
az Ellenzéki Körnek tagja volt közü-
lük Petőfi, Vasvári, Irányi Dániel, 
Irinyi József, Bulyovszky Gyula is.

A kezdeti lépések
1848 elején egyre érzékelhetőbbé 
vált az a tény, hogy a birodalom kül-
politikai helyzete megrendült. Janu-
árban Palermóban tört ki forrada-
lom, ezt követték a milánói nyugta-
lanságok, majd a február 22-24-i pá-
rizsi forradalom. Ugyanakkor a 
rendi országgyűlés munkája meg-
akadt. Hiába volt az alsótáblán a re-
formellenzék többségben, a felsőtáb-
la konzervatív többsége megakadá-
lyozta az érdemi reformjavaslatok 
továbbítását. 

Március 4-én az Ellenzéki Kör ülé-
sén Fényes Elek bejelentette, hogy a 
Kör több tagja erélyesen akar fellép-
ni az évenkénti országgyűlés és a saj-
tószabadság ügyében. A vita közben 
érkezett meg Kossuth március 3-i 
felirati beszédének szövege. A tagok 
közül többen túl általánosnak tartot-
ták Kossuth szövegét, s ezért azt ja-
vasolták, hogy a Kör szólítsa fel az 
Ellenzéki Párt Központi Bizottmá-
nyát egy olyan program kidolgozá-
sára, amely valamennyi reformkí-

vánságot konkrét 
formában tartalmazza. Ha pedig a 
Bizottmány ezt nem tenné meg, 
maga a Kör gondoskodjék e prog-
ram összeállításáról. A többség azon-
ban ezt az indítványt leszavazta. 

Március 9-én az Ellenzéki Kör 
bankettjén többen javasolták, hogy a 
Kör indítson kérvényezési akciót az 
országban Kossuth felirati javaslatá-
nak támogatására. A programszerű 
petíció megfogalmazását Irinyi Jó-
zsef vállalta magára. Az Irinyi által 
megfogalmazott 12 pontot (azaz an-
nak első változatát) március 13-án az 
Ellenzéki Kör el is fogadta.

Március 12-én a Pilvax köre úgy 
döntött, hogy 19-én a József-napi vásár 
kezdőnapján nagy reformbankettet 
szerveznek a fővárosban. Az akció cél-
szerűségét illetően azonban többen ké-
telkedtek. Március 13-án az Ellenzéki 
Kör felszólította a Pilvax körét, 
hogy fogadja el a 12 pontot, s egye-
süljön az Ellenzéki Körrel. Ezt a Pil-
vax köre örömmel el is fogadta. 

Magára az egyesülésre és a további 
teendők megtárgyalására március 
14-én délután 5 órakor került sor. A 
pilvaxisták azzal a feltett szándékkal 
indultak el, hogy a 12 pontot a fővá-
rosi nép programjának nyilváníttat-

első írása 1846 tavaszán jelent meg a 
Honderűben, majd ettől kezdve 
rendszeresen publikált történeti el-
beszéléseket, előbb itt, később a Pesti 
Divatlap és az Életképek hasábjain.

1844 májusában belépett a pesti 
Egyetemi Magyar Társulatba, majd 
ennek helytartótanácsi betiltása után 
az 1845. október 12-én alakult Iro-
dalmi Körbe. Mind a Társulat, mind 
a Kör az „értelmi és szellemi” műve-
lődést tűzte ki céljául, s az alapsza-
bály külön pontban hangsúlyozta, 
hogy minden vallási és politikai fej-
tegetés ellen „óvás tétetik.” Ez azon-
ban nem annyira a közéleti érdeklő-
dés hiányára utalt, mint inkább a jó-
zan önvédelem diktálta szükséges 
fogás volt. A Társulat azonban már 
magával a ténnyel, hogy a magyar 
nyelvű művelődést tűzte ki céljául, s 
hogy a korszak szabadelvű és népies 
íróit és költőit olvasta, kifejezte poli-
tikai állásfoglalását is.

1846-tól kezdve Vasvári egyre tá-
guló baráti és ismeretségi körben ter-
jesztette eszméit, s ismerkedett meg 
másokéival. Társaival ekkortájt már 
egyértelműen politikai jellegű esz-
mecseréket és vitákat is folytattak a 
horvát kérdésről, Kossuth elveiről és 
személyéről, az osztrák gazdaságpo-
litikáról. A társaság immáron kinőt-
te az Irodalmi Kör kereteit. 1847. 
december 6-án, Pesten a Jelenkor cí-
mű lap szerkesztőségében több társá-
val együtt politikai kört alapítottak. 
A kör tagjai hetenként kétszer, ked-
den és csütörtökön találkoztak a 
szerkesztőségben, s olyan kérdésekről 
vitatkoztak, mint a haza fogalma és 
a hazaszeretet tartalma, a társadalmi 
haladás elvei. A kis kör egyre újabb 
és újabb embereket vonzott, s a szer-
kesztőség helyisége rövidesen szűk-
nek bizonyult. Ezért döntöttek úgy, 
hogy székhelyüket átteszik a Fillinger 
(Pilvax) kávéházba, ahol Petőfi köré-
vel, a Fiatal Magyarország tagjaival 
kerültek szoros kapcsolatba. Nyáry 
Albert szerint ez volt a későbbi forra-
dalom első lépése.

Az ifjúság spontán köreinek ilyen 
integrációja tette lehetővé azt, hogy 
1848. március 15-én a márciusi ifjak 
olyan komoly hatást fejthessenek ki. 
Vasvári köréből Sükei Károly és 
Bulyovszky Gyula 1844 óta ismerték 
Petőfit. Vasvári az Életképek szer-
kesztőségéből már nyilván ismerte 
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ják, miszerint „az élőket elevenen el-
temetni nem szabad! nem lehet”. Egész 
Európa forrong, s a népeknek újjá 
kell születniük. Magyarországnak 
választania kell az európai és ázsiai 
élet, a politikai ébredés és ájulás kö-
zött. Magyarország már többször 
elszalasztotta az alkalmat, most 
azonban cselekedni kell. „A pozsonyi 
hullám ostromolja Bécset, mi küldjünk 
utána egy másikat, és utánunk fog jőni 
száz, ezer, vagy ha kell, egymillió... 
mert a nép türelmének is van határa. 
Mi tehát petíciót akarunk, mégpedig 
hatalmasat, hogy már egyszer legyen 
meg, aminek lennie kell!” Végül 
egyetértésre, és a szabadság, egyen-
lőség, testvériség jelszavának képvi-
seletére hívott fel.

Vasvári szónoklatának – amely el-
ső, szövegszerűen ismert politikai 
beszéde – komoly sikere volt, s már-
már úgy látszott, hogy a javaslata 
többségi határozattá emelkedik. 

ják, s semmilyen halasztó vagy mó-
dosító indítványhoz nem járulnak 
hozzá, hanem azonnal megkezdik a 
petíció aláíratását.

Petíció	vagy	forradalom?
A Kör ülésén az elnöklő Fényes Elek 
először Vasvárinak adott szót. Vas-
vári elmondta, hogy az ifjúság 
egyetért a 12 pontban foglaltakkal, 
de „egy igen nagy része” azonnali 
petíciót sürget. „Európában rémítően 
komoly események történnek, s cselek-
vésre hívnak fel bennünket.” Majd 
Jules Michelet francia történetíró 
1846-os megállapítását idézte: „Ki 
nem látja, hogy Európára keletről és 
nyugotról a halál árnyéka borul? hogy 
naponta kevesebb a világosság? Olasz-
ország elveszett, Irland elveszett, Len-
gyelország elveszett... és Németország el 
akar veszni.” Mostanra azonban 
megváltozott a helyzet. A népek 
felkelnek sírjaikból, s dühösen kiált-

Klauzál Gábor azonban azt javasol-
ta, hogy ne csupán a fővárosban, ha-
nem az egész országban indítsanak 
aláírásgyűjtést. Így aztán a Kör ülése 
azzal a határozattal ért véget, hogy 
megkérik Batthyány Lajost, hívja 
össze az ellenzék tagjait Pestre, s a 
tanácskozáson pontról pontra tár-
gyalják meg és öntsék végleges for-
mába a 12 pontot, s azután köröztes-
sék az országban aláírás végett, majd 
így küldjék fel Bécsbe.

A Pilvax ifjai elégedetlenül távoz-
tak a gyűlésről, s tovább vitatkoztak 
a történteken. Közben kellemetlen 
hírek érkeztek: az egyetemi hallga-
tókat professzoraik eltiltották a ter-
vezett banketten történő részvétel-
től, kicsapással fenyegették, sőt, 
egyikük egy aláírási ívet fondorlatos 
módon meg is szerzett. A vitában 
többen bizonytalankodtak, célsze-
rű-e másnap megindítani a tervezett 
aláírásgyűjtést. Ekkor érkezett meg 

A Nemzeti Múzeum elQtti sokadalom 1848. március 15-én
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a kávéházba a bécsi forradalom híre. 
Vasvári a megjelent diákokat biztat-
ta: másnap saját zászlajuk alatt vo-
nuljanak fel, s egyesüljenek egymás-
sal. Vajda János javaslatára az ifjúság 
úgy döntött, hogy másnap tettleg 
lép fel. 

A nagy nap
Petőfi március 15-én kora reggel a 
Pilvaxba ment. Útközben találko-
zott Vasvárival, s azt mondta neki, 
menjen Jókaihoz, s ott várják meg 
őt. Vasvári úgy is tett. Reggel fél 
7-kor Bulyovszky Gyula, Jókai, Vas-
vári és Petőfi már együtt voltak Jó-
kai lakásán; Petőfi az előző éjszaka 
hosszú elmélkedés után arra jutott, 
hogy először a sajtót kell szabaddá 
tenni. E nézetét közölte három társá-
val, akik helyeselték szándékát. 

Közben Vasvári fel-alá járkálva be-
szélt a szobában, s Petőfi tőrös botjá-
val hadonászott. Egyszer csak észak-
nyugati irányba kiröpült a tőr, anél-
kül, hogy valakit megsértett volna. 
„Barátaim, ez jó jel, a tőr Bécs felé re-
pült, háromszázados szenvedéseinknek 
kútforrásához” – kiáltottak fel. (Pető-
fi szerint csak ennyit mondtak az 
irány konstatálása után: „Jó jel!”) Ezt 
követően elindultak a Pilvaxba. A 
kávéházba lépve már ott találták 
Degré Alajost, akit Petőfiék most 
mutattak be Vasvárinak, Bulyovszky 
Gyulának és Nyáry Albertnek. 

A Pilvaxban Vasvári nem szóno-
kolt. A kis csapat elindult az egyete-
mi karokra. Vasvári az orvosoknál 
mondott beszédet, akiket tanáraik 
eltiltottak a reformbanketten való 
részvételtől. „Az egyetem slendrián 
rendszere meg akarja Önöket gyilkolni” 
– kezdte beszédét, s arra figyelmez-
tette az orvostanhallgatókat, hogy 
az orvostanár parancsolhat tanítvá-
nyainak az előadás termében és a be-
tegágynál, „de a honpolgári kötelesség 
teljesítésében Önöket nem gátolhatja”. 
Hasonló beszédet mondott a jogá-
szoknál és bölcsészeknél is. 

Amikor az egyetemistákkal ala-
posan felszaporodott tömeg a Lan-
derer és Heckenast nyomdához ért, 
a tömeg küldötteiként Petőfi, Vas-
vári, Jókai és Vidács János mentek 
be a nyomdába. Vasvári tehát ott 
volt a nyomdagép lefoglalásánál is, 
s egy nyomdász visszaemlékezése 
szerint miközben Petőfi asztalhoz 

ült, hogy emlékezetből leírja a 
Nemzeti dalt, amint az első vers-
szakkal végzett, a türelmetlen Vas-
vári ollóval levágta azt a papírról, s 
már vitte is a szedőhöz. Majd ami-
kor a nyomdagépek elkezdték 
nyomni a 12 pontot és a Nemzeti 
dalt, beszédet mondott a nyomda 
előtt várakozókhoz. Arról beszélt, 
hogy a gondolatok szabad áramlá-
sát eddig a cenzúra akadályozta, de 
rövidesen megszületik a szabad saj-
tó első terméke. Majd röviden átte-
kintette az újabb forradalmak tör-
ténetét, s úgy vélte, „el kell hamvad-
ni mindannak, mit a zsarnokság épített 
a népszabadság megdöntésére”. Végül 
kifejtette: Ausztria ereje mindeddig 
a népek megosztásában volt, de „ha 
e népek testvérekül ölelik egymást, sze-
retném tudni, hol a hatalom, mely őket 
megtörje, lealázza?”. Ezért őszinte 
jobbot kell nyújtani a szomszéd né-
peknek, s közösen törekedni velük 
a szent cél felé; „mert a mi küzdelme-
ink célja közös, és közös az ellenség is, 
mely ellen irtó háborút kell viselnünk”.

A Nemzeti Múzeumi gyűlésen 
Vasvári valószínűleg nem beszélt. 
Amikor a tömeg a pesti Városházára 
vonult a 12 ponttal, Petőfi, Jókai, 
Irinyi József, Degré Alajos és Egres-
sy Gábor mellett Vasvári lépett be a 
tanácsterembe. Majd 14 tagú vá-
lasztmányt (Pest városi Rendre 
Ügyelő Választmányt) neveztek ki a 
rend fenntartására, amelynek Bu-
dán a Helytartótanáccsal kellett kö-
zölnie a nép követeléseit: a cenzúra 
eltörlését, Táncsics szabadon bocsá-
tását, s a katonaság beavatkozásá-
nak megtiltását. Vasvári ennek a vá-
lasztmánynak is tagja lett. Ezt köve-
tően a tömeg a várba vonult, ahol a 
Helytartótanáccsal elfogadtatta a 
követeléseket. Pestre visszatérve, 
Vasvári este ott volt a Nemzeti 
Színházban, s amikor a felizgatott 
közönség Táncsicsot akarta látni, ő, 
Petőfi és Jókai csillapították le az 
embereket. 

A Pest városi Rendre Ügyelő Vá-
lasztmány (amelyet a vidéki választ-
mányok megalakulása után egyre 
inkább csak Középponti Választ-
mánynak neveztek) este hirdet-
ményben tette közzé a 12 pontot, s 
rövid összefoglalást adott a nap ese-
ményeiről. Ugyanakkor felhívást 
adott ki a nemzetőrség felállítása ér-

dekében. A nemzetőrségbe jelentke-
zőket a már létező polgárőrségi osz-
tályokba sorolták volna be. 

A	szabadságharc	katonája
Vasvári tehát „a nagy nap” egyik 
leghatásosabb szónokaként alapve-
tően hozzájárult a forradalom győ-
zelméhez és sikeréhez. Szerepe 
azonban nem ért véget március 
15-ével. Március 21-étől a Pest me-
gyei Közbátorsági Választmány tag-
jaként működött, s április 14-én, 
amikor a fővárosba érkező kor-
mányt több tízezres tömeg fogadta, 
Vasvári mondta az üdvözlőbeszédet: 
„Mi nem akaránk az európai átalaku-
lás játékából kimaradni, mint könnyel-
mű apáinkkal történt a nagy francia 
forradalomkor és a júliusi napokban...” 
Budapest lakosai a tett mezejére lép-
tek, s ezáltal leromboltatott mindaz, 
amit a zsarnokság 300 éven keresz-
tül épített. A forradalom előkészí-
tette a kormány számára az utat, 
hogy az felépíthesse „a szabadság 
dicső csarnokait.” A nép most ke-
zükbe teszi le „forradalmi hatalmát, s 
felelősségtekre bízza a nemzet sorsát. 
Ti egy újjászületett, egy hatalmas nem-
zet előtt fogtok számolni eljárásaitok-
ról”. Kossuth válaszában az összefo-
gás, az együttmunkálkodás szüksé-
gességét hangsúlyozta.

Vasvári április 30-ától a Belügymi-
nisztériumban volt fogalmazó, júni-
us 15-étől a Pénzügyminisztérium-
ban titkár. Noha kormánytisztvise-
lőként tevékenykedett, radikális né-
zeteiből nem engedett, s július 16-án 
belépett a kormány radikális ellen-
zékét tömörítő Egyenlőségi Társu-
latba. Október 2. és 18. között a Fő-
városi Csapat parancsnoka volt a 
dunántúli táborban (Petőfi István, 
a költő édesapja ebben a csapatban 
szolgált „vén zászlótartóként”). A 
főváros feladását követően, 1849. 
január 16-án Kossuth, az Országos 
Honvédelmi Bizottmány elnöke 
„népfelvilágosítóként” Bihar vár-
megyébe küldte a tehetéges fiatalt, 
ahol január 31-étől a később Rákó-
czi nevét viselő szabadcsapat szer-
vezője, majd parancsnoka lett. Csa-
patával áprilisban került az észak-
erdélyi hadszíntérre, ahol július 6-án 
esett el a román fölkelőkkel vívott 
harcban.

