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	 Vadászok	és	áldozatok	
az	Wsi	tó	mélyérWl

A németországi – a Világörökség 
részét képező – messeli ősmarad-

vány-lelőhely már korábban is híressé 
vált 48 millió éves, fantasztikus épség-
ben megőrződött leletei egy hajdani 

tó különleges élővilággal benépesült 
környékére kalauzolnak el bennün-
ket. Legújabb kutatásukban a német 
Senckenberg és az argentin Conicet 
kutatóintézet munkatársai egy újabb 
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szenzációs maradványról számoltak be. 
Előkerült ugyanis egy kövület egy ki-
vételesen ép kígyóval, melynek bordái 
közt lapultak utolsó zsákmányának, 
egy pórul járt gyíknak a maradvá-
nyai. A fosszília további meglepetést 
is tartogatott: a zsákmány étrendjére is 
fény derült, mivel a kiváló megőrződés 
miatt az elfogyasztott gyík rovarma-
radványokat rejtő gyomortartalma is 
tanulmányozható.

Már a XVIII. századtól kezdve bá-
nyászták Messelben azt az olajpalát, 
melynek vékony rétegei a kivételes 
leleteket elénk tárják. A néhai kőfejtő 
ma már az UNESCO védelme alatt 

álló kutatási terület. Az egyedi le-
lőhely egy egykori különleges kör-
nyezet eredménye: 48 millió évvel 
ezelőtt egy nyugodt vizű tó terült el 
itt, melynek nagyobb mélységeiben 
oxigénhiányos, azaz anoxikus vízré-
teg alakult ki. Mivel a tómeder aktív 
vulkanikus területen volt egykor, ví-
zében nagy mennyiségű mérgező gáz 
gyülemlett fel, mely a hírhedt afrikai 
„gyilkos tavakhoz” hasonlóan időn-
ként kiszabadult és a fojtó felhő ren-
geteg tókörnyéki állat sorsát pecsé-
telhette meg. Oxigén hiányában az 
elpusztult, tóba hullott és az iszapba 
süllyedt állatokat és növényeket nem 
fogyasztották el a baktériumok vagy 
más lebontó szervezetek. 

Ennek köszönhetően lágy részeik-
kel együtt, szinte a legapróbb rész-
letekig fosszilizálódtak betemetődé-
sük után a legkülönfélébb állatcso-
portok, köztük ízeltlábúak, halak, 
hüllők, madarak és emlősök tetemei.

Így őrződhetett meg az a 103 cen-
timéter hosszú, a mai boák rokonsá-
gába tartozó kígyó (Palaeopython fi-
scheri), melynek belsejében a 48 mil-
lió évvel ezelőtti tápláléklánc további 
tagjait is felfedezték. A még nem 
kifejlett Palaeopython elfogyasztott 
egy 20 centiméteres, a baziliszkusz-
félékkel rokon gyíkot (Geiseltaliellus 
maarius), az utóbbi gyomortartalma 
ráadásul megőrizte az általa utoljára 
elfogyasztott rovarok kitines részeit. 
Nagyon ritka, hogy ennyire egyér-
telmű nyomai legyenek a múltbéli 
táplálékláncnak. A legtöbb esetben 
csak harapásnyomokból vagy meg-
kövült ürülékekből tudnak óvatos 
következtetéseket levonni a kutatók. 
Messelből nem ritkák a megőrződött 
gyomor- és béltartalmak, viszont a 
kígyó-gyík-rovar hármasa, a ragado-
zó-préda kapcsolatának ilyetén bizo-
nyítéka ezenkívül eddig csak egyetlen 
esetben volt ismert világszerte.

A nem mindennapi lelet fontos in-
formációkat hordoz az állatok táp-
lálkozási szokásaival kapcsolatban. A 
Palaeopython zsákmányát – a mai óri-
áskígyókhoz hasonlóan – fejjel előre 
nyelte le. A baziliszkusz maradványá-
nak állapotából még arra is következ-
tetni lehet, hogy ez a zsákmány a kí-
gyó halála előtt legfeljebb 1-2 nappal 
került terítékre, mivel még nem mu-
tatkoznak rajta az emésztés nyomai. A 
Geiseltaliellus maarius maradványa ön-
magában is jelentős. Az állat testfelépí-
tése alapján valószínűleg fán lakó gyík-

Megkövesedett 48 millió éves kígyómaradvány a németországi MesselbQl.  
A kígyó mérete közel 1 méter, a fehér nyíl mutatja a gyomor tartalmát. 

(FORRÁS: SMITH ÉS SCANFERLA, 2016,  PALAEOBIODIVERSITY AND PALAEOENVIRONMENTS)

Geiseltaliellus gyík (narancssárga) 48 millió éves Palaeopython kígyó gyomrában,  

kék színnel pedig a gyík gyomrában található rovarmaradvány van jelölve

(FORRÁS: SMITH ÉS SCANFERLA, 2016, PALAEOBIODIVERSITY AND PALAEOENVIRONMENTS)
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10-én. Számos hazai szakember elő-
adása volt hallható a nap folyamán, és 
természetesen nem csak elméletben, 
hanem a gyakorlatban is találkozha-
tott „velük” a nagyérdemű. Izgalmas 
versenyt nézhettek végig, melyen a 
versenyzők saját építésű drónjaikkal 
teljesítettek egy akadálypályát. 