HERMANN RÓBERT
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MÚLT IDÉZV 	MOB I LAPPL IKÁC IÓ

FORRADALMI JÁTÉK, 
JÁTÉKOSÍTOTT FORRADALOM

A Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem 
innovációs laborjában született 

meg a Mistory applikáció 2014-ben, 
amely egyre nagyobb népszerűség-
nek örvend, és egyre szélesebb kö-és egyre szélesebb kö- szélesebb kö-
zösségnek nyújt aktív kikapcsoló-
dást szabadidejében.

Az alkalmazás lényege, hogy 
gamifikáció, azaz játékosítás révén 
képes egy egyszerű városnéző túrát 
érdekes kalandjátékká alakítani, 
amelynek fő sze rep lő jévé az appliká- fő sze rep lő jévé az appliká- az appliká-
ció használói válnak. A különböző 
történeteket végigjátszva, a játékos 
hol egy bűntény kusza szálainak fel-
fejtésében segédkezik, hol szabad-
kőművesek után kutat, hol pedig 
egy izgalmas fantasy-be csöppen.

Az idei nemzeti ünnepre egy 
olyan történettel készült a csapat, 
mely valódi időutazásra hívja a já-
tékosokat. Az ünnepi játék, a for-
radalom napjából azt a kevésbé is-
mert momentumot ragadja meg, 
amikor a Nemzeti Múzeum por-
tása, Kovács Péter beengedte 
Petőfiéket a mai Bródy Sándor ut-

ca felőli hátsó kapun, és ezzel segí-
tette a történelmi események továb-
bi kibontakozását. A játékosoknak 
különféle feladványokat kell meg-
oldaniuk, hogy megtalálják Kovács 
bácsit, és így „sikerre vigyék” a 
forradalmat. A kaland a Pilvax ká-
véháztól – pontosabban az eredeti 
Pilvax közeléből – indul, a helyszí-
nen azonban egy finom fekete he-
lyett csak a forradalom kávésa, 
Fillinger János üzenete várja a „for- János üzenete várja a „for- üzenete várja a „for-
radalmárokat”. A körülbelül 45 per-
ces játék olyan ismeretekkel és él-
ményekkel gazdagítja a játékoso-
kat, amelyre egy hagyományos tör-
ténelemóra nem feltétlen ad 
lehetőséget.

A	Mistory	mint	újszere	
megoldás

A Mistory nem csupán egy hagyo-
mányos kincskereső alkalmazás, a 
gamifikáció lehetőségeit kihasznál-
va, a csapat célja egy olyan infor-
matív játék létrehozása volt, mely a 
szórakoztatás mellett ismeretter-
jesztésre is alkalmas.

1848.	március	15.	eseményei	a	 legtöbbünk	számára	 jól	 ismertek.	 IsmerWsen	cseng	a	Pilvax	kávéház	
neve,	ahol	a	márciusi	ifjak	a	forradalom	terveit	szövögették,	Landerer	nyomdája,	ahol	a	12	pontot	és	a	
Nemzeti	Dalt	nyomtatták,	a	Kiskörúton	sétálva	pedig	már	legalább	egyszer	mindenki	elképzelte	PetWfi	
Sándort	a	Nemzeti	Múzeum	lépcsWinek	tetején,	ahogyan	
épp	költeményét	olvassa	fel	a	zúgolódó	tömegnek.	De	
vajon	 hányan	 tudják,	 hogy	 az	 a	 kávéház,	 amelyet	ma	
Pilvaxként	ismerünk,	nem	azonos	a	forradalmárok	ked-

velt	találkozóhelyével?	Hányan	ismerik	fel	azt	az	épüle-

tet,	 amely	egykoron	Landerer	nyomdájának	adott	 ott-
hont?	Tudja-e	bárki,	hogy	PetWfi	valójában	mit	is	mon-

dott	a	múzeum	elWtt?	Ezekre	a	 rejtélyekre	és	 további	
történelmi	érdekességekre	derül	fény	a	Mistory	legújabb,	március	15-re	létrehozott	ünnepi	kalandjáté-

kával,	 mely	 sorra	 ismerteti	 meg	 a	 forradalom	 helyszíneit	 és	 eseményeit	 Budapest	 belvárosában.
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ka –, ahol már megjelent az igény a 
játékosításra, de az elérhető eszközök 
nem felelnek meg a felmerülő fel-
használói igényeknek.

Vitathatatlan, hogy a Mistory kivá-
lóan alkalmazható pedagógiai célokra, 
erre szeretnének rámutatni az alkotók 
a nemzeti ünnep alkalmából létreho-

zott játékkal. 
Az applikáció 
egy olyan fe-
lületet kínál, 
melyet az ok-

tatók felhasználhatnak arra, hogy 
megszólítsák az okostelefonokkal 
együtt felnövő generációkat, és a tech-
nológia segítségével adják át a tan-
anyagot. Az applikáció által nyújtott 
vizualitás, illetve az adott történelmi 
helyszínen informálisan szerzett isme-
retek – legyenek azok történelmi, 
irodalomtörténeti, művészettörténe-
ti vagy épp más területet érintőek – 
bizonyítottan hosszabb távon meg-
maradnak az ember memóriájában, 
így a mobilalkalmazás megkönnyít-
heti a tanulás folyamatát és az elsajátí-
tott információk felidézését is.

Felfedezni	a	várost	
az	alkalmazással

A Mistory sikerét kiválóan példázza, 
hogy a csapat eredményesen szere-
pelt a tavalyi Microsoft Imagine 
Cup versenyen, ahol a világdöntőbe 
jutva, elhozta a közönségdíjat.

Az alkalmazás történetei izgalmas, 
kihívást jelentő, ugyanakkor teljesít-
hető küldetések, melyek akár egyé-
nileg, akár családdal, vagy barátok-
kal játszva is igazi élményt nyújta-
nak. A játék során ugyanis a felhasz-
nálóknak történetekhez kapcsolódó 
logikai feladatokat, fejtörőket, rejt-
vényeket kell megoldaniuk. Számos 
feladványtípusnak köszönhetően a 
játékmenet mindig fordulatos és 
élményteli szellemi kihívás marad. 
Az applikáció játék közben a kör-
nyezet érdekességeiről is informál, 
így képes azokat is a felfedezés örö-
mében részesíteni, akik korábban 
úgy gondolták, hogy már jól ismerik 
a városukat.

JUHÁSZ NIKOLETT 
SZILÁGYI ADRIENN

A játék ingyenesen letölthetQ a Google Play 
Áruházból. BQvebb információkért látogasson 
el a játék honlapjára: www.mistorygame.com  

Napjainkban számos területen al-
kalmazott módszer a játékosítás, 
mely segítségével bármilyen ismeret-
anyag izgalmasabbá, érdekesebbé te-
hető, annak befogadói motiváltabbá 
válnak, és hatékonyabban képesek  
az új tudást elsajátítani. A Mistory 
jól használható olyan területeken – 
mint például az oktatás és a turiszti-

A	CSAPATRÓL
Az alapítók Musicz Péter és Szabó Levente 
2014 augusztusában kezdték el a Mistory 
fejlesztését. A csapathoz késQbb csatlako-
zott Turalska Luca (UX/UI Designer), 
Schmidt Barbara (UX Researcher) és Ju-
hász Nikolett (Marketinges). Schmidt Bar-
bara az ügyféligények 
kutatásával, a felhaszná-
lói élmény javításával, il-
letve gamifi kációval fog-
lalkozik, míg Turalska 
Luca a letisztult, felhasználóbarát dizájnról 
gondoskodik. Juhász Nikolett pedig az off-
line és online marketing, illetve PR-tevé-
kenységet koordinálja. A március 15-i játék 
Szilágyi Adrienn, az MTA BTK Történettu-
dományi Intézet munkatársának segítségé-
vel készült. 

Nyelv és Élet

Kotnyeles	és	agyafúrt

Vajon szerencsejátékos volt-e a házsár-
tos asszony őse? Ha megkockáztatjuk a 
házsárt szó eredetének nyomozását, bi-
zony, rábukkanunk a hazárd szóra. 
Melyik „szalonképtelen” szavunkat 
kerülték el korábbi honfitársaink, ami-
kor így fakadtak ki: a kutyafáját!; bal-
fácán vagyok; fütyülök rá?

Erre és sok más kérdésre is választ ka-
punk, ha lapozgatjuk a tudós erdélyi 
nyelvész, Murádin László legújabb, im-
már jó néhányadik könyvét. Babér és 
borostyán címmel gyűjtötte egybe az 
utóbbi évek során megjelent cikkeit, 
melyeket – ahogy megfogalmazza –
„a nyelv »titkai« iránt érdeklődők kí-
vánságának és kíváncsiságának kielégí-
tésére” írt. 

Az olvasó ízelítőt kap abból, hogy 
egy szó, egy szólás mennyi emléket 
idézhet föl a múltbeli életből, művelő-
dés-történetünk kimeríthetetlen kút-
jából. Egy-egy szó kapcsán közérthető 
stílusban, gyakran jóízű humorral vi-
lágít rá a nyelv és a valóság, a nyelv és 
a gondolkodás kapcsolataira.

Az elharapózó „délibábos”, laikus 
szófejtés ellensúlyozását tudományos 
magyarázatokkal kísérli meg. Kot-
nyeles? Agyafúrt? Boszorkány? Érde-
mes a múltjukban kutakodni. 

Kertünk lábjában tüskés állatka ser-
tepertél. Sünsertés?

Ki nevezné így a sündisznót? A ven-
déglői étlapon viszont kizárólag ser-
téspörkölt, sertéssült szerepel. 

Az olasz és a francia nyelv halálve-
széllyel fenyeget, mi pedig életve-
szélyre hívjuk fel a figyelmet. 

Családvédelem. Katasztrófavéde-
lem. Hol itt a logika? Ne töpreng-
jünk! Higgyük el a szerzőnek, hogy 
a közmegegyezés és a beleérzés 
mindkét összetétel létjogosultságát 
igazolhatja. 

Jövevényszavaink, a nyelvújítók 
máig élő leleményei a legújabb kifeje-
zések... A könyv valóságos „terülj, te-
rülj, asztalkám”. Kínálatából jó ét-
vággyal szemelgethetünk. 

GYÁRFÁS ENDRE

Szerkeszti: 
GRÉTSY LÁSZLÓ

ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/11   331



332   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/11

Budai-hegység, a Villányi-hegység, a 
Mecsek egy része és a Bükk. Szeren-
csések vagyunk ebből a szempontból, 
sok karsztvidék található hazánkban a 
felszínen, de a felszín alatt is, melyek a 
termálvizek szempontjából fontos víz-
tartók. A víztartó olyan felszín alatti 
képződmény, amelyben a víz könnyen 
áramlik, és amelyből nagy mennyiségű 
vizet tudunk kivenni forrásokon vagy 
kutakon keresztül. Magyarországon 
ivóvíz szempontjából az üledékes kőze-
tek víztartói jönnek számításba na-
gyobb súllyal. De a karsztos, karboná-
tos kőzetek is tároznak gazdaságilag 
jelentős mennyiségű vízkészletet – 
ezek nem csak az ivóvíz miatt jelentő-
sek. A termálvizek nagy része is karsz-
tos víztartóból, tehát karbonátos kőze-
tekből származik.
– Budapest híres a fürdőiről és a 
budai barlangok is viszonylag is-
mertek. De talán kevesen tudják, 
hogy Budapest egy karsztrendszerre 
épült. Mit érdemes tudni a Budai-
termálkarsztrendszerről?
– Köztudott, hogy Budapest termálvi-
zekben gazdag térség. Valamikor ezen 
a területen a termálvizek természetes 
módon is megtalálhatók voltak. Ter-

málforrások fakadtak a budai oldalon, 
a Budai-hegység pereménél, de nem-
csak meleg vízű, hanem langyos és hi-
deg források is jelen voltak itt. Ezen 
különféle hőmérsékletű, különféle 
oldottanyag-tartalmú vizek hozták 
létre a Budai-termálkarszt különleges 
formakincsű barlangjait és ásványait. 
Az emberek általában ebből csak a ter-
málvizeket ismerik, látják, hisz szeret-
nek fürdőbe járni. De ugyanilyen kü-
lönlegesek a termálvizek által formált 
barlangok a Budai-hegység területén. 
Ez a kettő természetesen összefügg. 
Ami még különleges ebben a terület-
ben, hogy azok a folyamatok, amelyek 
a Budai-hegység ma már szárazon lévő 
barlangjait létrehozták, most, jelen pil-
lanatban is nyomon követhetők: a bar-
langképző folyamatok ma is zajlanak. 
Tehát mondhatjuk, hogy egy termé-
szetes kutatólaboratórium felett élünk.
– Ha egy olvasó érdeklődését felkelti ez 
az interjú, és szeretne megnézni egy 
ilyen barlangot, akkor melyiket tudja 
megtekinteni? Melyik látogatható?
– Ismert a Szemlő-hegyi-barlang és a 
Pál-völgyi-barlang. Ezek ma már nyi-
tottak a közönség előtt. Jelenleg is kép-
ződő, tehát a karsztvíz szintjében lévő 

– Mit jelent a karszt kifejezés?
– A kőzetbe beszivárgó csapadékvíz a 
talajból, illetve a levegőből fölveszi a 
szén-dioxid-tartalmat, majd az így ke-
letkező szénsav oldja a mészkövet, do-
lomitot, azaz a karbonátos kőzeteket. 
Így jön létre a klasszikus, más néven 
epigén karszt. De a hosszú felszín alatti 
vízáramlási rendszerekben mozgó csa-
padékvíz is képes oldani a karbonátos 
kőzeteket azáltal, hogy útja során gá-
zokban és különböző oldott anyagok-
ban gazdagodik. Ezek a mélyről szár-
mazó vizek áramlási útjuk végén gáz-
tartalmuk (CO2, H2S) lévén, illetve 
más vizekkel keveredve tudják oldó 
hatásukat kifejteni. Az így kialakuló 
karsztok az úgynevezett hipogén 
karsztok. Az epigén kifejezés a felülről 
származó csapadékvízre, a hipogén ki-
fejezés pedig a mélységi, azaz alulról 
jövő eredetre utal.
– Magyarországon az aggteleki a leg-
ismertebb karsztvidék. Ez melyik ka-
tegóriába esik? Hol találkozunk még 
máshol a jelenséggel?
– Az Aggteleki-karszt klasszikus, azaz 
epigén karszt. Magyarországon sok 
karbonátos hegység található. Ilyen 
például a Dunántúli-középhegység, a 
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KUTATÓLABORATÓRIUM	
A	FVVÁROS	ALATT

Budapestnek	világszerte	híresek	a	gyógyfürdWi.	Ezeket	a	
város	 alatt	 húzódó	 karsztrendszernek	 köszönhetjük.	 A	
szén-dioxidot	és	más	vegyületeket	tartalmazó	víz	látvá-
nyos	barlangokat	vájt	ki	a	budai	hegyek	alatt.	Ezek	közül	
a	Molnár	János-barlang	világszinten	különleges	célpont-
nak	 számít	 a	 búvárturisták	 között.	 A	 termálkarsztok	
kutatója,	ErWss	Anita,	az	ELTE	Általános	és	Alkalmazott	
Földtani	 Tanszék	 tudományos	 munkatársa	 nemrégiben	
„Az	ELTE	ígéretes	kutatója”	díjban	részesült.	Ennek	alkal-

mából	készítettünk	vele	interjút.



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/11   333

északabbra, mondjuk a Rózsadomb 
környékén található termálvizek. 
Mondhatjuk tehát, hogy ez egy külön 
alrendszer a Budai-termálkarszt terü-
letén belül. Nyilvánvaló, ha ezen a te-
rületen nincsen vízkeveredés, akkor a 
barlangokat is egy teljesen más folya-
mat hozta létre, nem a keveredési kor-
rózió. Ezt kutatjuk mi, hogy milyen 
folyamatok alakíthatták ki a jelenleg a 
karsztvíz szintjében látható kis forrás-
barlangokat, illetve az itt található szá-
razabb barlangokat is. Úgy gondoljuk, 
hogy fontos szerepe van a termálvi-
zekkel együtt érkező kénhidrogénnek, 
illetve a mikrobáknak. Utóbbiak mik-
roszkopikus méretük ellenére fontos 
szerepet töltenek be a karbonátos kőze-
tek oldódásában.
– Újabb kutatási területe a Villányi-
termálkarszt. 
– A villányi térség és a Budai-
termálkarszt között számos hason-
lóságot fedezhetünk fel. A Villányi-
termálkarszt esetében is vannak ter-
málvizek és ezekhez kapcsolódó bar-
langok meg különleges megjelenésű 
ásványok is. Ez adta a kutatás ötletét, 
hogy vizsgáljuk meg az ottani karszt-
rendszert a felszín alatti vizek szem-
szögéből. Ez egy most induló kuta-
tás, melyhez a Budai-termálkarszton 
szerzett tapasztalataimnak nagy 
hasznát veszem majd.