A rendezvény hazai védnöke, Be-
senyei Péter szerint a fiatalok számá-
ra azért is hasznos a program, mert 
amellett, hogy XXI. századi techno-
lógiával foglalkoznak, nem otthon 
ülnek a fotelben és meredten nézik 
a képernyőt, hanem ki kell menniük 
a szabadba, a természetbe, friss leve-
gőre, mozogni kell, ami ettől kezdve 
már csak jó lehet.

Természetesen nem csak verseny-
zésre használhatóak a drónok. Pél-
dául Hermann Dóra meteorológus 
szerint drónokkal könnyebben és 
jobban megfigyelhetők az időjárás 
változásai, a jégtáblák vagy a felhők 
mozgása. Közelebbről ismerkedhet-
nek meg az időjárás működésének 
részleteivel, új eddig ismeretlen jelen-
ségeket tanulmányozhatnak kame-
rával felszerelt drónok segítségével 
az emberi élet veszélyeztetése nélkül. 

S ha már sci-firől volt szó a beve-
zetőben, ez a téma sem maradhatott 
ki a programból. Sik András bolygó-
kutató a robotok szerepéről beszélt 
más égitestek felfedezésében, ami 
valójában már gyakorlat. Kovács Jó-
zsef csillagász még messzebb ment. 
Arról mesélt, mennyi volt az igazi 
tudomány és mennyi a fantasztikum 
az Interstellar című filmben. 

S ha már film, akkor nem tagadha-
tó, hogy ebben a műfajban is egyre 
nagyobb szerepet kapnak a drónok. 
Nem csak a beállított kamerák felvé-
telei között váltogathatnak egy-egy 

nak számos maradványa került elő 
eddig a lelőhelyről. Ám a mostanáig 
fellelt példányok gyomortartalma 
növényevő életmódra utalt, míg az 
új lelet alapján tudjuk, hogy rovaro-
kat is fogyasztott, tehát inkább min-
denevő lehetett. 
Forrás: http://www.geologypage.com/2016/09/
fossil-food-chain-messel-pit-examined.html

	 Drónverseny

Rohanó világunkban napról 
napra új technikai eszközök és 
azok újabbnál újabb változatai 
látnak napvilágot. Láthatóan a 
gyártók szemében határ a csilla-

gos ég. Pár év alatt a hétköznapjaink 
részévé váltak az okostelefonok, a 
tabletek, aztán jött az okosóra és ezek 
végeláthatatlan változatai.

Talán ennek köszönhető, hogy 
olyan technológiák, amelyek pár év-
tizede még csak a science fiction írók 
képzeletében léteztek csak, mára már 
a kutatók és mérnökök munkáját se-
gítik, sőt szerves részét képezik. Szá-
mos rendezvénnyel találkozhatunk, 
melyek során az érdeklődők is meg-
ismerkedhetnek ezekkel az újdon-
ságokkal, kutatási területekkel. Ma-
gyarországon ilyen a már többéves 
múltra visszatekintő Robotika nap, 
amely idén a szakmai előadásokon 
és a kiállítókon túl megismertette a 
nagyközönséget egy, a hazánkban 
egyre nagyobb népszerűségnek ör-
vendő újdonsággal, a drónokkal.

Felmerül a kérdés, vajon ezeknek 
a szerkezeteknek mi is a gyakorlati 
hasznuk? Milyen lehetőségeket és 
veszélyeket rejtenek?

Ezekre a kérdésekre is választ kap-
hattak azok, aki kilátogattak a Drón-
ver seny és Robotika Show-ra szeptember 
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rendezvény – legyen az például sport 
vagy koncert – megörökítésekor a 
filmes szakemberek, hanem lehető-
ségük van kisebb magasságokban is 
szabadon és folyamatos mozgásban 
tartani kamerájukat drón segítsé-
gével. A Robotika nap keretében 
bemutatkozók közül kiemelkedik 
a fiatal mérnökökből álló Rescube 
csapat, amely nyáron, a robotvébén 
kiváló eredményt ért el saját fejlesz-
tésű eszközével. 

A nap egyik tanulsága az lehet, 
hogy a drónok alkalmazása még 
csak szűk körben terjedt el, de szám-
talan lehetőséget is rejt, mely az írók 
és jövőkutatók fantáziáját is meg-
mozgatta. Így biztosak lehetünk 
benne, hogy értékes könyvek és el-
gondolkodtató fikciók születhetnek 
a nem is oly távoli jövőben. A ma-
gyar szakembernek köszönhetően 
nemsokára már személy- és teher-
szállításra is használhatjuk ezeket a 
szerkezeteket. Addig azonban még 
sok kérdést kell végig járniuk nem 
csupán a műszaki szakembereknek, 
de a gazdászoknak és a jogászoknak 
is, hogy a széleskörű elterjedésekor 
megfelelő szabályok, és elérhető árak 
mellett tudjuk használni a XXI. szá-
zad új technológiáját.

KOVÁCS MARIANNA

	 Magyar		
IgNobel-díj	2016-ban

Ki gondolná, hogy lehet bár-
mi közös egy temetőben és egy 
lovastanyában? Pedig mindkét 
helyszínen olyan jelenségeket 
figyeltek meg az ELTE Kör-

nyezetoptika Laboratórium mun-
katársai, melyek elsőre humorosnak 
tűnhetnek, később azonban fontos, 
a gyakorlatban is hasznosítható fel-
ismerésekhez vezettek. Az Annals 
of Improbable Research rendezésében 
1991 óta átadott IgNobel-díj is épp 
a mosolyt fakasztó, ám egyúttal 
gondolatébresztő és fejtörést okozó 
kutatásokért jár. Az idei 10 díjazott 
között van a fenti kutatócsoporttal 
dolgozó hét magyar (Blahó Miklós, 
Farkas Róbert, Gerics Balázs, Hege-
düs Ramón, Horváth Gábor, Kriska 
György, Malik Péter), egy svájci 
(Hansruedi Wildermuth) és egy svéd 
kutató (Susanne Åkesson) két közös 
cikke is. A díjat szeptember 22-én a 
Harvard Egyetemen valódi Nobel-
díjasok adták át.
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Az első tanulmányban a kiskunha-
lasi temetőben megfigyelt szitakötők 
rejtélyes viselkedésének okait keresték 
a kutatók. Horváth Gábor, Kriska 
György és kollégáik többször is figye-
lemmel kísérték, amint számos külön-
böző szitakötőfaj egyedei vonzódtak 
a fényes fekete sírkövek vízszintes 
felületeihez, míg a világos sírkövektől 
távol maradtak (ÉT 2008/44. szám). 
Olykor oda-vissza szálltak a sírkő 
felett, de gyakran meg is érintették 
annak felületét, néhányuk pedig süt-
kérezett a sírkövek melletti ágakon. 
Egy másik szitakötő megjelenésekor 
a már ott lévő egyed megtámadta a 
betolakodót vagy megpróbált párzani 
vele. A kifejlett szitakötők természe-
tes körülmények között csak vizeknél 
mutatnak ilyen territoriális és repro-
duktív viselkedést.

Mivel sok vízirovarhoz hasonlóan a 
szitakötők is képesek érzékelni a fény 
polarizációs tulajdonságait és a felszí-
néről tükröződő erősen és vízszintesen 
poláros fény alapján ismerik fel a vi-
zet, a kutatók azt feltételezték, hogy 
a temetői példányok viselkedésében is 
fontos szerepe lehet a sírkövek polari-
zációs sajátságainak. A képalkotó po-
larimetriai vizsgálatok alátámasztot-
ták, hogy a vízhez hasonlóan a fényes 
fekete sírkövek vízszintes felületeiről 
is erősen és vízszintesen poláros fény 
tükröződik. A sírköveknél látott szita-
kötők viselkedése tehát azért egyezik 
a természetes vizeknél élő szitakötő-
kével, mert a sötét felületek a vízhez 
való optikai hasonlóság révén megté-
vesztőek számukra. A világos, érdes 
sírkövek ezzel szemben nem vonzzák 

őket, hisz az azokról visszaverődő fény 
gyengén és nem vízszintesen poláros. 
Később más mesterséges sötét felü-
letekről is kiderült, hogy a polarizá-
ciós hasonlóság miatt megtévesztik 
a vízirovarokat, ami a poláros fény-
szennyezés fogalmának megszületését 
eredményezte.

A kutatók választásos terepkísérle-
tekben is vizsgálták a szitakötők fe-
kete és fehér fényes fóliákhoz és matt 
szövetekhez való vonzódását. A talajra 
terített tesztfelületek közül azonban 
a fényes fekete a szitakötőkön kívül 
a közeli lovas laktanyáról oda repü-
lő bögölyöket is feltűnően vonzotta. 
E megfigyelés a vizet kereső hím és 

nőstény bögölyök polarotaxisának, 
azaz vízszintesen poláros fényhez való 
vonzódásának felfedezéséhez vezetett. 
A további részletek feltárása gödi és 
szokolyai lovastanyákon folytatódott, 
ahol a kutatók megfigyelték, hogy a 
bögölyök jóval gyakrabban zavarják 
a barna és fekete lovakat, mint a fe-
héreket. Beragacsozott lómakettekkel 
végzett választásos terepkísérletekkel 
meghatározták, hogy egy fekete ló 
akár ötször annyi nőstény bögölyt is 
vonzhat, mint egy fehér. 