BAJOMI BÁLINT

délen, a Gellért-hegy környékén pedig 
csak meleg vizeket (40 °C) találunk. 
Mi úgy látjuk, hogy az a rendszer, 
amelyet a Rózsadombnál látunk és az a 
rendszer, amelyet a Gellért-hegy kör-
nyékén találunk, két külön egységet al-
kot. A Rózsadomb esetében voltak 
langyos és meleg – azaz termál – forrá-
sok. Ezeknek a keveredése hozta létre a 
barlangokat. 

A Gellért-hegy térségében arra jutot-
tunk, hogy az itt található 40 fokos vi-
zek nem különböző hőmérsékletű vi-
zek keveredésével jöttek létre – ez a 40 
fokos hőmérséklet ezeknek a vizeknek 
egységes jellemzője. Az itteni víz telje-
sen más kémiai összetételű, mint az 

barlang például a Molnár János-bar-
lang, ez csak búvárok által látogatható, 
a nagyközönség számára még nem. A 
búvárok körében viszont világszerte is-
mert, különleges helyszínnek számít – 
számos búvárturista érkezik emiatt 
Budapestre. Ennek a barlangnak az a 
különlegessége, hogy javarészt víz alat-
ti járatokkal rendelkezik, nagyon kicsi 
hányada az, ami felszín felett van, és 
száraz lábbal megközelíthető.
– Milyen konkrét kutatást folytatnak a 
tanszéki kutatócsoportban?
– A tanszéken működő Hidrogeológia 
és Geotermia Műhely keretei között 
nagyon sokféle területen tevékenyke-
dünk. Egyik kutatási területünk a Bu-
dai-termálkarszt. Jómagam még hall-
gatóként kapcsolódtam be ennek a te-
rületnek a kutatásába. Célunk a Budai-
termálkarszttal kapcsolatosan, hogy a 
hidrogeológia oldaláról, tehát a felszín 
alatti vízáramlási rendszerek oldaláról, 
szemszögéből megközelítve próbáljuk 
megérteni azt, hogy ezek a barlangok 
és a barlangi ásványok hogyan képződ-
tek, miért pont így néznek ki. Illetve 
azt is, hogy a források és a hasznosított 
termálvíz minek köszönhetik az 
oldottanyag-tartalmukat. Tehát magát 
az egész áramlási rendszert akarjuk 
megérteni, hogy az így szerzett tudásra 
alapozva jobban meg tudjuk magya-
rázni az ehhez kapcsolódó jelenségeket.
– Milyen eredményekre jutottak az 
utóbbi években?
– A Budai-termálkarsztról már régen 
is ismert volt, hogy északon csak lan-
gyos források (körülbelül 20 °C), a 
Rózsadombnál langyos (kb. 20 °C) és 
meleg (kb. 60 °C) vizek fordultak elő, 
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A Rudas fürdQ a Gellért-hegy tövében

A Molnár János-barlang
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lönböző tényező vesz részt, amelyek 
közül nem emelhető ki a média, 
mint a betegséget kiváltó ok.

A testkép a saját külsőnkről alko-
tott képet jelenti. Minden ember 
rendelkezik testképpel, amely bioló-
giai, pszichológiai szociális és kultu-
rális hatásoknak is ki van téve. A 
testkép kialakulását befolyásolhatja 
továbbá az emberek személyisége és 
a saját tapasztalataik. A testkép (an-
golul: body image) kifejezést először 
Paul Schilder osztrák neurológus és 
pszichoterapeuta használta, a The 
Image and Appearance of the Human 
Body (1935) című könyvében. A test 
szépségére mindig is nagy hangsúlyt 
fektettek az emberek. Az ideális 
testkép a történelem során mindig 
más és más volt, viszont az a közös a 
különböző korok ideáljaiban, hogy 
azok mindig is kulcsszerepet játszot-
tak az emberek életében. Ma már 
teljesen mást értünk az ideális embe-
ri test alatt, mint például a közép-
korban. Az emberek saját testképét 
főleg az befolyásolja, hogy a társada-
lom miként ítéli meg a tökéletes kül-
sőt. Ehhez képest jelenik meg vala-
kiben a pozitív vagy negatív testkép. 
Gyakran előfordul, hogy a saját test-
ről kialakult testkép eltér a mások-
ban kialakult testképtől, vagyis at-
tól, ahogyan az adott személyt lát-
ják, megítélik.

A leggyakoribb a negatív testkép 
(például hogy valaki kövérnek tartja 
magát), ami már gyerekkorban ki-
alakulhat. Ez később komoly problé-
mák, betegségek (depresszió, anore-
xia, bulimia) forrása lehet. A negatív 
testkép az egyik legfőbb oka annak, 
hogy valaki változtatni akar a tes-

tén, akár fogyókúrával, akár plaszti-
kai sebészeti beavatkozással. Kutatá-
sok sora mutatja, hogy a fogyni aka-
ró férfiak és nők körében általános 
ez a jelenség.

A testképzavar egyik legfőbb ki-
váltó oka a negatív testkép. A szak-
emberek a nyolcvanas évek óta egy-
re több testkép- és evészavart je-

gyeznek fel. A testképzavaros em-
berre jellemző, hogy rögeszmés és 
aggasztó gondolatai vannak a testi 
hibáival kapcsolatban. Nem tudja 
helyesen megítélni a saját testét, azt, 
hogy mi a normális, és azért, hogy 
egy természetellenes ideálhoz ha-
sonlítson, az egészségére ártalmas 
szokásokat vesz fel, sőt gyakran ön-
sanyargató életmódot folytat. Az ef-
féle zavarokkal küzdő emberekre 
jellemző a megszállottság és a kény-
szeresség, a szociális elszigetelődés, 
ugyanakkor a fokozott megfelelési 
vágy. A hibás viselkedés elhagyása 

A KÓROS SOVÁNYSÁG
Úgy	tartják,	minden	korszaknak	megvannak	a	maga	betegségei.	A	modern	kor	emberét	 fenyegetW	
második leggyakoribb betegségcsoport a pszichés betegségeké. Az anorexia nervosa azonban az 

egyik	leggyakoribb	halálos	kimenetele	pszichés	zavar,	teljes	gyógyulás	szinte	sosem	következik	be.	
A	pszichológusok	egy	része	szerint	a	modern	társadalmakban,	a	fejlett	országokban	azért	fordulnak	elW	
ilyen	nagy	számban	mentális	betegségek,	mert	a	családnevelW,	szocializáló	szerepét	a	média	vette	át.

1.
rész

A szociológusok szerint a 
televízió nagyban alakítja 
az emberek világszemléle-

tét, viszont nem tölt be nevelő szere-
pet. A modern társadalom tagjai a 
tévéből, a rádióból, az újságból stb. 
kapott információkat értelmezni és 
rendszerezni tudják.

A média központi szerepet tölt be 
az emberek életében, ezt figyelem-
be kell venni az evészavarok tanul-
mányozásakor, mindamellett egy-
értelmű, hogy nem minden felelős-
ség hárítható a televízióra vagy az in-
ternetre.

Az étel központi szerepet tölt be az 
emberek életében, de a jelentése 
megváltozott. Az „életadó táplálék” 
jelentést felváltotta egy veszélyes, 
bármelyik pillanatban ellenünk for-
duló rémkép. A modern emberek 
nagy részének negatív kapcsolata 
van az étellel. Rettegünk az elhízás-
tól, a tartósítószerektől. Azt persze 
nem tudjuk utólag vizsgálni, hogy 
valóban mostanában vált-e „veszély-
forrássá” az élelmiszer, vagy csak 
most kapott ekkora visszhangot. So-
kan gondolják úgy, hogy az anorexia 
nervosa kialakulása betudható a rek-
lámokban és a magazinok címlapján 
látható temérdek mennyiségű, „tö-
kéletes” nőt ábrázoló képnek. Elgon-
dolkodtató azonban, hogy mára már 
olykor nyolcéves gyerekeknél is di-
agnosztizálják ezt az evészavart, ami 
alapján feltételezhetjük, hogy ko-
rántsem csak egy divatos betegség-
ről vagy csupán túlzásba vitt fogyó-
kúráról van szó. Az anorexia vizsgá-
latakor végig szem előtt kell tarta-
nunk, hogy komplex betegségről 
van szó, és kialakulásában sok kü-

Marilyn Monroe
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esetén beteges lelkifurdalás jelent-
kezhet. Ilyen viselkedészavarok pél-
dául a bulimia nervosa, az 
izomdiszmorfia, a fato rexia és az 
anorexia nervosa.

A történelem során az ideális test 
folyton változott, mindig más volt a 
divat, ahogyan napjainkban is. A cél 
mindig is az elvárásoknak való meg-
felelés volt. Az őskorban kívánato-
sabb volt az, aki szívósabb vagy ter-
mékenyebb volt, ezért ezeknek a tu-
lajdonságoknak volt nagy jelentősé-
ge. Ezt bizonyítandó elég, ha a 
willendorfi Vénusz alakjára gondo-
lunk, amely a gömbölyded csípőt és 
a mellet hangsúlyozza. Az ókori 
egyiptomiak minél jobban ki akar-
tak tűnni. Mindig hangsúlyosan fes-
tették magukat, a nők gyakran is-
tennőként szerettek volna tündököl-
ni. Átlátszó ruhákat hordtak, és volt, 
hogy meztelen volt a mellük. A fér-
fiak körében a széles váll és keskeny 

derék volt a divat. Emellett a nők a 
szemükbe atropint cseppentettek, 
hogy vonzóbbak legyenek.

Az ókori görögök előnyben részesí-
tették a természetességet. Egységes 
női ideál nem nagyon létezett, csupán 
az akkori, görög istennőkről formált 
szobrok tanúskodnak az elfogadott 
testképről. A férfiak szépségideálja 
pedig Apollón ábrázolásai voltak.

A középkorban a fényűzés eltűnt 
az emberek életéből. Mindenki szé-
gyenlős volt, sminkelni kizárólag a 
kéjhölgyeknek volt szabad. Két női 
alak létezett csak, mégpedig Éváé, 

aki elcsábította Ádámot, 
és bűnbe vitte az embe-
riséget, és Szűz Máriáé, 
aki örökké a tisztaságot, 
az erkölcsösséget, eré-
nyességet képviselte.

A reneszánszban Olasz-
ország diktálta a köve-
tendő példát. A férfiak-
nál Dürer és Da Vinci 
szemlélete jelentette az 
ideálist, ami ovális ar-
cot, magas homlokot, 
egyenes és keskeny or-
rot, és pici szájat jelen-
tett. A női szépség szintén szabályok 
közé lett zárva, mégpedig számsze-
rűen: a hölgyeken három fehér (arc-
bőr, fogak, kéz), három piros (ajak, 
orca, köröm), és három fekete (szem, 
szemöldök, szempilla) elem kellett, 
hogy legyen. A barokkban az ideális 
nő gömbölyded volt, 
azonban mégis keskeny 
derekú. A kövérség azt 
jelképezte, hogy jómó-
dúan él az illető, a da-
rázsderék pedig fűző se-
gítségével volt elérhető. 

Később, a romantiká-
ban nadragulyát, atro-
pint, masz lagot használ-
tak a „szép tekintet” el-
éréséhez, ez kölcsönözte 
a pupilláknak azt a misz-
tikus mélységet és külö-
nös mozdulatlanságot, 
csillogást, mellyel tüzes 
és szenvedélyes termé-
szetüket akarták kifejez-
ni. Ekkor az ideális nők 
darázsderekúak voltak, s 
testük olyan rugalmas és 
karcsú volt, akár az orsó. Angyali 
törékenységüket könnyed, fehér 
muszlinnal hangsúlyozták ki. 

A XX. század közepén, 1950–1970 
között tűnt fel Marylin Monroe és 
Bridget Bardot, akik jelzik az új 
szépségfelfogást, aminek lényege a 
fiatalság kultusza. 1960-ban tört be 
a divatikon Twiggy, akinek a neve 
egyet jelentett a soványsággal. A 
nyolcvanas években a hangsúly a tö-
kéletességre került; Elle Mac Pherson 
a tökéletes testű nő: izmos has, hosz-
szú lábak, barna bőr. Innentől a 
szépség és a táplálkozás kapcsolata 

felértékelődik. A szépség ekkor már 
kíméletlen verseny. A divat is rövid-
nadrágot és szűk felsőt ír elő, ezzel 
nagyot lendít a plasztikai sebészet 
fejlődésén. Bármi megrendelhető: 
zsírleszívás, kollagén fecskendezése 
az ajkakba stb. Egyre nagyobb 
hangsúlyt fektetnek az esztétika és 

étrend kapcsolatára.
1990–2000 között a ki-

futók új szenzációja Kate 
Moss volt. Kevésbé ragyo-
gó, inkább dekadens al-
kat. A 170 centis, 44 kilós 
lány felforgatja a szépség-
ről vallott eddigi nézete-
ket. A kábítószerfüggőkre 
emlékeztető csontsovány-
ság az új, botrányos szép-
ségeszmény legjellemzőbb 
vonása. A cérnavékony lá-
nyok remekül beleillenek 

a zenei élet elő-
terébe került leg-
modernebb tren-

dekbe. 
2006. november 15-én 

ano rexiában meg halt egy 
brazil modell, Ana Carolina 

Reston. Tizenhárom éves korában 
állt először a kamerák elé, utoljára 
egy Armani-katalógushoz készítet-
tek vele felvételeket.

BOHÁK ANITA 
TÁBORI LILLA 

BÉNYI REBEKA

Következik: Az anorexia mint betegség

A dolgozat a Semmelweis Egészségbiológiai 
Középiskolai Tanulmányi Verseny keretében 
született 2015-ben. A szerzQk a Pápai Refor-
mátus Kollégium Gimnáziuma és M_vészeti 
Szakközépiskolája tanulói. 

Twiggy

Kate Moss



336   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/11

A paleontológusok szerint a 
pillangósok 80–100 millió 
évvel ezelőtt már botanikai-

lag is megkülönböztethetőkké váltak 
a flóra akkori elemeitől. Mára pedig 
a termesztett és vadon élő képviselő-
ik – a sarkvidékek és az örök hó bo-
rította hegycsúcsok kivételével – be-
népesítették a Földet. A pillangósok 
a növényvilágunkra jellemző tizen-
egy elsődleges géncentrum közül a 
következő nyolc lehetséges helyen 
alakulhattak ki: Délkelet-Ázsia 
(Kína), Közép-Ázsia, Elő-Ázsia, 
Mediterráneum (Földközi-tenger 
partvidéke), Közép-Amerika, Dél-
Amerika, Európai-Szibéria és Észak-
Amerika. 

Talajfurók
Egyik általános tulajdonságuk a sok-
rétű hasznosság, például a borsó egy-

E G Y  M I N D E N T U D Ó  N ÖV É N YC S A L Á D

aránt fontos élelmiszer és abrakta-
karmány, de zöldtakarmányként is 
megállja a helyét; a nemesített fajta 
felhasználási területe gyakran a ter-
mesztési cél szerint változik. A család 
szinte minden faja kiemelkedő szere-
pet tölt be a talajtermékenység fenn-
tartásában. E tekintetben kiemelke-
dő szerepük van a lucerna (Medicago), 
a somkóró (Melilotus) és a here 
(Trifolium) nemzetség fajainak. 
Nagytömegű, jó szén/nitrogén-
arányú gyökérzetük a talaj szer-
vesanyag-tartalmát gyarapítja, illet-
ve javítja a szerkezetét. Utóbbi jó tu-
lajdonságuk annak is köszönhető, 
hogy mélyre hatolnak a termőföld-
ben: a kétéves fehérvirágú és a sárga-
virágú, több évig is díszlő somkórót 
(Melilotus albus, Melilotus officinalis) 
„talajfúrónak” is nevezik, mert gyö-
kereik a nehezen átjárható rétegeken 

A rendkívül formagazdag pillangósvirágúak benépesítik az egész Földet, fajszámuk mintegy 13 ezer-

re	tehetW.	Egy	évvel	ezelWtt	a	„Zöldítési	Program”	elindításával	az	Európai	Unió	már	nyomatékosítot-
ta	tagországaiban,	hogy	a	pillangósvirágúak	mennyire	fontos	növénycsalád.	Az	intézkedés	lényege:	
minél	nagyobb	területen	folytat	valaki	növénytermesztést,	annál	inkább	köteles	bWvíteni	a	termesz-
tett	fajok	körét	pillangósokkal,	 legalábbis,	ha	nem	akar	elesni	a	támogatások	nagy	részétWl.	Ezek	

után	nem	véletlen,	hogy	az	ENSZ	2016-ot	a	pillangósok	évének	ajánlotta.	

A	PILLANGÓSOK	
CSODÁLATOS	VILÁGA

Réti lednek
T_zbab
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A talajtermékenységre kifejtett pozi-
tív hatásuk lényeges eleme a baktériu-
mok és a pillangós gazdanövény szá-
mára egyaránt hasznos szimbiózisból 
származó N-hasznosítás. A Rhizobium-
baktériumok és a pillangósvirágúak 
együttélése egyfajta barter. 

Éhségperiódus
A pillangós gyökereinek „kémiai je-
lekkel történő” hívására a talajban 
aerob körülmények között élő bakté-
riumok – enzimjeik segítségével – 
feloldják a gyökérszőrök és a hajszál-
gyökerek külső sejtfalát, s ezen a 
„kapun” bejutva, sejtburjánzásra 
késztetik a gazdanövényt, annak nö-
vekedési hormonja, az auxin révén. 
A sejtburjánzás következtében egy 
gümő alakú képződmény keletkezik, 
amely mint egy fészek zárja közre, 
védi a baktériumokat. A tulajdon-
képpeni légköri nitrogéngyűjtést ek-
kor kezdik meg a Rhizobium-fajok 
a rizoszférában, azaz a gyökérzóná-
ban. A számukra felesleges nitrogén-
vegyületet a pillangós hasznosítja, 
cserébe a baktériumok szénhidrátot 
kapnak tőle. A változatos alakú – ke-
rek, tojásdad, ujjszerű – gümők több-
nyire csontszínűek, 1–3 milliméter 
nagyságúak, így szabad szemmel jól 
felismerhetők, s gyakran sárga vagy 
vörös karotinoidfoltok láthatók raj-
tuk. A kutatók szerint ez az aktív 
működés jele. A gümők egy idő után 
leválnak a gyökerekről, s ezáltal 
N-tartalmú szerves anyaggal gazda-
gítják a talajt. 

A termesztett pillangós fajok eseté-
ben az infekciótól a N-gyűjtésig el-
telt időt a fiatal növények „éhségpe-

riódusának” nevezik. A Rhi zo biu-
mok többnyire fajspecifikusak, jó 
példa erre a Rhizobium  japonicum, 
mely a szójával él társbérletben, de van 
közöttük kevésbé válogatós is, mint 
például a Rhizobium  meliloti, amely a 
somkórót és a lucernát egyaránt ked-
veli. Ez a rendkívül hasznos együttélés 
a kultúrnövény sikeres termesztésének 
a feltétele is. Például a szója első ter-
mesztésbe vonása akkor sikeres, ha a 
talajt vagy a vetőmagját mesterségesen 
„beoltják” a fajspecifikus baktérium 
tenyészetével.

Nagy kérdés, hogy az együttélés 
mennyire hasznos? Ezt általában a 
hektáronként gyűjtött, kilogramm-
ban kifejezett nitrogénnel fejezik ki. 
A nagyszámú vizsgálat eredményei 
széles skálán mozognak fajonként, 
termőhelyenként és évjáratonként is: 
50–90 kilogramm/hektár évenként. 
Ennek legfőbb oka az, hogy a 
Rhizobiumok N-gyűjtési aktivitása 
rendkívül érzékeny: azok a feltéte-
lek, amelyek a gazdanövény számára 
kedvezők, éppen csak kielégítik a 
baktériumok igényeit. A vizsgálatok 
azt is egyértelműen bizonyították, 
hogy ha a talajban van bőven felve-
hető nitrogén, akkor a bakteriális 
légköri N-megkötés lassul, esetleg 
szünetel. A kutatók ezt azzal ma-
gyarázzák, hogy a Rhizobiumok ke-
vesebb energiával elégítik ki a 
N-szükségletüket a talajból, mint a 
légkörből.

Élelem és takarmány
A pillangósok számos faja idegen-
megtermékenyülő, és ezt a munkát in-
gyenes inszeminátoraink, a háziméhek 

is áttörnek, mikrodrénező hatást ki-
fejtve. Az egyéves fajok közül na-
gyon hasznos zöldtrágya-növények 
válogathatók (egyéves somkóró, csi-
beláb, csillagfürt, ez utóbbi kettő a 
savanyú talajokon különösen érté-
kes), melyeket beszántva a kertészek 
különösen a szőlő- vagy gyümölcsül-
tetvények telepítése előtt alkalmaz-
nak nagy hatékonysággal.

NÉVMUSTRA

limabab = holdbab
t_zbab = török bab, díszpaszuly, csótánypaszuly
csicseriborsó = bagolyborsó
tövises iglice = gilice tövis, ekeny_g
somkóró = mézkerep, bokharai here
görögszéna = bakszarvú lepkeszeg
lucerna = csigacsQ
sárkerep lucerna = svéd- vagy sarlós lucerna
komlós lucerna = kQhere
vöröshere = lóhere
fehérhere = gyökerezQ lóhere
eperhere = eper lóhere
édesgyökér = mézgyökér, cukorkóró

szegletes lednek = szeges borsó, szeges bükköny
kecskeruta = gálya, gálga
hólyagos cs_df_ = bogolcsa bóka
baltacím = varjúborsó
földimogyoró = burmogyoró, tarlómogyoró
lóbab = disznóbab (Erdélyben egyszer_en ez a 
bab)
bab = paszuly
narboni bükköny = római bükköny
mogyorós lednek = mogyorós bükköny, mogyo-
rós vadborsó
nyúlszapuka = nyúlhere
csillagfürt = fügebab, kávéborsó, csillagpaszuly
tarka koronafürt = koronka
gyalogakác = süket akác, ámor akác

Nyúlszapuka

Fehér csillagfürt állománya 



338   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/11

miatt létfontosságú. A 
borsó, a bab, a lencse, de 
még inkább a szója és a 
földimogyoró fehérje-
összetétele gazdag, az álla-
ti eredetű fehérjét megkö-
zelítő. A szója  (Glicyne 
soja), a földimogyoró 
(Arachis hypogaea) ezenkí-
vül élettanilag nagyon 
hasznos olajat (HDL) adó 
növényeink. A borsó, a 
bab, a lencse nemcsak vál-
tozatosan elkészíthető fő-
zeléknövényeink, hanem 
kiváló étrendi hatásúk van 
és részben húspótlók is, 
minden szakácskönyvben 
sok-sok recept alapanya-
gai (az egyik könyvem 
például 1100 lencserecept-
tel „dicsekszik”). Több fa-
juk esetében a nemesítők 
– kihasználva, felerősítve morfológiai 
változékonyságukat – bővítették 
gasztronómiai sokoldalúságukat (cu-
korborsó, velőborsó, kifejtő borsó, ce-
ruzabab, galambborsó stb.).

A hüvelyes fajok között szép szám-
mal találunk különleges alapanyagot 
szolgáltatókat is. Egykor például a 
kékvirágú csillagfürt (Lupinus 
angustifolius) magja pörkölve kávépótló 
volt. Az édesgyökér (Glycyrrhiza 
glabra) adja például a medvecukor ízét, 
néhány barna sör aromáját. A földi-
mogyorót az édesipar kakaópótléknak 
használja kimagasló antioxidáns hatá-
sáért. A táplálkozásban, takarmányo-
zásban betöltött szerepükhöz tartozik, 
hogy a pillangósok bővelkednek kü-
lönleges hatóanyagokban. 

és a vadon élő méhalkatú rovarok 
(például a Bombus-fajok) végzik. Saj-
nos éppen az ember nem kellően át-
gondolt tevékenysége (növényvéde-
lem, nagy térségekre kiterjedő, ezál-
tal a biológiai sokféleségnek ellent-
mondó vetésszerkezet) gyéríti ezeket a 
létünket is meghatározó beporzókat. 
Többen Einsteinnek tulajdonítják azt 
a jövendölést, miszerint az emberiség 
addig marad fenn, amíg lesznek meg-
termékenyítést végző rovarok. A 
háziméhek számára jó néhány pillan-
gósunk – fehér akác, somkóró stb. – 
kiváló mézontó növény. A vadállo-
mány étrendjében szintén kiemelkedő 
jelentőségűek a pillangósok, közülük 
is a lucerna, a here, a kerep és a bük-
köny nemzetség fajai.

Az emberi táplálkozásban és az ál-
lattok takarmányozásában pedig 
szinte nélkülözhetetlen a pillangósvi-
rágúak családjának  számos faja. A 
frissen (zölden), erjesztve (szenázsként) 
vagy szárítva (szénaként) hasznosuló 
fajok és füves társításaik – mint fe-
hérjében, vitaminokban és ásványi 
anyagokban gazdag tömegtakarmá-
nyok – elsősorban a kérődzők alapta-
karmányai, ezáltal nagy területeket 
foglalnak el a szántó és gyep művelési 
ágakból. Az így hasznosuló, a nö-
vénytermesztők és állattenyésztők ál-
tal szálastakarmányok néven emlege-
tett fajok zömmel a lucerna, a here, a 
kerep, a bükköny, a somkóró és a bal-
tacím nemzetségből kerülnek ki. 

A pillangósvirágúak sok fajának 
magját is felhasználjuk, az alapvető 
élelmiszerünk és az állattenyésztés 
fontos abraktakarmánya. Mindkét 
esetben kiemelkedő élettani hatása 

A rossz oldaluk
A Fabaceae család fajainál általáno-
san elterjedt, hogy a közismert 
beltartalmú értékeken kívül kisebb-
nagyobb mennyiségben egyéb szer-
ves vegyületeket is tartalmaznak. 
Közülük azokat, amelyek az emberi- 
és állati szervezetekre nézve mérge-
zők vagy rontják az ízletességet, az 
emészthetőséget, összefoglaló néven 
antinutritív anyagoknak nevezzük. 
Ezek a vegyületek előfordulnak a 
hüvelyesek vegetatív részeiben vagy 
csak a magban, koncentrációjuk 
függhet a fejlődési állapottól, a ter-
mőhelytől, a nemesítő munka ered-
ményétől. Az általuk előidézett káros 
hatás mértéke a szervezetbe jutó 
mennyiségen túl függ az állatok ese-

Néhány hüvelyes energiatartalma (Kcal/100 g) a fQtt 
burgonyával összehasonlítva

Növény
Energiatartalom 

kcal/100 g

Bokorbab (száraz mag) 335–345
Csicseriborsó (száraz mag) 360–370

Földimogyoró (hántolt) 550–570
Lencse (száraz mag) 350–360
Szója (száraz mag) 500–520

T_zbab (száraz mag) 335–345
Zöldborsó (fQtt mag) 95–105
Burgonyagumó (fQtt) 80–90

Vörös here

Takarmánybaltacím 
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tében a fajtól és a kortól is. Az 
antinutritiv anyagok egy része szeren-
csére egyszerű hőkezeléssel is meg-
szüntethető (bab, szója), más részüknél 
a nemesítő munka segített („édes csil-
lagfürt”, lucerna) a kritikus szint alá 
vinni a mennyiségüket. Antinutritiv 
vegyületekben különösen gazdag fa-
jok vannak a csűdfű (Astragalus), a csil-
lagfürt, a lednek, a bab (Phaseolus), a 
koronafürt (Coronilla), a tehénborsó 
(Vigna) nemzetségben.

Az egyéb szerves vegyületek sorá-
ban említésre méltók az ember szá-
mára már sokkal kedvezőbbek is, 
így a somkórófajoktól származó 
kumarin (CgH6O2), amelyet a do-
hányáruk illatosítására használnak, 
de nagyon kellemes illatanyagokat 
bocsát ki a szagosbükköny (Lathyrus 
odoratus), a mogyorós lednek 
(Lathyrus tuberosus), nem is beszélve a 
fehér akácról (Robinia pseudoacacia). 
A vegetatív részek mirigyszőreiből 
érintésre terjed a csicseriborsóból 
(Cicer arietinum) az izzadásgátló 
(antitranspiráns) hatású oxál- és al-
masav. Közel-keleti légijáratokon kis 
csokrokban kínálják az utaskísérők. 
A pillangós fajok jó része szolgáltat 
élettanilag fontos, a népi gyógy-
ászatban vagy a reformétkezésben 
használatos gyógy- vagy roboráló 
vegyületeket (például a lucernacsíra 
tartalmaz ilyeneket, de még az olyan 
„nagyon nem szeretem” gyom gyö-
kerét is gyűjtik ilyen célra, mint a tö-
vises iglice). 

Az igazi édesgyökeret (Glycyrrhiza 
glabra) pedig éppen a földalatti „cu-
korraktáráért” termesztik. A gyöke-
rében képződő glicirizin édesítő ha-
tása többszöröse a répacukornak. 

Úgyszintén nem hiányozhat egyet-
len „gyógynövényes füveskönyv-
ből” sem az akácvirág, az akácké-
reg, a babhüvely, a kecskeruta hajtá-
sának, a görögszéna-, avagy lep ke-
szeg mag, a vörösherevirág és a 
nyúl szapukavirág, a sep rő za nót-
vessző és a somkóróvirág és -hajtás is-
mertetése sem. 

Köztudott, hogy a zöldtakarmány-
ként hasznosuló pillangósok fontos 
vitaminforrások is. Talán a beta-
karotin mint az A-vitamin (retinol) 
provitaminja, külön is kiemelkedő 
jelentőségű; a lucerna nemzetség fa-
jai sokat tartalmaznak belőle, a zsen-
ge lucerna analízisénél nemegyszer 

mértünk 300–400 mg/szárazanyag/
kg mennyiséget. Sajnos a szárítás, a 
fény és az időtényező hatására gyor-
san bomlik ez a provitamin – mire 
szénává szárad, jó, ha 20–30 mg/szá-
razanyag/kg marad belőle. 

Mendel és a borsó
Feltétlenül szólnom kell a pillan-
gósok és a tudomány kapcsolatá-
ról. G. Mendel a XIX. században az 
öröklődés szabályainak első tudomá-
nyos megalapozója, a róla elnevezett 
tételeket a csodatölcsérrel és a kerti 
borsóval végzett kísérleteivel alkotta 
meg 1865-ben. A szerves kémiával 
foglalkozó tudósok több mint száz éve 
próbálják több-kevesebb sikerrel elta-
nulni a „növényi laborok” különleges 
hatóanyag-előállítási titkait. Napja-
inkban pedig a nemesítők műhelyei-
ben, a biotechnológusok „vegykony-
háiban” készülnek a morfológiailag 
átalakított fajták (afila típusú kifejtő 
borsó), a genetikailag módosított (GM) 
szójafajták pedig már a világtermelés 
döntő tényezői.

A pillangósok illusztris társaságának 
rendszertani besorolása és csoportosítá-
sa bonyolult dolog. Az Olvasóban bi-
zonyára többször is felmerült a kérdés a 
cikk kapcsán: a hüvelyesek, a pillan-
gósok, a pil  langósvirágúak ugyanaz 
a társaság-e? A válaszom: ugyanaz. 
A magvas (virágú) növények a vi-
lágflóra XVI. rendjét alkotják, eb-
ben a 2. alosztály (Rosidae) 3. 
rendjében (Fabales) a 3. családot 
(Fabaceae, korábban Papillionaceae) 
jelentik. 

A család gyakorlati csoportosítása 
szakmánként, felhasználási terüle-
tenként nagyon változó. Így létez-
nek szálastakarmányok, maghüve-
lyesek, saláták, főzelék-, abrak- stb. 
hüvelyesek, pillangósok. Nagyré-
szüket a Nemzeti Fajtajegyzék a 
szántóföldi növények között ismer-
teti, de a zöldborsó- és zöldbabfajtá-
kat már a zöldségnövények között 
találjuk. Ez utóbbiak ráadásul divat-
növények is. A zsenge borsó hüvely-
mérete, a zöld magok színe, nagysá-
ga, a zöldbab hüvelyszíne, alakja, 
mérete iránti változó igények nem kis 
feladat elé állítják a nemesítőket. A 
köznyelv is „botanikai tévedésben” 
van, amikor cukorborsónak nevezi a 
velőborsót. A három étkezési borsó 
helyesen: kifejtő borsó (Pisum sativum 

var. vulgare), velőborsó (Pisum sativum 
var. medullare) és cukorborsó (Pisum 
sativum var. saccha ratum)

Az elnevezésükön kívül abban is 
különböznek, hogy a kifejtő borsó 
zsenge állapotban is gömbölyded és 
szárazon is hántolható (így lesz belő-
le feles borsó); a velőborsó magja 
éretlenül szögletes, közepesen édes, 
szárazon ráncos a maghéja (ezt kérik 
a vásárlók cukorborsóként, holott 
igazából velőborsó) és szárazon nem 
hántolható; a cukorborsó zölden a 
hüvelyével együtt fogyasztható, 
mert az utóbbi belső szilárdító hár-
tyája hiányzik.

Ami nem a helyén van
A család értékeinek bemutatását az-
zal zárnám, hogy óvatosan bánjunk 
a hasznos, káros jelzőkkel, mert a 
természet másként ítél, néha még az 
ember is jobb belátásra jut. Nem egy 
gyomnövényből lett már kultúrnö-
vény (példa erre a tarka koronafürt), 
a gyalogakácot a Tisza és a Kőrösök 
árterein legelik a szürkemarhák, az 
élőfaállományunk több mint 25 szá-
zalékát adó fehér akácot is becsüljük 
meg. Szóval néhány fajt károsnak, 
gyomnak bélyegezni helytelen, be-
széljünk róluk inkább „angolosan” 
Plant out of Place (szabadfordításban: 
növény, ami nem a helyén van). 