Mivel a bögölyök állandó zaklatása és 
vérszívása az olykor maradandó sebek 
ejtésével és számos kórokozó hordozá-
sával nagy károkat okoz a lótartóknak, 
nagy az igény a bögölyök ritkítására és 
távol tartására. A kutatás alapján a szer-
zők azt javasolták, hogy a sötét szőrű 
lovakra védelmük érdekében érdemes 
fehér lóruhát húzni. Később az is ki-
derült, hogy a fekete-fehér csíkos (és a 
tarka foltos) felületek még a homogén 
fehéreknél is kevesebb bögölyt vonza-
nak, ami a zebracsíkok szerepét firtató 
régi rejtély egy lehetséges új magyará-
zatát szolgáltatta, továbbá a bögölyök 
ellen védő zebracsíkos lóruha piacon 
való megjelenését eredményezte. Az 
IgNobel-díjas kutatások hasznosságát 
az is igazolja, hogy mindebből több 
szabadalom is született: három külön-
böző lineárisan poláros fénnyel csa-
logató bögölycsapda, illetve a poláros 
fényszennyező felületek vonzóképessé-
gének csíkozással való csökkentése.

FARKAS ALEXANDRA

(KRISKA GYÖRGY FELVÉTELE)

(HORVÁTH LORÁND FELVÉTELE)
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A Holdat a szeizmológusok az 1970-es évekig teljesen 
halott égitestnek tartották. Az Apollo-program során 
a felszínére elhelyezett szeiz mo mé terekkel a fő cél 

eredetileg a meteorbecsapódások észlelése lett volna. A műsze-
rek többsége 1977-ig folyamatosan küldte a jeleket a Földre, és 
mintegy 12 500 holdrengést sikerült meghatározni, ami óriási 
meglepetést okozott! (A NASA terv szerint 2019-re újra em-
bert szeretne a Holdra juttatni.)

Az Apollo-programok keretében 1969 és 1972 között  
6 szeizmológiai állomást telepítettek a Holdra. Az Apollo-11 
műszere csupán 3 hétig sugárzott adatokat, de az első nagyon 
hasznos megfigyeléseket a Hold szeiz mi ci tá sá ról éppen ennek 
az állomásnak köszönhetjük. Az Apollo-program keretében 
három állomást egy egyenlő oldalú, körülbelül 1100 kilométer 
oldalú háromszög csúcsaiban raktak le, amely szinte a Földdel 
szemben helyezkedett el, és egy negyediket az egyik csúcsához 
közel (APSE Apollo Passive Seismic Experimet). Legtovább az 
Apollo-12 műszerei működtek, 1969 és 1977 között 4 évig 
küldték a Földre a jeleket. E négy állomás szeizmométerei 
évente mintegy 700–3300 holdrengést érzékeltek. Többségük 
mérete a földi Richter-skála szerint 1,3 magnitudójúnál kisebb 
volt. A legnagyobb rengéseket meteorbecsapódások okozták, 

HA	ÉGI	KÍSÉRVNK	MEGRÁZZA	MAGÁT

HOLDRENGÉSEK

nagyjából évi száz esetben. Az Apollo-hálózat egyaránt jelezte 
a sekély- és mélyfészkű holdrengéseket, sőt észlelte még a gyor-
sító rakéták és egyéb modulok becsapódásait is.

A mélyfészkű holdrengések igencsak nagy meglepetést jelen-
tettek! Ahogy a Föld esetében a szeizmológiai mozgások, úgy 
a Hold belső felépítését is nagyrészt a holdrengések révén lehet 
jól felderíteni. A Holdon kilenc robbantást is végeztek, ami a 
sekély szerkezetét segített megismerni azzal, hogy pontosan is-
mert a robbantás helye, ereje és időpontja. A holdrengések ese-
tében a szeizmogramok alapján számolt kipattanási hely függ a 
feltételezett holdi kőzetek anyagától, hőmérsékletétől, a nyo-
másviszonyoktól és az eltérő tulajdonságú kőzetek határfelüle-

A földrengések pusztító erejét sajnos nagyon jól 

ismerjük itt a Földön, gondoljunk csak a termé-

szeti jelenség okozta, legutóbbi olaszországi tra-

gédiára. Az augusztus végén kipattant rengést 

több mint 1000 utórengés követte. Arról már bizo-

nyára kevesebben hallottak, hogy a Holdon is van-

nak heves rengések: a földrengés etimológiája 

alapján holdrengések.