KÉSMÁRKI ISTVÁN

Zöldborsó
(PINKE GYULA FELVÉTELEI)
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Egyre gyakoribb, hogy csak vi-
szonylag későn teremtődnek 
meg azok a feltételek, hogy 

egy nő gyermeket vállalhasson. Sze-
rencsére - orvosi szempontból - az 
esetek többségében ilyenkor is vál-
lalható terhesség – természetesen az 
életkor miatti fokozottabb genetikai 
kockázat figyelembevételével. Van-
nak azonban olyan esetek, amikor 
ez a későbbi gyermekvállalás már le-
hetetlenné válik. Sajnos, az ilyen ese-
tek egy részében azzal szembesü-
lünk, hogy a petefészek működése 
idejekorán leállt.

Családtervezés és életkor
Néha teljesen váratlanul szembesü-
lünk a kórképpel. Előfordul, hogy a 
fiatalabb életkorban elkezdett fo-
gamzásgátló kezelés elfedi a korai 
petefészek-kimerülés tüneteit. Fel-
merül a kérdés, hogyan fordulhat ez 
elő? Ez úgy történhet meg, 
hogy a fogamzásgátló mel-
letti rendszeres menstruá-
ció miatt nem vesszük ész-
re, hogy a petefészek már 
nem működik. Normáli-
san, fogamzásgátló tablet-
ta nélkül, a petefészek 
megfelelő működése fele-
lős a nők rendszeres havi 
ciklusáért. A fogamzás-
gátló tabletta szedése szin-
tén rendszeres menstruációt okoz, 
azonban  a petefészek működésének 
elnyomása mellett – így biztosítja a 
fogamzásgátlást, hiszen nem lesz tü-
szőrepedés. Amikor eljön az ideje, 
hogy a nő gyermeket vállaljon, és 
ezért abbahagyja a fogamzásgátló 

A  KO R A I  P E T E F É S Z E K - K I M E R Ü L É S 

szedését, akkor derülhet ki, hogy 
gyógyszer nélkül már nem jelentke-
zik a rendszeres menstruáció, a pete-
fészek működése kimerült. Ilyenkor 
a nő már sem spontán, sem asszisztált 
reprodukciós eljárással (lombik prog-
ramban) nem képes teherbe esni. 

Évtizedekkel ezelőtt az ilyen pana-
szok nem minden esetben jelentettek 
gondot, hiszen a terhességeket ko-
rábban vállalták, ezért gyakran csak 
a sikeres terhességek és szülések után 
következett be a petefészek-műkö-
dés leállása. Ilyen esetekben a petefé-
szek kimerülése csak mint korábban 
észlelt vérzéskimaradás, menopausa 
jelentkezett. Természetesen a meno-
pauza egyéb tüneteivel együtt fordul 
elő, így hőhullámokkal, a későbbi 
csontritkulással, a szív- és érrendsze-
ri betegségek későbbi gyakoribb elő-
fordulásával. Ennek oka az a közis-
mert tény, hogy a petefészekben ter-

melődő hormonok védő 
hatásúak a csontritkulással 
és a szívbetegségekkel 
szemben. Ha leáll a pete-
fészek működése, sajnos, 
olyankor ez a védőhatás is 
megszűnik. 

Hazánkban és a nyugati 
civilizációban is gondot 
jelent a népesség fogyása, 
a korfa elöregedése. Csök-
ken a gyermekvállalás, a 

szülési/születési statisztikák romló 
eredményekről számolnak be. A ha-
lálozási arányok rendre meghaladják 
a születési arányokat. Sokak egybe-
hangzó véleménye szerint, minden 
olyan eljárást, ami segíthet a társada-
lom „elöregedésének” mérséklésé-

ben, a reprodukciós ráta növekedé-
sében, fontos népegészségügyi kér-
désként kell kezelnünk. Különösen 
fontos lenne azon esetekben, amikor 
a petefészek korai kimerülése várha-
tó, már a petefészek leállása előtt ki-
mutatni ezt a veszélyeztető tényezőt. 

Kutatócsoportunk ezért célul tűzte 
ki, hogy a petefészek korai kimerü-
lésének előrejelzésével hozzájárul-
junk, hogy a nő és a gondozását vég-
ző egészségügyi személyzet már ide-
jében felkészülhessen, és amennyiben 
indokolt, egyéb beavatkozásokkal se-
gíthesse elő a kívánt terhesség létre-
jöttét, mielőtt a petefészek-működés 
leállna. A korábbi diagnosztikai eljá-
rások csak a petefészek-leállás tényét 
tudták igazolni, ilyen esetekben már 
terhesség nem volt vállalható, csak 
esetleges petesejt-donációval (ado-
mányozással).

Korai leállás
A korai petefészek-kimerülés kórké-
pét, a nemzetközi irodalomban 
Premature Ovarian Failure (rövidítve: 
POF), illetve egyes közleményekben 
Primary Ovarian Insufficiency (rövi-
dítve: POI) néven találhatjuk, ez 
utóbbit elsődleges petefészek-elégte-
lenségnek fordítjuk. Akkor beszél-
hetünk a petefészek korai leállásáról 
a nemzetközi kritériumok alapján, 
ha a nőnél 40 éves kora előtt marad 
el a menstruációja (ez az úgyneve-
zett amenorrhoea), ezzel párhuza-
mosan emelkedik az agyalapi mirigy 
által termelt szérum, a gonadotropin-
szint, az FSH- (follikulus stimuláló 
hormon) szint magasabb lesz mint 
40 nemzetközi egység/liter. Ennek 

Napjainkban	a	nWkre	fokozott	teher	hárul,	helyt	kell,	hogy	álljanak	
a	munkahelyen	és	a	családban	egyaránt,	mindezek	mellett	az	isko-
lai	képzés	elhúzódik,	ezért	a	családtervezési	szándékok	késWbbre	

halasztódnak.	

EGY	SOKSZÍNd	
KÓRKÉP

PUB-I 117209

109640
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a premutációs allélok (génpár ta-
gok) specifikusan, a teljes (full) mu-
tációs alléltól eltérő módon okoz-
hatnak betegséget. A premutációs 
nők vizsgálata során további össze-
függéseket fedeztek fel a CGG is-
métlődésszámának emelkedése és a 
korai petefészek-kimerülés kocká-
zatának növekedése között. Míg a 
normál populáció 1%-ában fordul 
elő a korai petefészek-kimerülés, 
addig az FMR1 gén premutációját 
hordozó nők esetében ez az arány 
10-20%. 

Kimutatták, hogy az FMR1 gé-
nen a CGG ismétlődések kórosan 
emelkedett száma áll az egyik leg-
gyakoribb öröklődő értelmi fogya-
tékossággal járó betegség, a Fragilis 
X-szindróma (rövidítve FRAXA) 

hátterében. A kórképet első leíróiról 
Martin–Bell-szindrómának is hív-
juk. Mindazonáltal a Fragilis X el-
nevezésből származik az FMR1 gén 
elnevezése is: Fragile X Mental 
Retardation gén. Kutatók kimutat-
ták, hogy a Martin–Bell-szindró-
mában szenvedőknél a CGG ismét-
lődések száma nagyon magas, 200 
fölötti. Ezt a formát teljes mutációs 
formának, orvosi nyelven full mu-
tációs formának is hívjuk. A domi-
nánsan öröklődő kórkép nevét a jel-
legzetes cytogenetikai képről kapta: 
az X kromoszóma hosszú karjának 
q27.3 régiója a betegek mintájában 
törékeny „fragilis”. 

A klinikailag Fragilis X szindró-
más betegek 95%-a hordozza a tel-
jes mutációs allélt, a betegek 5%-
ban az FMR1 kódoló régiójában ta-
lálható egyéb mutációk tehetők fe-

lelőssé a kórkép kialakulásáért; ezek 
lehetnek pontmutációk, illetve tö-
rések (deléciók). 

Az FMR1 gén által kódolt fehér-
je (FMRP) nagy mennyiségben 
expresszálódik az idegsejtekben, ne-
uronokban, nagy mennyiségben tud-
ták kimutatni a magzati és felnőtt 
agyszövetben és a here szöveteiben. 
Jelentős szerepet játszik a hímivarsej-
tek képződésében (spermatogenezis) 
és a petesejt fejlődésében (oogenezis). 
A FMRP fehérje a sejtben első lépés-
ként a sejtmagba transzportálódik, 
ahol különböző fehérje és ribonukle-
insav- (RNS-) molekulákkal kapcso-
lódik, az úgynevezett mRNS-
protein komplexet alkotja, amely to-
vább a sejtplazmába (citoplazmába) 
exportálódik. A sejtplazmában az 
FMRP–mRNS fehérje komplex ri-
boszómákhoz kapcsolódva befolyá-
solja az adott hírvivő RNS- 
(messenger, mRNS-) molekulák át-
íródását (transzlációját), ezzel az adott 
gének kifejeződését is befolyásolja.

Mi	a	férfiak	szerepe?
Ez a rendkívül furcsának tűnő kérdés 
talán nem is olyan furcsa, ha kiderül, 
hogy a súlyos klinikai tüneteket oko-
zó, az előzőekben tárgyalt, súlyos 
szellemi fogyatékossággal járó teljes 
mutációs állapottól eltérően, sokáig a 
premutációs állapotához nem kap-
csoltak semmilyen klinikai tünetet. A 
vizsgált esetek számának növekedé-
sével egyre több adat bizonyította, 
hogy a premutációs állapotnak is le-
hetnek tünetei: így került előtérbe a 
korai petefészek-kimerülés mellett a 
Fragilis X-hez Asszociált Tremor Ataxia 
Szindróma (rövidítve: FXTAS). 

Az ataxia az adott motoros feladat 
végrehajtása során jelentkező koordi-
nálatlan, inadekvát mozgást jelenti. 
Ez vonatkozhat beszédre, szemmoz-
gásokra, járásra, végtagok és törzs 
mozgásaira egyaránt. A mozgások 
pontos végrehajtásához mind a szen-
zoros, mind a motoros, mind a koor-
dinációs központok és pályák épsége 
szükséges. Az ataxiákat a koordináci-
ós központok degenerációja jellemzi. 

Az FMR1 gén expressziójának 
vizsgálatakor megállapították, hogy 
a premutációt hordozó egyének 
mintáiban az FMR1–mRNS meny-
nyisége magasabb, mint a kontroll-
mintákban. Férfi premutációt hor-

az oka, hogy az agyalapi mirigy pró-
bálja serkenteni a petefészek műkö-
dését, több FSH termelésével. Azon-
ban erre a petefészek már nem tud 
reagálni, ezért a tüszőhormon (öszt-
rogén) szint alacsony lesz a laborató-
riumi vizsgálatok során. Újabban 
mérjük az Anti-Müller-factor 
(AMF) vagy -hormon (AMH) szint-
jét is, ami nagyon alacsony értéket 
mutat ezekben az esetekben.

A kórlefolyás alapján a korai pete-
fészek-kimerülés két nagy csoport-
ba sorolható. Az első csoportba 
azon formák tartoznak, melyeknél 
a petefészekben található (ovariális) 
tüszők idő előtti elpusztulása fi-
gyelhető meg, ezt orvosi nyelven 
ovarialis folliculus depletiónak hívjuk. 
Oka lehet a már pubertás idején 
észlelhető alacsony follikulus-szám 
(például ilyen kórkép a tiszta 
gonad-dysgenesis, illetve a csecse-
mőmirigy hiánya vagy alulfejlettsé-
ge) vagya a fokozott tüszősorvadás 
(orvosi nyelven: acceleralt folliculus 
atresia), amelynek kialakulását, más 
genetikai tényezők mellett az úgy-
nevezett FMR1 gén hibás működése 
is okozhatja. A második csoportot a 
sokszor normális számú, de műkö-
désében zavart tüszők jelenléte jel-
lemzi, ezt orvosi nyelven ovarialis 
folliculus dysfunctiónak hívjuk.

Értelmi	fogyatékosság	 
és	az	FMR1	gén

Az úgynevezett FMR1 gén az X 
kromoszóma hosszú karján (q27.3 
régiójában) lokalizálódik. A gén 
nem átíródó, indító (5‘ promóter) 
régiójában találhatók az ún. citozin-
guanin-guanin (CGG) ismétlődő 
egységek, amelyek száma a normál 
populációban 6-44 lehet, leggyak-
rabban 29-30. Amennyiben a CGG 
ismétlődések száma 55-200 között 
van, úgynevezett „mutációt meg-
előző” (premutációs) formáról be-
szélünk. Elkülönítünk még egy zó-
nát, a 45-54 közötti „szürke zónát” 
is. A CGG ismétlődések számát 
úgynevezett Repeat Primed PCR- 
rel (polimeráz láncreakcióval) tud-
juk a legújabb kutatások szerint 
meghatározni. Mi is ezt a módszert 
vezettük be a kórkép vizsgálatára.

A korai petefészek-kimerülés felfe-
dezése a premutációt hordozó nők-
nél hívta fel a figyelmet arra, hogy 

Normál és a Fragilis  

X kromoszóma képe

Normál X 
kromoszóma

Fragilis X 
kromoszóma

fragilis –
„törékeny" 
rész
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fragilis X betegség kialakulásának 
az esélye is egyre nagyobb

Amennyiben a korai petefészek-
kimerülés hátterében az FMR1 gén 
premutációját állapítjuk meg, a ge-
netikai tanácsadás során felhívjuk a 
beteg figyelmét arra, hogy a család-
tagok vizsgálata is javasolt. Ugyanis 
a leánytestvérnél szintén előfordul-
hat a kórkép, melynek korai felisme-
rése lehetővé teszi még a tünetek je-
lentkezése előtt 

preszimtómásan a megfelelő meg-
előző kezeléseket (például a petesejt 
lefagyasztását). Amennyiben férfi 
hozzátartozó (apa, fiútestvér) hor-
dozza az FMR1 gén premutációját, 
neurológiai kivizsgálás javasolt. Ter-
hesség esetén fontos a praenatalis di-
agnosztika az esetleges teljes mutációs, 
szellemi fogyatékossággal járó Fragilis 
X-szindróma kizárása céljából. 

A cikkünkben bemutatott új mo-
lekuláris genetikai módszerrel je-
lentős haladás érhető el a korai pe-
tefészek- kimerülés szindróma di-
agnosztizálásában. Az összegyűj-
tött adatok alapján előkészületben 
van az FMR1 gén premutációs ál-
lapot gyakoriságának megállapítá-
sa Magyarországon. Ezen adatok 
nyomán a klinikus és a beteg szá-
mára segítséget nyújthatunk a 
pontos diagnózis felállításában és a 
hatékony, személyre szabott keze-
lések elősegítésében.

BEKE ARTÚR

dozók esetében kimutatták, hogy 
a megnövekedett transzkripciós 
aktivitás egyenesen arányos a 
CGG ismétlődések számával. Száz 
és kétszáz közötti számú CGG is-
métlődésnél az mRNS mennyisé-
ge átlagosan ötszöröse, ötven és 
száz közötti CGG ismétlődésnél 
pedig átlagosan kétszerese a nor-
mál szintnek.

A	családtagok	vizsgálata
A későbbi generációkban a 
premutáció átalakulhat teljes mutáci-
óvá. Ezt a folyamatot, melynek során 
a citozin-guanin-guanin (CGG) is-
métlődések száma megnő, expan-
ziónak hívjuk. A CGG ismétlődé-
sek között adenin-guanin-guanin 
(AGG) megszakítások is helyet 
foglalhatnak. Ezek a megszakítá-
sok a gént stabilizálják és csökken-
tik az expanzió kockázatát. Minél 
nagyobb a premutációs allél mére-
te és minél kevesebb AGG meg-
szakítást tartalmaz szekvenciája, 
annál nagyobb az esélye a teljes 
mutációs allél kialakulásának. 

Egyes megfigyelések szerint a 
fullmutációs allél kialakulása csak 
akkor lehetséges, ha a premutációs 
allél az anyától származik, míg ki-
sebb premutációs állapoton belüli 
expanziók öröklődése férfitól is le-
hetséges. Mivel a premutációk mére-
te a generációk során növekszik, a 
full mutáció megjelenése, vagyis a 

ÉT-ETOLÓGIA

Holtában	is	hasznos	a	varjú	

Amint arról rovatunkban olvashattak 
már, a varjúféle madaraknál kimutat-
ták, hogy halott fajtársaik látványa ri-
asztóan hat rájuk. Most azt kívánták 
eldönteni, vajon egy varjútetem látvá-
nya elegendő-e a fajtársaknak, hogy 
megjegyezzék a tetem közelében tar-
tózkodó, addig nem látott ragadozót.