Az Apollo-11 küldetés során Buzz Aldrin szeizmométert telepített a Holdra 

a Nyugalom-tengere (Mare Tranquilitatis) területén 1969. július 20-án 

NÉZZÜNK	A	MÉLYÉRE!
A Földhöz hasonlóan, a Hold is öves felépítés_, és belseje három fQ részre 
osztható: kéreg, köpeny és mag. A holdkéreg 60–70 kilométer vastagságú, 
ami körülbelül háromszorosa a földi kéregnek, és fQleg anortozitból áll, amely 
a Hold keletkezése során megolvadt magmából kikristályosodott kQzet ösz-
szefoglaló neve. A legjelentQsebb réteghatár (sebesség kontraszt) az ala-
csony sebesség_ kéreg és a nagysebesség_ felsQ köpeny között mutatko-
zik. Itt a rengéshullámok terjedési sebességérQl van szó. A holdi köpeny – 
anyagát tekintve – fQként olivinbQl és piroxénbQl áll, és egy holdrengésektQl 
csendes felsQ és egy holdrengésekben gazdag középsQ részre osztható. Ez 
utóbbi övben van a mélyfészk_ holdrengések forrása. A köpeny alsó része 
valamennyire olvadt lehet. A Hold magja – hasonlóan a Földhöz – egy szilárd 
belsQ és egy folyékony külsQ magból áll, ezeknek vas és kén lehet a két leg-
fQbb alkotóeleme. A Hold magjának sugara nagyjából 350 kilométer, ami ötö-
de a Hold teljes sugarának. A Föld magja ennél sokkal nagyobb, a saját su-
garának körülbelül a fele. Érdekes, hogy a Hold túlsó oldalán alig sikerült 
mélyfészk_ holdrengéseket meghatározni. Ezek hiánya arra utal, hogy a túl-

só része valóban csendes vagy a Hold részlegesen olvadt külsQ magja miatt 
nem tudtak átjutni a rengéshullámok az innensQ oldalon levQ állomásokra. Jó 
lenne mérQállomás a túlsó oldalra is!

 A Hold belsQ felépítése a sekély- és mélyfészk_ holdrengések 
kipattanási területeivel 
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A Hold Föld 
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ségének becsapódása volt, akkor a keletkezett rengéshullámok 
nagyon lassan, több óra alatt csillapodnak le. Egy hasonló ener-
giájú rengést a Földön csak néhány perces jelek kísérnének. A 
szeizmikus hullámok ilyen rendkívül gyenge csillapodását az 
erősen töredezett legfelső réteg alatt található nagy keménysé-
gű holdkőzet okozhatja, mivel azokból hiányoznak a folyadé-
kok, gázok. A másik időnként felröppenő magyarázatot, mi-
szerint üreges a Hold, nem igazolják a holdrengések. 

A sekélyfészkű holdrengésekből a szeizmológusok összesen 
28-at azonosítottak, ezek a holdfelszín alatt 20–30 kilométer 
mélyen pattantak ki. Szokatlanul erős a nagyfrekvenciás tar-
talmuk, és nagy távolságról is jól detektálhatók. Ritkán for-
dulnak elő, de a legnagyobb energiájú események a Holdon. 
A Földön ezek keskeny övekbe – a szubdukciós zónák íveibe 
– rendeződnek, jó példa rá Japán elhelyezkedése, a Hold ese-
tében ilyet nem tapasztalunk, az epicentrumok eléggé elszór-
tan találhatók. Yosio Nakamura híres holdrengéskutató felté-
telezése szerint e sekély holdrengések a Hold becsapódási krá-
terei (tengerei) körül csoportosulnak. Lehet, hogy a fiatalabb 
kráterek körül még tektonikai mozgások történnek, esetleg 
az akkor megolvadt láva hőmérsékleti feszültségével kapcso-
latos mechanizmusok okozhatják az ottani sekélyfészkű 
holdrengéseket.

A mélyfészkű holdrengések rendszerint ugyanabban vagy kö-
zel ugyanabban a fészekben keletkeznek, az árapályerők cik-
likus változásának megfelelően. Mintegy 300 ilyen fészket 
találtak a Holdon, úgy 800–1000 kilométer mélyen az égi-
testben. Ezek a fészkek csak néhány kilométernyi kiterjedésű 

teinek elhelyezkedésétől. Ha egy rengés legalább három állo-
máson megfigyelhető, akkor a helyét és kipattanási idejét a be-
érkezett hullámok alapján jól meg lehet határozni. Minél mesz-
szebb van a fészek az állomásoktól, annál mélyebben található 
kőzeteken áthatolva jut el a rengéshullám a szeizmométerekig. 
Így a különböző távolságban kipattant rengések segítségével 
megismerhetjük egy égitest belső szerkezetét. 

A holdrengéseket mérő állomások két fő részből álltak: 
szeizmométerből és egy elkülönített elektronikus részből, amely 
a központi kommunikációs állomáshoz kapcsolódott. Főként 
berilliumból készült a műszer, amelynek súlya az elektronikus 
modullal és a hőszigeteléssel együtt körülbelül 11,5 kilogramm 
volt, mérete pedig 23× 29 centiméter. A műszereket 15 különbö-
ző paranccsal működtették. Ezek a szintező motorok irányát és 
sebességét, az erősítést és kalibrálást irányították. A jeleket folya-
matosan a földi fogadó állomásra küldték, s ott mágneskazettán 
rögzítették. Minden állomás jelét azután monitoron tízmillió-
szorosára nagyítva elemezték ki. A Hold rendkívül nyugodt 
hely – hiszen nincs eső, szél és emberi eredetű kulturális zaj –, így 
maximális érzékenységgel tudtak az állomások működni, boly-
gónkon mindezt nem lehetett volna megtenni. 