Amerikai rövidcsőrű varjakat először 
etetéssel odaszoktat-
tak egy helyszínre, 
majd egy „halott” 
varjat mintázó pre-
parátumot helyeztek 
el a közelben. A „te-
tem” vagy egy em-
ber kezében volt, 
vagy egy szintén ki-
tömött rőtfarkú ölyv 
mellett. A varjút fogó ember élethű, 
semleges arckifejezésű maszkot viselt 
(több helyszínen, számos különféle 
maszkot használtak). A teszt során 
megfigyelték, hogy mennyi varjú mu-
tat csúfolódó reakciót az emberre, illet-
ve az ölyvre. Utána még hetekig nyo-
mon követték, vajon a varjak elkerü-
lik-e a „veszélyes” helyszínt, és emlé-
keznek-e a maszkra, melyet a tetem 
közelében láttak. 

A legerősebb csúfolódást a varjúte-
tem mellett tanyázó ölyv váltotta ki, 
ám bőven jutott az embernek is. A 
varjak hat hétig is emlékeztek arra a 
maszkra, amelyet a „halott” varjat 
tartó asszisztens viselt, élénken csú-
folva az azt viselő embert. Ugyan-
így, a varjak sokkal óvatosabban vi-
selkedtek azokon a helyszíneken, 
ahol varjútetemet láttak. Érdekes 
módon a varjak nem reagáltak el-
lenségesen, ha az ember egy ga-
lambtetemet tartott a kezében.

Bebizonyosodott, hogy a varjak 
képesek új, veszélyes ellenfelek és 
helyszínek megtanulására, ha sze-
rencsétlenül járt társaik tetemére 
bukkannak. Ez a rugalmasság és in-
telligencia szerepet játszhat a varjak 
sikerében, amikor egyre újabb élő-
helyeket hódítanak meg akár az em-
ber közelében is.

PONGRÁCZ PÉTER

A premutáció vizsgálata. Egy normális CGG ismétlQdés_ csúcsot (22 CGG), valamint egy pre-

mutációs csúcsot (72 CGG) detektáltunk. Egy AGG megszakítást mutattunk ki.
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A meleg égövben élő szúnyo-
gok számos egzotikus meg-
betegedést terjeszthetnek, 

amelyek hátterében legtöbbször szabad 
szemmel láthatatlan baktériumok és 
más egysejtűek, valamint  vírusok áll-
nak. Egy részük ellen jelenleg nem áll 
még rendelkezésre védőoltás, emiatt a 
trópusi országokba utazva az egyetlen 
hatékony védelmet a zárt ruházat, a 
rovarhálók és különféle rovarriasztó 
szerek alkalmazása jelenti.

A mostanában nagy port kavaró 
Zika-járvány terjesztésében is a csípő-
szúnyogok tehetők felelőssé. Az első-
ként 1947-ben, Ugandában azonosí-
tott vírus 1951 és 1981 között az afrikai 
kontinenst elhagyva először Ázsia 
nagy részén, majd 2007-től a csendes-
óceáni szigetvilágban okozott töme-
ges méretű megbetegedéseket. Túl 
nagy jelentőséget azonban nem tulaj-
donítottak a fertőzéseknek a szakem-
berek, hiszen a fertőzött személyek 
többsége viszonylag enyhe tüneteket 
mutatott és végül rövid időn belül szö-
vődmények nélkül gyógyult meg. 
2014-es újabb térhódítása azonban 
minden eddiginél nagyobb figyelmet 
követelt magának. Ennek oka a jár-
vány dél-amerikai megjelenésével és 
terjedésével egy időben világra jött új-

szülöttek között megfigyelt kóros kis-
fejűség (mikrokefália) rendkívül ma-
gas aránya. Az érintett édesanyák vé-
réből számos államban sikerült kimu-
tatni a vírus jelenlétét, ami felvetette a 
fertőzés és a megfigyelt rendellenesség 
közötti oksági kapcsolat lehetőségét. 
Ha a gyanú beigazolódik, nem ez a 
vírus lesz az első, amelyik a magzatba 
bejutva fejlődési rendellenességeket 
okoz, hiszen például a citomegalovírus 
vagy a rózsahimlő kórokozójának 
magzatkárosító hatása már régóta is-
mert.

A járvány sújtotta területek nagysága 
azóta aggasztó méreteket öltött; az el-
múlt hónapokban további 23 ország-
ból jelentettek Zika-vírus okozta 
megbetegedéseket. A járvány terjedése 
miatt az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) januárban válságstábot 
állított fel. A szakértők becslései sze-. A szakértők becslései sze-
rint csak az amerikai kontinensen akár 
4 millió ember is fertőződhet az év vé-
géig. Az eseményekre reagálva az 
Országos Epidemiológiai Központ 

(OEK) tájékoztatót, az ÁNTSZ és az 
Európai Járványügyi Központ 
(ECDC) pedig ajánlást adott ki 

F É R G E K ,  V Í R U S O K ,  S Z Ú N YO G O K

REJTÉLYES 
TRÓPUSI 

POTYAUTASOK
A	rövid	nappalok,	a	sokszor	borongós	idWjárás	sokakban	ébreszthet	vágyat	arra,	hogy	a	tél	egy	részében	
valamilyen	messzi,	meleg,	napsütéses	helyen	töltekezzen.	Ugyanakkor	ezeken	a	távoli,	egzotikus	tájakon	
számos	kellemetlen	meglepetés	érheti	a	gyanútlan	és	felkészületlen	turistát.	Ezek	egy	részét,	mint	pél-ületlen	turistát.	Ezek	egy	részét,	mint	pél-,	mint	pél-
dául	 a	 gyomorrontást	 és	 a	 különféle	 ételmérgezéseket	 már	 némi	 odafigyeléssel,	 míg	 a	 trópusokra	
jellemzW	nagy	mennyisége	rovar	által	 terjesztett	 fertWzW	megbetegedést	csak	gondos	 felkészüléssel,	
célzott	védWoltásokkal	lehet	elkerülni.	Ennek	megfelelWen	a	trópusi	országokba	látogatóknak	számolni-
uk	kell	néhány	kötelezW	és	ajánlott	(pl.	sárgaláz,	malária,	vírusos	májgyulladás,	hastífusz	elleni)	védWol-
tással,	 amirWl	 a	 Nemzetközi	 Oltóközpont	 honlapján	 részletesen	 tájékozódhatnak.	 Sajnálatos	 módon	
azonban	vannak	olyan	megbetegedések	 is,	amelyek	a	védWoltások	és	a	gondos	odafigyelés	ellenére	

késWbb,	hazatérve	keseríthetik	meg	az	életünket,	beárnyékolva	a	vakáció	csodálatos	emlékeit.

Trópusi környezetben a szúnyogok 

csípésével terjed a Zika-vírus

(FORRÁS: CDC DIVISION OF

 VECTOR-BORNE DISEASES)
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adaptálódott a hűvösebb területekhez, 
aminek köszönhetően Olaszországba 
és Franciaországba is eljutott.

A Zika és a chikungunya megjelené-
séhez nagymértékben hasonló tünete-
ket okoz a trópusok egyik leggyako-
ribb vírusos megbetegedése, a 
Dengue-láz is. Kórokozójával szem-
ben ugyan már beszerezhető oltó-
anyag, de ennek hatásosságát még 
nem sikerült minden kétséget kizáró-
an igazolni. Egzotikus utazásából ha-
zatérve azonban senki ne gondoljon 
rögtön a legrosszabbra, ha az első né-
hány napban hőemelkedése lesz. A 
lázzal járó, meghűléses jellegű tünetek 
mögött ugyanis számos jól ismert, hét-
köznapi megbetegedés is állhat.

Elefántlábúság
A csodás élményeken kívül a 
vírusoknál lényegesen nagyobb 
élősködőkkel is gazdagodhatunk. 
A trópusok meleg, párás környeze-
tében nagy tömegben tenyésző szú-ében nagy tömegben tenyésző szú-ben nagy tömegben tenyésző szú-
nyogok gyakran hordoznak maguk-
ban olyan féreglárvákat, melyek végső 
gazdája az ember. Többségük valami-
lyen, az emberben élősködő fonálfé-
reg, melyek a vérszívás során kerülhet-
nek a szervezetünkbe, hogy azután 

többek között a külföldre készülő vá-
randós kismamák számára. Mivel Eu-
rópa és hazánk éghajlata nem kedvez e 
vírust terjesztő szúnyogfajoknak, egy-
előre nem kell számolnunk a Zika-láz 
hazai felbukkanásával és járványok ki-és járványok ki-járványok ki-
törésével. Ugyanakkor egy másik tró-
pusi megbetegedés, a chikungunya 
európai megjelenéséhez hasonlóan a 
Zika is okozhat még meglepetéseket.

A chikungunya szintén egy afrikai 
eredetű vírus fertőzésére vezethető 
vissza, amelyet a Zikához hasonlóan 
szúnyogok terjesztenek. Az elsőre fur-
csának hangzó név eredeti jelentése 
(eltorzult, görbén járó) rendkívül be-
szédes; a betegség egyik súlyos követ-
kezményére, az ízületeket érintő kró-
nikus gyulladásra utal. Kezdetben ez a 
betegség is csupán az influenzáéhoz 
hasonló tüneteket (lázat, hidegrázást, 
fejfájást és sajgó ízületeket) okoz, ké-
sőbb (általában egy hét elteltével) azon-
ban a fertőzöttek többségénél súlyos 
ízületi gyulladást vált  ki, ami hónapo-t vált  ki, ami hónapo-
kon vagy akár éveken keresztül is 
megmaradhat. A vírus 1952-es felfe-
dezését követően viszonylag gyorsan 
elterjedt Délkelet-Ázsiában és Indiá- Délkelet-Ázsiában és Indiá-n és Indiá-
ban, majd 2014-ben egészen a karibi 
régióig hatolt. Végül mutációk révén 

nyirokereinkben, vérereinkben, a bő-
rünkben vagy éppen a kötőszövete-
inkben megtelepedve akár 20 éven 
keresztül kellemetlenkedjenek. Haza-
térve utazásunkból hónapokig, akár 
évekig gyanútlanul hordozhatjuk, mi-
re bármilyen, elsőre jelentéktelennek 
látszó tünet egyáltalán felhívná rájuk a 
figyelmet. Megszabadulni tőlük sajnos 
nem egyszerű, ezért egzotikus kirán-
dulásaink során nagy figyelmet kell 
fordítanunk a megelőzésre.

A férgek által okozott legismertebb 
tünet az úgynevezett elefántlábúság 
(elefantiázis), ami csak a betegség  elő-
rehaladott állapotában alakul ki. A 
fertőzötteket leggyakrabban dietil-
karbamazin-citrát- (rövidítve DEC-
) tartalmú gyógyszerekkel kezelik, 
aminek hatására a kezdődő betegség 
okozta elváltozások visszafejlődhet-
nek, azonban előrehaladott állapot-
ban (pl. elefantiázisban) már hatásta-
lan, így annak kezelése sebészeti meg-
oldást igényel. Az érintett területek la-
kossága megelőzésként 0,3% 
DEC-tartalmú étkezési sót használ, de 
bizonyos időközönként a teljes lakossá-
got kezelik ezzel az anyaggal.

A trópusokon azonban nemcsak szú-
nyogok terjeszthetnek élősködőket, 

Féreg a szövetben 

(FORRÁS:CDC DR. R.C. COLLINS)

Az agyban fejQdQ Onchocerca volvulus
(FORRÁS:CDC DR. R.C. COLLINS)

Elefantiázis 

(FORRÁS: CDC THERESA ROEBUCK)
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hanem más vérszívó rovarok is. Az 
Afrika és Amerika trópusi területein 
igen elterjedt fekete legyeknek 
(Simulium sp.) több fajuk is terjeszti az 
úgynevezett folyami vakság nevű 
megbetegedés kórokozóját. A 2000-
es évek közepén megközelítőleg 18 
millió ember szenvedett ebben a be-
tegségben, 90 százalékuk Afrikában, 
többségében Nigériában és Sierra Leo-
néban. A jellemzően folyók közelében 
tenyésző Simulium-legyek közvetítésével 
a szervezetbe került féreglárvák 
kifejlődve a megfertőzött személy 
bőrében kialakított csomókban, orvosi 
kifejezéssel élve volvuluszokban élnek 
(innen kapta a féreg tudományos 
fajnevét: Onchocerca volvulus). Ezek a cso-
mók olyan sűrűségben jelenhetnek meg 
a bőr mélyebb rétegeiben, hogy en-
nek következtében kiszáradt, rücskös 
bőrfelszín, úgynevezett gyíkbőr jö-
het létre. A legsúlyosabb probléma, 
amit okozhatnak, mégsem ez, hiszen 
a férgek gyakran a szemben telepsze-
nek meg, ami kezeletlenül vakságot 
okozhat. A betegség rendkívül lassan 
fejlődik ki; a férgek bőrbe hatolását 
követően az első tünetek megjelené-
séig akár 3 év is eltelhet.

A	szemféreg	útja
Egy másik, Afrika keleti és középső 
területein gyakori, legyek által ter-
jesztett féreg, a Loa loa megtelepedé-
sével szintén érintheti a szemet, hi-
szen vándorlása során gyakran átha-
lad rajta, méghozzá a kötőhártya 
alatt. Ezen tulajdonsága miatt (angol 
elnevezése: „Eye worm” után) szem-
féregnek is nevezik. A Loa loa 
köznapi nevével ellentétben nem 
csak a szemet károsíthatja, ugyanis a 
féreg előszeretettel vándorol a 
testünkben, méghozzá jól megfi-ben, méghozzá jól megfi-
gyelhetően a bőr alatt. 

A férgek bizarr módon hirtelen je-
lennek meg, majd kb. 10-15 perc 
múlva nyomtalanul továbbhalad-
nak. Tevékenységük nyomán gyak-
ran képződnek 10-20 cm átmérőjű 
duzzanatok (úgynevezett kalabári 
vagy kamerundaganat) a test kü-
lönböző tájain, elsősorban a csukló-
kon és a bokákon. Jellemző, hogy 
ezek a duzzanatok a melegnek kitett, 
például a tábortűz mellett ülőknél a 
tűzhöz közel eső bőrterületeken je-
lennek meg. Vándorlásaik során eljut-
hatnak a központi idegrendszerbe és 

további fontos szervekbe is, melynek 
következtében súlyos tüneteket vagy 
akár halált is okozhatnak.

Tüzes	kígyó
Az eddig ismertetettektől teljesen elté-
rő módon fejlődik és eltérő megbete-
gedést okoz az úgynevezett Medina-
féreg (Dracuncula mediensis), amelyet a 
helyiek „tüzes kígyónak” neveznek. 
Leggyakrabban Afrika nyugati és kö-
zépső területein kerülhetünk közeleb-
bi kapcsolatba vele, de India nyugati 
felén is fertőzheti az itt élőket és persze 
minket. A féreg közvetítője nem 
szúnyog és nem légy, még csak nem is 
rovar, hanem egy apró, vízben élő 
ízeltlábú, a Cyclopoid copepods nevű 
kandicsrák. Ennek az apró élőlénynek 
a fertőzött lárvája vízivással kerülhet a 
szervezetünkbe, majd a gyomor erősen 
savas közegében feloldódva szabadul-
nak ki belőle a féreglárvák, amelyek a 
gyomor-béltraktus falát átfúrva elő-
ször a hasüregünkbe kerülnek, majd 
onnan tovább távolabbi kötőszövete-
inkbe. Itt válnak ivaréretté és itt törté-
nik a párzás is, amely után a hímek ha-
marosan elpusztulnak. A kifejlődött és 
megtermékenyült nőstények szabadon 
vándorolnak a szerveink közötti kötő-
szövetekben, míg végül megteleped-
nek egy számukra kedvező helyen, 
ahonnan eleven lárváikat megfelelő 
közegbe, természetes vizekbe igyekez-
nek üríteni. Emiatt a féreg jellemzően 
a vízzel érintkező bőrt átfúrva tör ki a 
felszínre, hogy közvetlenül a vízbe jut-
tatva lárváit, egy újabb ciklus kereté-
ben ezeket ismételten felvehessék az 
említett vízibolha lárvái.

A féreg kitörési helyén először erős 
viszketést érzünk, majd hólyag kép-
ződik, ami végül megreped. Az ilyen 
módon képződő nyíláson keresztül 
türemkedik elő a féreg hátsó testfele. 
A jellegzetes tünetek kialakulásáig 
azonban jellemzően 8-10 hónap telik 
el, ezt megelőzően a fertőzés kimu-
tathatatlan, így addig a féreglárvák 
látens (rejtett) módon növekedhetnek 
bennünk. Sajnálatosan az ilyen jellegű 
fertőzések kezeléséhez használt gyógy-
szerek (lásd például a DEC) ebben az 
esetben hatástalanok. Az egyetlen 
mód, amivel meg tudunk szabadulni 

tőlük, hogy a féreg kilógó végét egy 
kis pálcikára felcsavarjuk, majd fonal-
lal rögzítjük (nehogy visszacsússzon) és 
fokozatosan, naponta néhány milli-
méternyit feltekerünk belőle a pálciká-
ra vigyázva, hogy eközben el ne sza-
kadjon az állat. A műveletet addig vé-
gezzük, míg a férget ki nem tudjuk 
teljesen húzni a testünkből. Ehhez a 
művelethez persze legjobb szakember 
segítségét kérni.

Mindezek után felmerülhet a kérdés, 
mit tehetünk az ilyen kellemetlen kór-
okozók ellen, ha már megfertőződ-
tünk? Trópusi kirándulásainkból haza-
térve a legkisebb gyanú esetén keressük 
fel a háziorvosunkat vagy egy speciális 
szakorvost, aki célzott vizsgálatokkal 
már korai stádiumban képes  diagnosz-
tizálni a problémát és hatékony terápiá-
val elejét venni a súlyosabb következ-
ményekkel járó elváltozásoknak. Minél 
hamarabb sikerül felismerni a tünetek 
mögött bujkáló kórokozót, annál gyor-
sabban és annál kevesebb szövődmény-
nyel lehet megszabadulni tőle, hogy a 
csodás egzotikus kirándulásból kizáró-
lag csak a szép emlékek maradjanak 
meg bennünk.

PAULOVKIN ANDRÁS

A kórokozókat mikroszkóppal

 lehet azonosítani
(FORRÁS: CDC)

Onchocerca volvulus lárvája

(FORRÁS: CDC DR. LEE MOORE)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A védekezés szaga

A z élővilágban gyakori jelenség a 
társak figyelmeztetése a veszélyre, 

amit leghitelesebben egy megtámadott 
egyed tud biztosítani. A növény rágása 
során illékony anyagok szabadulnak 
fel, amelyeket érzékelnek a szomszédos 
növények és különleges anyagok ter-
melésével felkészülnek arra, hogy ők 
lesznek a következők. A szárazföldi ál-
latok támadásra kiabálni kezdenek, 
ami a levegőben messzire elterjedve fi-
gyelmezteti a többi állatot. A víztestek-
ben pedig kémiai anyagok szabadul-
nak fel a támadó által megsértett bőr-

nem ez, hanem a meteoritok felhal-
mozódása és felszínre kerülése. Az 
Antarktiszt borító jégmező ugyanis 
lassan (évente néhány centimétert) 
csúszik a part felé. A reá hullott, 
a friss hóba beágyazódó meteori-
tok eközben együtt mozognak a 
jégmezővel. Amikor azonban 
egy parti hegység útját állja e 
mozgásnak, a föltorlódó (cen-
timéteres magasságú) jégtöb-
blet fokozatosan elpárolog, 
ezért a kőzetdarabok ezeken 
a helyeken a felszínre jutnak. 
Ezekben az övezetekben a 
feltorlódott meteoritok való-
ságos zátonyokat képeznek, 
ahonnan könnyen összegyűjt-
hetők. Az antarktiszi meteori-
tok java része – köztük holdi 
és marsi eredetűek csoportja 
is – ilyen zónákból származik. 

A vasmeteoritok esetében 
azonban éppen fordított a 
helyzet: belőlük csak elenyésző-

Megoldódhat 
a vasmeteoritok rejtélye

A Manchesteri Egyetem egyik ku-
tatócsoportjának a Nature Com-

munications-ben most megjelent ta-
nulmánya szerint vasmeteoritokban 
gazdag rétegek rejtőzhetnek az an-
tarktiszi jégkéreg alatt, a felszíntől 
mindössze 10–50 centiméteres mély-
ségben: ezeknek a felkutatása és fel-
színre hozása nem csak egy régóta 
ismert rejtélyt oldhat meg, de gyara-
píthatja a Naprendszerünk eredetére 
és kialakulására vonatkozó eddigi 
ismereteinket is.

Jóllehet a meteoritok nagyjából 
egyenletesen hullanak a Föld fel-
színére, az eddig begyűjtött mete-
oritminták több mint kétharmada 
az Antarktiszon került elő, ami 
részben annak köszönhető, hogy a 
meteoritok általában sötét színe éles 
kontrasztot képez az antarktiszi fel-
szín vakító fehérségével. De a fő ok 

en keveset találtak az Antarktiszon, 
túlnyomó részük a Föld más terüle-
teiről származik. A kutatókat régóta 
foglalkoztatja, mi lehet ennek az oka? 
– Most a manchesteri kutatók Geoff 
Evatt vezette csoportja, úgy tűnik, 
megoldotta ezt a rejtélyt.

ből, melyek messzire diffundálva fel-
hívják a társak figyelmét a veszélyre.

Ez nagyon specifikus válaszokat is 
képes generálni, például ha a vízibolha 
vizében nincs ragadozó, akkor a bol-
hának egyszerű testfelépítése van. Ha 
viszont van ragadozó, akkor pajzsot 
és tüskét növeszt az állat. Egy afrikai 
ebihal azt is képes megkülönböztet-
ni, hogy milyen ragadozóval lakik 
együtt. Szitakötőlárva jelenlétében 
nagyobb felületű farkúszót növeszt, 
szalamandra mellett pedig egyfajta 
köpenyt, amivel annyira megnöveli a 
testméretét, hogy a szalamandra egy-
szerűen nem tudja bekapni. Hettyey 

Attila és kutató-
csoportja kimu-
tatta, hogy ez 
esetben a rokon 
és kevésbé rokon 
fajok pépesített 
szagára és a ra-
gadozó emésztési 
anyagaira reagál-
nak az ebihalak. 
Vajon a megcsó-
csált egyed szem-
pontjából tényleg 
csak önzetlen-
ségről lenne szó?

A svéd Uppsala Egyetem és az 
ausztrál James Cook egyetem kutatói 
közösen vizsgálták a tengeri élővilá-
got, többek közt a halak jeleit is igye-
keztek megfejteni. A korallzátonyok 
sokszínű világában él egy élénksárga 
hal, melyre magyar szavunk sincs. A 
franciák poisson demoiselle-nek hívják, 
vagyis kisasszony-halnak. Ezt a halat 
vizsgálva figyelték meg azt a meg-
lepő jelenséget, hogy a kisasszony 
nemcsak a fajtársait figyelmezteti, 
de a többi ragadozót is. Karinthy Fri-
gyes Ady szájába adott szavaival élve 
kérdezhetnénk, hogy „hát maga meg-
bolondult, hát maga megbolondult”? De 
nézzünk inkább a dolgok mélyére.

A kutatás kimutatta, hogy a többi 
predátor megjelenése megzavarja a 
préda rágcsálását. Nem csak az for-
dulhat elő, hogy a predátor predátora 
jelentkezik ebédre, de az is, hogy az 
elsődlegesen rágott halat igyekszik 
elvenni a predátor kompetítora. Ez 
esetben 35-40%-kal megnő annak az 
esélye, hogy a kisasszony megmenekül, 
amíg predátorai vitatkoznak rajta. Ez 
persze nem egyedi jelenség, gondol-
junk csak Sir Robin, a bátor megme-
nekülésére a háromfejű lovag elől.

FERENC KATA



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/11   347

Feltételezésük szerint a Napnak 
a tiszta jégen áthatoló sugárzása a 
vasban gazdag meteoritokat ma-
gasabb hőmérsékletre melegíti, 
mint a kőzetmeteoritokat, ezért 
előbbiek körül a jég kissé megol-
vad, így ezek a meteoritok mé-
lyebbre süllyednek.

Matematikai modellszámításaikat 
a kutatók laboratóriumi kísérletek-
kel is alátámasztották: ezek bizonyí-
tották, hogy a meteoritok anyagá-
nak hővezetőképességétől függően 
a jégtömbön belül függőleges irány-
ban másként mozognak, s egyfajta 
szétválasztási mechanizmus érvé-
nyesül: a jobb hővezetőképességűek 
(vasban gazdagabbak) lefelé süllyed-
nek, míg a hőt rosszabbul vezetők a 
felszín közelében maradnak. Evatt 
szerint így jó esély van arra, hogy a 
már eddig ismert meteoritos öveze-
tekben mélyebbre fúrva vasmeteori-
tokra bukkanjanak. 

(ScienceDaily)

Egy év a csillagok között

K özel egy éves Föld körüli pályán 
való bolyongás után érkezett haza 

március másodika hajnalán az ameri-
kai Scott Kelly és orosz társa, Mikhail 
Kornienko. A rendkívül sokáig tartó 
utazás annak a kutatásnak a részét ké-
pezi, amely vizsgálja, hogy az űrben 
eltöltött hosszabb idő milyen hatással 
van az emberi szervezetre. Ez nélkü-
lözhetetlen ismeret, ha valaha embert 
akarunk a Marsra küldeni.

A kutatók nem csupán kettejü-
ket fogják vizsgálni. Scott Kellynek 
ugyanis az itthon lévő ikertestvére 
szolgál majd kontrollként. Mivel ők 
egypetéjű ikrek, kettejük összehason-
lításából lehet majd mélyebb következ-
tetéseket levonni; így ugyanis köny-
nyebb kizárni az ezalatt az egy év alatt 
amúgy is bekövetkező, genetikailag 
kódolt változásokat. Hogy nyomon 
kövessék a világűr minden, szervezetre 
gyakorolt hatását, Scott és ikertestvére, 
Mark rendszeresen vett magától vér-, 
nyál-, széklet- és vizeletmintát.

Az űrutazás biológiai nehézségei kö-
zött említhetjük az izmok felépítésé-
nek komoly megváltozását és sorvadá-
sát, csontritkulást, alvási problémákat, 
látásromlást és a radioaktív sugárzás 
veszélyét. Érdekes kihívás, hogy ho-
gyan lehet mikrogravitáció mellett 
gondoskodni arról, hogy az emberben 

lévő testnedvek a „helyü-
kön” maradjanak. A most 
hazaérkező páros például 
egy vákuumnadrágot vi-
selt, hogy megakadályoz-
za, hogy minden folyadék 
az alsótestből a fejbe ván-
doroljon.

Amint landoltak Ka-
zahsztánban, azonnal 
vizsgálni kezdték őket. A 
végrehajtandó feladatok 
nem különösebben tűn-
nek bonyolultnak: körbe 
szaladni, felállni ülő helyzetből vagy 
ugrani egyet. Fontos tudni azonban, 
hogy ilyenkor sokszor még a járás is 
nehézségekbe ütközik, ami pedig egy 
esetleges marsi landoláskor nagy prob-
lémát jelenthet, hisz ott nincs túl sok 
idő regenerálódni.

Az 52 éves amerikai asztronauta le-
szállása előtt így nyilatkozott: Fizika-
ilag elég jól vagyok, nehezebb volt mentá-
lisan megbírkózni azzal, hogy el vagyok 
szakítva a szeretteimtől, mindenkitől, aki 
fontos számomra. Ennek ellenére kije-
lentette, hogy el tudna tölteni újabb 
egy évet az űrben. 

Az ISS űrállomás, amin ezt az időt 
eltöltötték, átlagosan 400 kilométer-
re van a Földtől. Kint tartózkodásuk 
alatt az asztronauták 5440 alkalommal 
kerülték meg a Földet, és 231,4 mil-
lió kilométert tettek meg. Ez alatt az 

idő alatt kertészkedni is volt idejük, 
többféle növényt is termesztettek. A 
nálunk rézvirágként is ismert Zinnia 
nemzetségbe tartozó növény virág-
zásáról idén januárban készített fotót 
Scott mondván: „Igen, léteznek más 
életformák is az űrben!”.

A páros 340 napot töltött a Földtől 
elszakadva, ezáltal megdöntötték 
az amerikaiak rekordjait, de egy-
előre nem ők tartják a világcsúcsot. 
A 90-es években Valery Polyakov, 
orosz asztronauta 437 napot töltött 
el a Mir-űrállomáson. Ugyanígy 
kiemelkedik Scott azzal, hogy ő 
élete során összesen 540 napot volt 
a csillagok között, de a csúcsteljesít-
mény ebben is egy oroszé, Gennady 
Padalka összesen 879 napig lebegett 
a világűrben. 

TEGZES MÁRIA

Tömeges	keselyepusztulás

Egyetlen fertőzött tetem 55 védett 
és fokozottan védett keselyű 

pusztulását okozta. Nem is csoda, 
hogy ezek a madarak egy évtized 
alatt a kihalás szélére kerültek. 

Az indiai Assam tartományban több 
keselyűfaj is él. Mivel az elmúlt évti-
zedben India legtöbb területéről jósze-
rivel kipusztultak e dögevő madarak, 
ebben a tartományban a madárvédők 
mindent megtesznek, hogy megment-
sék a rendkívül sérülékeny állományt. 
Épp ezért hatalmas érvágás, hogy a 
napokban falusi pásztorok azzal hív-
ták az indiai keselyűvédelmi program 
munkatársait, hogy január 24-én 55-
nél több elpusztult keselyű tetemére és 
számos haldokló madárra bukkantak a 
területükön. Nem messze az állatoktól 
ott feküdt egy már félig szétszaggatott 
szarvasmarhatetem, amely feltehetően 
kóbor kutyáknak kitett mérget evett 
meg, és azért pusztulhatott el. A kese-

lyűk aztán azonnal lecsaptak a tetem-
re, és a méreg a madarak szervezeté-
ben is pusztítást végzett, mindegyikük 
azonnal elpusztult. A tömeges elhullá-
sok megmagyaráz-
zák, hogy miért áll 
a pusztulás szélén 
a buddhista égi te-
metési szertartás 
legfontosabb részt-
vevője, a keselyű. A 
madarak csaknem 
99 százaléka tűnt 
el alig néhány év 
alatt. A városiaso-
dás, a mérgezések, 
az állatgyógyászatban már betiltott, de 
azért titokban most is lelkesen használt 
fájdalomcsillapító, a diklofenák és más 
készítmények tömegesen tizedelik a 
keselyűket. Az elpusztult madarak kö-
zött 22 fehérhátú keselyű, 4 keskeny-
csőrű keselyű, a többi pedig védett hi-
malájai fakókeselyű volt.  

(www.greenfo.hu)

Scott és Mark Kelly 七 az ikrek vizsgálatából tudnak meg többet a 
világ_r emberi szervezetre gyakorolt hatásáról (NASA)

Fehérhátú 
kesely_
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Az	egy	fWre	jutó	GDP	
A korábbi évekhez hasonlóan – az Eurostat 2015 decembe-
rében publikált adatai szerint – 2014-ben is Luxemburg bi-
zonyult az EU legfejlettebb tagállamának, a vásárlóerő-
paritáson számolt, egy főre jutó GDP-je az uniós átlag több 
mint két és félszerese (266%-a) volt. Luxemburg kimagasló 
gazdasági fejlettsége jelentős részben – az uniós szinten ked-
vező adózási rendszeréből fakadó – pénzügyi központként 
betöltött szerepének köszönhető. A nagyhercegségben a 
bruttó hozzáadott érték 26%-a keletkezett a pénzügyi szol-
gáltatások területén 2014-ben. (Ez az arány az EU-28 átla-
gában 5,5% volt.) Mindezek ellenére Luxemburg az uniós 
gazdaságban kis súlyt képvisel: 2014-ben az EU GDP-jéből 
0,4%-kal részesedett.

Luxemburgot a 2014. évi rangsorban Írország (az uniós átlag 
134%-a), Hollandia (131%), Ausztria (130%), valamint Dánia 
(125%) követi. Korábban, 2007 és 2013 között Hollandia volt 
a második legfejlettebb tagállam, viszont 2013-ban és 2014-
ben Írország gazdasága dinamikusabban bővült Hollandiáé-
nál, így a két ország 2014-ben helyet cserélt.

Uniós átlagot meghaladó fejlettséggel csak a „régi” (1995-
ben vagy ezt megelőzően csatlakozott) tagállamok rendel-
keznek. Az EU legnagyobb nemzetgazdaságának számító, 
az uniós GDP-ből 21%-kal részesedő Németország 
gazdasági fejlettsége 2010 óta emelkedő tendenciát mutat, 

2014-ben 24%-kal magasabb volt az EU-28 átlagánál. Ez 
elsősorban a kedvező német gazdasági környezetnek (uniós 
átlagnál nagyobb teljesítménybővülés, növekvő ipari terme- teljesítménybővülés, növekvő ipari terme-
lés, kiegyensúlyozott költségvetés, alacsony munkanélküli-
ség) köszönhető. Az uniós pénzügyi-gazdasági folyamatok- köszönhető. Az uniós pénzügyi-gazdasági folyamatok-. Az uniós pénzügyi-gazdasági folyamatok-
ban szintén nagy súllyal bíró Egyesült Királyság és Francia-
ország szintén az EU-átlagot meghaladó fejlettségi szinttel 
(2014-ben 109, illetve 107%) rendelkeznek.