A z elmúlt években újra elővették a holdi műszerek szeiz-
mogramjait, és újraelemezték azokat, immár nagy telje-

sítményű számítógépek és ötletes rengéskereső módszerek segít-
ségével.  A legjelentősebb különbség a hold- és földrengések 
között az, hogy a Hold úgy viselkedik, mint egy harang vagy 
hangvilla. Ha „megkongatja” egy meteor be csa pó dás vagy 
egy „nagy jel”, mint például amilyen az Apollo gyor sí tó egy-
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állomások ~1100 kilométerre voltak 

egymástól. Az Apollo-12 és az Apollo-14 
egységei között pedig csak 181 kilométer 

volt a távolság. A mélyfészk_ holdrengések 
fQleg a Hold innensQ oldalán pattantak ki.  

A sekélyfészk_ rengések a Hold északkeleti 
és délnyugati területén gyakoribbak.
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területek, és főleg a Hold Föld felöli oldalára koncentrálód-
nak, ám ott sem egyenletesen szétszóródva. Összesen 7245 
mélyfészkű holdrengést azonosítottak. Jellemzőjük, hogy 
erejük kicsi, legföljebb egy M~3 magnitúdójú földi rengés-
nek felelnek meg. 

A holdrengések egy jellemző csoportját alkotják a meteor be-
csa pó dások. Mintegy 1700 ilyen becsapódást sikerült azonosítani 
az Apollo-program során, a meteoritok tömege 0,5 és 5000 
kilogramm között lehetett. A feltételezések szerint a Hold fel-
színét – 20 kilométer mélységig – a meteoritok alaposan össze-
törték, feldarabolták, ami a rengéshullámok gyors elnyelődését 
okozza ebben a rétegben.  

A negyedikféle holdrengést a hőmérséklet-változással kapcsolatos 
szeizmikus mozgások alkotják, ezek száma több mint 300 000! A 
mikro holdrengések tevékenysége hirtelen megemelkedett  két 
nappal a holdi napfelkelte után, és naplemente után pedig hirte-
len megszűntek. A következő lehetséges mechanizmus okoz-
hatja ezt a sajátos időzítést: vagy a kőzetek további töredeződése, 
vagy az elmozdulása a gyengébb zónákban, esetleg a talaj meg-
csúszása a hőmérsékleti feszültségek miatt. 

A mélyfészkű holdrengések rendkívül érdekes tulajdonsá-
gúak: szűk kiterjedésű fészkekben és periódikusan pat-

tannak ki. Jellemzőjük még, hogy az ismétlődő holdrengések 
szeizmogramjai fészkenként szinte teljesen egyformák! (Az in-
terneten érdemes folyamatában megnézni a Hold Föld körüli 
bonyolult mozgásának összetevőit: https://svs.gsfc.nasa.gov/4118). 
A Hold–Föld-távolság nagyjából 28 és 32 földsugár között vál-
tozik, emiatt hol nagyobbnak, hol kisebbnek látjuk a Holdat 
(ez az anomalisztikus hónap, hossza ~ 27,55 nap). Maga a Hold 
nem „kerek”, ahogy a Földről látjuk, hanem inkább egy olyan 
tojáshoz hasonlítható, amelynek a hegyes vége a Földtől távol 
esik, és az alsó részét mutatja bolygónk felé. A Hold keringési 
pályája valójában nem esik egybe az ekliptika síkjával, hanem 

azzal körülbelül 5°-os szöget zár be. Ezért a Hold hol e sík fö-
lött, hol ez alatt mozog. A két sík metszéspontja a felszálló és 
leszálló csomó. Az előbbi esetben az északi, az utóbbiban a déli 
sarok mögé láthatunk, mindkét esetben 7°-kal többet a széles-
ségi körök mentén. Ez a drakonikus hónap, hossza mintegy 
27,21 nap. (Ez a szélességi libráció – a kék korong elmozdul kissé 
lefelé, vagy felfelé.)

Égi kísérőnknek csak a forgása egyenletes, a Föld körül ellip-
szis alakú pályán kering, emiatt haladási sebessége a Kepler-fé-
le törvényeknek megfelelően ingadozik. Földtávolban a Hold 
lelassul és kissé „túlforog”, amikor pedig Földközelben fel-
gyorsít, a forgása lanyhul, így hol a nyugati, hol a keleti oldalán 
látunk többet a túloldalából, mintegy 7,9°-kot. (Ez a hosszúsági 
libráció – a kék korong elmozdul kissé balra vagy jobbra.)

A bonyolult Föld körüli tánc során változnak a Holdra ható 
árapályerők, és azok szélsőséges értékeinél 600–1200 kilométer 
mélyen holdrengések pattannak ki. Ezek a drakonikus (27,21) és 
az anomalisztikus (27,55) hónappal mutatnak kapcsolatot. E két 
ciklus hossza között nagyon kicsi az időkülönbség. Egyes fész-
kek rengései mindkettővel, míg mások csak az egyikkel mu-
tatnak kapcsolatot. Egy éles maximum van még 13,6 napon-
ként, amely a már említett drakonikus hónap fele. A rengések 
kipattanási idejében felfedeztek még két hosszabb periódust is, 
egy 206 naposat és egy féléveset, amelyek tulajdonképpen a 
Hold pályájának zavarai a Nap „perturbáló” hatása miatt. A 
Hold sekélyfészkű rengései nem mutatnak kapcsolatot az ár-
apályfeszültségekkel. 

Bár a Hold árapályhatása jól ismert a Földön (a tengereken 
naponta kétszer dagály és apály váltja egymást), a földrengések 
kipattanási idejét azonban nem sikerült a Holddal összekap-
csolni. Víz alatti vulkánok „mocorgásait” viszont beindíthatja 
a Hold és a Nap együttes árapályhatása.   

KISZELY MÁRTA

A	HOLD	MOZGÁSPERIÓDUSAI	
A Hold látható átmérQje attól függ, hogy milyen messze tartózkodik a FöldtQl. Az 
árapályerQk nagyobbak „Földközelben”. Az ábra bal alsó részén a Hold koordi-
nátarendszere mellett egy sárga és egy kék korong látható. Az elQbbi azt a pon-
tot jelöli, amely a Nap és a Hold tömegközéppontját összeköti, vagyis e pont felett 
van a Nap 90° magasan. A kék pont a Föld és Hold esetére jelöli ugyanezt a 

pontot. Egy ciklus alatt mindig kicsit más, de közel ellipszis alakú utat jár be a kék 
korong, ami a Hold szélességi és hosszúsági librációját okozza. A szélességi 
librációt a holdpálya elhajlása okozza az ekliptikához képest. A két pályasík met-
széspontja a felszálló és leszálló csomó. A holdrengések fQként e kétféle „bille-
gés” speciális pontjaiban pattannak ki, sQt annál nagyobb rengés keletkezett, 
minél inkább Földközelben tartózkodott akkor éppen a Hold! 
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A magyar országgyűlés tagjai 
együttesen, egy táblán tanács-
koztak egészen a XV. száza-

dig. Beindult azonban a főrendi ele-
mek és a köznemesség elkülönülésé-
nek folyamata, illetve kialakult a köz-
nemesség követküldési joga. Ez az 
országgyűlés két táblára oszlását ered-
ményezte, mely állapotot 1608-ban – 
már a Habsburgok regnálásának ide-
jén – törvény is rögzítette. Állandó-
sult az országgyűlés kétkamarás szer-
kezete, amely az I. világháborút is így 
érte meg. Miután az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia katonailag összerop-
pant az olasz fronton, a dualizmus 
utolsó országgyűlése, 1918. november 
16-án önmaga feloszlatásáról határo-
zott. Ugyanezen a napon berekesz-
tette tanácskozásait a főrendiház is, 
fontos azonban megjegyezni, hogy 
ezzel jogilag nem szűnt meg létezni.

Az újjászervezés okai
Trianon után az ország alkotmányos 
életét ideiglenes, egykamarás nem-
zetgyűlés állította helyre, ez azon-
ban az ősi alkotmányosság szellemé-
nek nem felelt meg. A kétkamarás 
rendszer mellett szólt a két háború 
közötti nemzetközi trend is, hiszen 
ilyen országgyűléseket működtettek 
– Görögország és Bulgária kivételé-
vel – a külföldi monarchikus alkot-
mányok, valamint a köztársaságok – 
így Németország, Csehszlovákia és 
Lengyelország – alkotmányainak 
többsége is. Nagyon fontos ok volt a 
törvényhozási munka alaposságának 
fokozása, hiszen elsősorban a politi-

kai pártok súlya szerinti politikai ér-
dekek érvényesültek – és érvénye-
sülnek – az első kamarában, a tulaj-
donképpeni törvényhozásban. Ezzel 
szemben a felsőkamara feladata, 
hogy képviseletet nyújtson a szak-
szerűségnek, és hogy az egyes társa-
dalmi rétegek érdekérvényesítését 
biztosítsa. Ráadásul akkoriban kor-
látozott volt az államfő (kormányzó) 
törvényjavaslatra vonatkozó vissza-
küldési joga, így a népképviseleti 
törvényhozás esetleges „túlkapásai-
nak” nem volt semmiféle biztosíté-
ka. Végül, a főrendiházat még a jog-
folytonosság ellenére sem lehetett 
változatlan formában újjászervezni: 
egyrészt, mert a trianoni terület- és 
népességveszteség miatt létszámát a 

másik házéval arányba kellett hozni. 
Másrészt demokratizálni kellett: a 
születésen vagy öröklött vagyonon 
alapuló tagság ugyanis túl tág teret 
adott a véletlennek, mely a törvény-
hozó munka megfelelő kontrollját 
veszélyeztette. Ezt fejezte ki, hogy 
az 1926-os törvény a második ka-
marát már nem főrendiháznak, ha-
nem felsőháznak nevezi.