A „régi” tagországok közül csak a négy, dél-európai tag- közül csak a négy, dél-európai tag-a négy, dél-európai tag-
állam (Olaszország  96%, Spanyolország 91%, Portugália 
78% és Görögország 73%) nem érte el 2014-ben az EU 
átlagos fejlettségét. Ezen országok körét a 2009. évi válságot 
követően erőteljes fiskális egyensúlytalanság jellemezte, en-
nek következtében a GDP csökkent, a munkanélküliség 
mértéke megugrott, a bankrendszer pedig instabillá vált. A 
gazdasági helyzetet Spanyolországban az ingatlanpiaci bu-
borék kipukkanása, Görögországban pedig a 2012-ben be-
következett részleges államcsőd is súlyosbította.

2014-ben az „új” (2004 óta csatlakozott) tagállamok mind-
egyikében a fejlettség az uniós átlag alatt volt. 2004 és 2014 
között egyedül Ciprus (2014-ben 82%) tudta meghaladni az 
EU-28 átlagát (2008-ban és 2009-ben egyaránt elérte az 
uniós átlag 105%-át), viszont a helyi pénzügyi rendszer 
összeomlása miatt a szigetország gazdasága 2013 során re- a szigetország gazdasága 2013 során re-
cesszióba került. (A ciprusi válság fő kiváltó oka a bankszek-
tor magas görög kitettsége volt, ami a görög krízis begyű-
rűzésére vezetett.) Ennek következtében az „új” tagállamok 
körében a 2004-ben még első helyezett Ciprust 2014-re 
Csehország (85%), Málta (84%) és Szlovénia (83%) is meg-és Szlovénia (83%) is meg-(83%) is meg-
előzte. 2014-ben Csehország számított a legfejlettebbnek a 
2004 óta csatlakozottak körében, az összes uniós tagország 
esetében viszont csak a 14. volt a ranglistán.

Hazánk a gazdasági fejlettség 2014. évi rangsorában – a 
hasonló fejlettségű Lengyelországgal együtt – a 23. helyet 
foglalta el, az egy főre jutó GDP az uniós átlag 68%-a volt. 
2004 és 2014 között hazánk 6 százalékponttal került köze-
lebb az EU-28 átlagához, a tíz „új” tagállamból öt (Szlová-öt (Szlová- (Szlová-
kia 77%, Észtország 76%, Litvánia 75%, Lengyelország 68% 
és Lettország 64%) ennél nagyobb ütemben zárkózott fel az 
uniós átlaghoz. A gyorsabban fejlődő tagországok mind-
egyike hazánkénál alacsonyabb fejlettségi szintről indult a 
csatlakozáskor. (Lettország és Litvánia esetében a gazdasági 
növekedés mellett a 2004–2014 közötti, 10% feletti népes-
ségcsökkenés is meghatározta a fejlettség alakulását.)

Gazdaságilag legkevésbé fejlett tagországoknak a 2007 óta 
csatlakozott három tagállam (Horvátország 59%, Románia 
55% és Bulgária 47%) számít, közülük Bulgáriá ban a legala-ában a legala- a legala-
csonyabb az egy főre jutó GDP.

KOVÁCS KRISZTIÁN

MegrendelhetR a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06-80-444-444, fax: 06-1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap 
Üzlet ág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá szemé-
lyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.

ElQfizetési ár 2016-ra belföldre: 1/4 évre 3900 Ft, 1/2 évre 7800 Ft, 1 évre 15 600 Ft

ADATOK	ÉS	TÉNYEK

Az uniós tagállamok gazdasági fejlettségi szintje, 2014

(vásárlóerQ-paritáson számítva az EU-28 átlaga= 100%)

 Luxemburg 266
 Írország 134
 Hollandia 131
 Ausztria 130
 Dánia 125
 Németország 124
 Svédország 123
 Belgium 119
 Finnország 110
 Egyesült Királyság 109
 Franciaország 107
 EU-28 100
 Olaszország 96
 Spanyolország 91
 Csehország 85
 Málta 84
 Szlovénia 83
 Ciprus 82
 Portugália 78
 Szlovákia 77
 Észtország 76
 Litvánia 75
 Görögország 73
 Lengyelország 68
 Magyarország 68
 Lettország 64
 Horvátország 59
 Románia 55
 Bulgária 47
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FELHÍVÁS
A tavalyi évben 435.721,- Ft felajánlást 
kapott a Tudományos IsmeretterjesztQ 
Társulat, melyet az ismeretterjesztés 

népszer_sítésére fordítottunk.
Köszönjük az Ön múlt évi felajánlását!

A Kiadó

Kérjük, adója 1%-ával 
idén is támogassa a Tudományos 

IsmeretterjesztQ Társulat
ismeretterjesztQ tevékenységét.

Tudományos IsmeretterjesztQ Társulat
Adószám: 19002457-2-42

rétum. 23. Tehát, Bécsben! 25. Amerikai napkutató m_hold. 28. ... Lajos; 
a bakó neve A néma levente cím_ Heltai-darabban. 29. Vakáció vége! 32. 
Kezd a sakkozó. 35. ... step; a foxtrott elQdje. 38. Mauglit megmentQ és 
elb_völQ óriáskígyó A dzsungel könyvében. 39. Fordított kétjegy_ bet_. 40. 
KettQtök közül nem Q.

A 7-es számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: TRACTATUS 
DE VITA PLANTARUM; BÉCSI KÖZKÓRHÁZ. A Semmelweis cím_ 
könyvet (összeállította: Kapronczay Károly) nyerte: Hrumó Rita (Hernád), 
Inkovics Zoltán (Nagykanizsa), Kóta Marianna (Körmend), Szabó Antal 
(Budapest) és Dr. Szikszai Csabáné (Budapest). A nyerteseknek gratulá-
lunk, a nyereményt postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

A Typotex Kiadó jelentette meg Az elméleti minimum II cím_, Kvan-
tummechanika – Amit a fizikához tudni kell alcím_ könyvet. EbbQl kérjük a 
szerzQk, Leonard Susskind és Art Friedman szellemes utolsó mondatát. A 
megfejtést beküldQk között a kiadó könyveit sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2016. március 22-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 9. szá-
munkban elkezdQdQ 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet_i 
– helyes sorrendbe rakva – egy 125 éve született magyar mérnök, konstruk-
tQr, feltaláló nevét adják meg. A név megfejtQi között az Élet és Tudomány 
negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az utolsó mondat kezdR szava. 10. Vár veszte. 11. 
Keser_en gúnyos. 12. Farmermárka. 13. Pagony közepe! 15. Izrael NOB-
jele. 16. Kabaré vége! 17. Orosz céklaleves. 20. Spanyolország NOB-jele. 
22. Pénztár. 24. Egészségügyi hozzájárulás, röv. 26. Lószerszám része. 
27. A második rész. 30. A mellrész fölött a ruhába bevarrt rész, idegen 
szakszóval. 31. A negyedik, befejezR rész. 33. Let ... Be; a Beatles utolsó 
stúdióalbumának (1970) címadó dala. 34. A jód és az oxigén vegyjele. 36. 
Indonézia NOB-jele. 37. Egyre veszít vastagságából. 40. Te és társa(i)d.

FÜGGQLEGES: 1. KépzQ, a -va párja. 2. Bibliai próféta. 3. Zell am ...; 
osztrák üdülQhely. 4. Zakó része. 5. MotorbelsQ! 6. Fatia ...; a Szegény 
gazdagok álarcos alakja. 7. A padlásról. 8. Ozirisz isten élQ jelképeként 
tisztelt állat. 9. A Bakony legmagasabban fekvQ települése. 14. Csontház, 
csontkápolna. 16. A harmadik rész. 18. Ekecs csallóközi település szlovák 
neve. 19. Természetes növényvédQ folyadék. 21. ...-kert; a szarvasi arbo-

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2016. április 9.

Pótjelentkezési határidQ: 2016. március 29. 

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak, azokról a www.telc.hu 

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten
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Március 17–18-án lesz az 
Agykutatás Hete Bu-
dapesten elnevezésű ese-
mény, mely a nemzetközi  
Agykutatás Hete rendez-
vénysorozat egyik állomása.

Budapesten a viselkedés idegtudományi hátterét ismer-
tető előadásokra és a viselkedés-vizsgálatok tudományos 
módszereit gyakorlatban is bemutató, a „Viselkedés-
tudomány Játszóháza” programokra várják az ér-
deklődőket az ELTE TTK Déli (Biológus) épületébe.

A viselkedés idegtudományi alapjait népszerűsítő elő-
adásokra március 17-én, 16.00 – 18.00 között kerül sor 
az alábbi előzetes program szerint. 1. A viselkedés agyi re-
gulációja (ELTE Élettani Tsz. vagy az MTA KOKI kuta-
tója); 2. Mi az, hogy „tipikusan emberi”: viselkedés és maga-
tartás (Bárdos György; ELTE PPK); 3. „Hozzám tarto-
zol?” - A csoportok szerveződésének megértése kisgyermek-
korban. (Oláh Kata; ELTE PPK – MTA TTK KPI); 4. 
„A megszaladási jelenségek” biológiai-evolúciós hátteréről 
(Topál József; MTA TTK KPI).

Március 18-án 16.00-tól „Az agykutatás módszereinek 
története” előadást hallgathatják meg (Schlett Katalin; 
ELTE Élettani és Neurobiológiai Tanszék) a Biológus 
Múzeumban.

A rendezvény teljes időtartama alatt a Biológus Múze-
umban tárlatvezetéseken vehetnek részt az érdeklődők. 

Ex libris és képkultúra cím -
mel modern magyar ex libri-
seket bemutató kiállítás lát-
ható április 9-ig az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár 7. 
emeletén.

Az ex libris, magyarul könyv-
jegy, eredeti funkciójában a 
könyv tulajdonosát megjelö-
lő, gyakran művészi kivitelű, 
kisméretű grafika, melyet 
rendszerint a könyv táblájá-

nak belső oldalára ragasztottak. Mára inkább a műgyűj-
tés kedvelt válfajává, önálló tárgyává vált.

A tárlat összeállítója Vasné dr. Tóth Kornélia, az OSZK 
Plakát- és Kisnyomtatványtár tudományos munkatár-
sa, aki Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek cím-
mel átfogó kötetet is megjelentetett a témából. E kiad-
ványhoz kapcsolódik a kiállítás, mely amellett, hogy 
széles körképet ad a XX–XXI. század ex libris gyűjtő-
iről és grafikusairól, tágabb körű ismereteket is nyújt. 
A tárlat, a könyv témáit alapul véve, tematikus rend-
szerben mutatja be a könyvjegyeket, az ex librisek iko-
nográfiáján át követve nyomon történelmünk, irodal-
munk, képzőművészeti, zenei életünk nagyjait és főbb 
eseményeit.

ÉT-IRÁNYTd 

350   É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/11

ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Török Szultán palotája 
– a budapesti Iparművé-
szeti Múzeumban 5-8 
éves gyerekek vehetnek 
részt különleges műhely-
foglalkozásokon az Isz-

lám művészet című kiállítás keretében július 31-ig. 
Naszreddin hodzsa nem enged be akárkit a török szul-

tán palotájába! A mesés kelet és a török szultán kincses-
tára csak a bátor és leleményes gyerekek előtt nyitja meg 
kapuit! Játékos feladatok, tudás- és erőpróbák várják a 
vándorokat, akik török öltözetbe 
bújva, a szultán palotájának keleties 
jellegével, a török kultúra főbb jel-
legzetességeivel és Magyarországon 
hagyott örökségével is megismer-
kedhetnek. 

Az iszlám kiállítás mesés tárgyai, a 
török szultán kincsestárának értékes 
darabjai Keletre repítik a kis látoga-
tókat, ahol a keleti motívumok, re-
pülő- és imaszőnyegek, különleges 
lóöltözetek és díszfegyverek tárják 
eléjük titkaikat: jelentésükre, anyagukra, készítési mód-
jukra és használatukra is fény derül. A szultán udvari 
mulatságához is csatlakozhatnak, majd méltó jutalmul a 
fiúk turbánt, a lányok fátyolt díszítenek.

A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum 
a A szépség vonzásában – Rippl-Rónai 
József világa című kiállításához kap-
csolódóan képzőművészeti alkotópá-
lyázatot hirdetett A szecesszió vilá-
ga címmel általános és középiskolás 
diákok számára 2015 decemberében. 

A kiírásra összesen 189 mű érkezett. 
A pályaműveket bíráló zsűrinek nehéz dolga volt a leg-

kiválóbb alkotások kiválasztása során, hiszen a pályázat 
mindhárom kategóriájában (szecessziós kalaptervezés, 
szecessziós enteriőr vagy tájkép, Hommage á Rippl-Ró-
nai) valóban szemet és lelket gyönyörködtető művek ér-
keztek a múzeumba.

Dohnál Szonja, a Laczkó Dezső Múzeum művészettörté-
nész muzeológusa elmondta: „Örömmel tölt el, hogy a Rippl-
Rónai kiállításhoz kapcsolódó pályázat ilyen sok diákot mozga-
tott meg, és az, hogy a pályázók valóban izgalmas és értékkel bíró 
műveket alkottak. A technikák és stílusok sokszínűsége, a képi 
kifejezőerő, a gondolat és a játékosság, a szabad asszociáció mind 
benne rejlik a beérkezett alkotásokban. A gyermeki fantázia ha-
tártalan szárnyalása és igazi életöröm sugárzik belőlük. Rippl-
Rónai nagyon fontosnak tartotta, hogy szép és harmonikus tár-
gyakkal, képekkel vegye körül magát a mindennapokban. Minket 
ebben most a gyerekek rajzai, festményei segítenek.”

A gyerekek alkotásai március 30-ig tekinthetők meg.

Viselkedjünk! Mesés Kelet

Könyvjegyek „Gyerekszecesszió”
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Rabok luxusszállókban
Köztudott és a lengyel-magyar barátság 
egyik szép fejezete, hogy 1939 és 1945 kö-
zött több ezer lengyel hadifogoly talált ma-
gának második hazát Magyarországon. 
Francia társaikról azonban jóval kevesebbet 
tudunk.

Kihalások 
a Kárpát-medencében
Napjainkban mind többet hallhatunk veszé-
lyeztetett fajokról, melyeket a kihalás réme 
fenyeget. Vajon az ilyen szempontból közis-
mertebb trópusokon kívül, milyen mérték_ 
átalakulások zajlottak közvetlen környeze-
tünkben és a nem is oly régmúltban? 

Büszke	gyilkosok
„Logikát, észszer_séget ne keressünk az 
anarkisták eljárásában, mert anarkizmus 
nem csupán a jog és az erkölcs, de a józan 
ész határain is túl teszi magát. Ez az Qrület 
a latin fajú népek közelében van leginkább 
elterjedve. […] ElsQ sorban nem azt nézi, 
b_nös volt-e az illetQ, hanem minél maga-
sabban álló férfiakat igyekeznek eltenni láb 
alól.” – írta a Pesti Napló 1897. augusztus 
8-i számában.

KITAIBEL

E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny 
anyagát adó cikkei: A pillangósok csodálatos világa; A csonttollú

A hátlapon
A csonttollú

A csonttollú (Bombycilla garrulus) a veréb-
alakúak rendjébe (Passeriformes) tartozik, 
de a verébnél kissé nagyobb termetű ma-
dár. Nagyon szép, selymes mogyoróbar-
na színű a tollazata, fején egy hátrafelé 
nyúló bóbita van, torkán fekete folt. 
Szárnya és farka jobbára fekete, de fehér, 
sárga és piros csíkok is vannak rajtuk. 
Nevét a szárny- és farktollak végén lévő 
piros, csontszerű lapocskáktól kapta, 
amelynek anyaga azonos a tollal.

Magyarországon nem költ, Skandiná-
viában és keletebbre az északi tajgák tű-
levelű erdeinek fészkelő faja. Költőterü-
letén rovarokkal táplálkozik, télen 
azonban áttér a növényi táplálékra. 
Utoljára tömegesen 2009-ben jelent 
meg, az idén elsősorban Észak-Ma-
gyarországon figyelték meg. Általában 
december, de inkább január, február 
hónapokban látható nálunk. Néhány 
példányból álló, de akár több százas csa-
patai is megjelenhetnek. Az ornitoló-
gusok azt feltételezik, hogy Észak-Eu-
rópában kóborló csapataik az ott talál-
ható bogyós táplálék nagy részének el-
fogyasztása után húzódnak délebbre. 

Nálunk is mindenféle bogyós termést 
fogyaszt, díszfák és bokrok terméseit, 
mint a keleti ostorfa, madárberkenye, 
csipkebogyó vagy a tűztövis. De „le-
szüretelik” a fákon fennmaradt gyü-
mölcsöket is. Ezért aztán sokszor elő-
fordul nagyvárosok parkjaiban vagy  
kertvárosi negyedekben. Gyakran látni, 
amint út menti pocsolyákhoz, vízfoltok-
hoz szállnak le inni. Bizalmas madár, az 
embert viszonylag közel bevárja. 

Tavasz közeledtével nem igyekszik 
túlzottan gyorsan vissza költőhelyére, 
mert még áprilisban is megfigyelhetők 
kisebb-nagyobb csapatai.

Kép és szöveg: 
MOLNÁR GYULA
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