Európai modellek a két 
világháború között

Anglia és Spanyolország „hagyomá-
nyos” felsőházat működtetett, mely-
nek összetételében meghatározó volt 
a főrendi elem. Ezzel szemben Fran-
ciaország, Dánia, Hollandia, Portu-
gália, Románia, Csehszlovákia és 

90 	 ÉVES 	 A 	 F E LSVHÁZ I 	 TÖRVÉNY

A KÉTKAMARÁS ORSZÁGGY^LÉS 
MAGYARORSZÁGON

A	rendszerváltás	óta	eltelt	idWszakban	többször	is	felmerült	a	magyar	országgyelés	kétkamarássá	
szervezésének	gondolata.	A	kétkamarás	rendszer	ugyanis	a	társadalom	számára	jelentWs	demokra-

tikus	többletlehetWségeket	képes	nyújtani.	Azonkívül,	hogy	a	pártoktól	független	társadalmi	érdek-

érvényesítést	erWsíti,	a	 társadalmi	egyeztetés	gyorsításával	és	szakemberekbWl	álló	 tagságával	a	
törvényhozás	szakszereségét	is	növeli.	Az	országgyelés	felsWházáról	szóló,	1926.	évi	XXII.	törvény-

cikk napjaink jogalkotóit erre emlékezteti.

Az elsQ népképviseleti országgy_lés megnyitása Pesten 1848-ban
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laszthattak. Választójogosultságuk-
nak a magyar állampolgárság és a 
24. életév betöltése volt a feltétele, 
továbbá a magyar állam területén 

Lengyelország felsőháza népképvi-
seleti elven volt szervezve, kizárólag 
választott tagokból állt össze. Ezek-
ben az országokban a felsőházi vá-
lasztások az általános választások 
mintájára zajlottak, legfeljebb annyi 
eltéréssel, hogy vagy hosszabb időre 
vagy magasabb választói, illetve vá-
laszthatósági korhatárral vagy bizo-
nyos vagyoni és műveltségi cenzus-
hoz kötötten vagy nem közvetlenül 
választotta a nép a felsőházi tagokat. 
A harmadik modellhez tartozó or-
szágokban közjogi testületeké volt a 
választás joga. A szövetségi államok-
ban – Svájcban, Németországban és 
Ausztriában – az egyes államok kép-
viselőiből állt a felsőház, Belgium-
ban és Svédországban pedig a tarto-
mányok, megyék képviselőiből állí-
tották össze tagságát. 
Érdekes volt a norvég 
minta, ahol a felsőházat 
az országgyűlés a saját 
soraiból választotta. A 
kevert, magyar megol-
dás leginkább az olasz-
szal volt rokon, ahol 
részben a király, részben 
a szenátus nevezte ki, il-
letve részben a képviselő-
ház, részben pedig kü-
lönböző testületek vá-
lasztották a tagságot.

A	tagság	feltételei
A magyar felsőházi tag-
ságnak méltóság vagy 
hivatal, választás, illetve 
kinevezés volt az alapja. 
Világi hivatal alapján 
vettek részt az ülésein 
többek között az ország 
elsőrangú bírái, a hon-
védség főparancsnoka 
és a Magyar Nemzeti 
Bank elnöke is. Egyházi 
méltóság alapján illette 
meg a tagság joga a ró-
mai és a görög katoli-
kus, a református, az 
evangélikus, az unitári-
us, a görög keleti és az 
izraelita vallásfelekeze-
tek vezetőit. Ezen szemé-
lyek a 242 tagú felsőház-
ban összesen 50 főt (19+31) tettek ki.

Felsőházi tagokat egyrészt az örö-
kös főrendiházi tagsággal felruhá-
zott nemesi családok férfitagjai vá-

ingatlanvagyonuk is kel-
lett, hogy legyen. Közü-
lük a Habsburg családot a 
törvény külön nevesítet-
te. Az így megválasztott 
személyek azonban pusz-
tán 40 főt jelentettek. A 
felsőház „derékhadát”, 
összesen 76 főt a várme-
gyei és a városi törvény-
hatóságok küldték be, 
őket minden vármegyei 
és városi törvényhatóság 
a saját közgyűlésén vá-
lasztotta meg. Lényeges 
szempont volt, hogy az 
adott törvényhatóságnak 
hány országgyűlési kép-
viselője volt, hiszen min-
den négy országgyűlési 
képviselő után lehetett 
megválasztani egy felső-
házi tagot. A törvényho-
zás és a végrehajtás elvá-
lasztására láthatóan tö-
rekedtek, mivel a felső-
házba nem lehetett 
beküldeni főispánt, fő-
polgármestert, törvény-
hatósági és községi tisztvi-
selőt, de még megválasz-
tott országgyűlési képvi-
selőt sem. Harmadrészt 
joguk volt különböző in-
tézményeknek is – így a 

mezőgazdasági-, a kereskedelmi-, 
az iparkamaráknak, az ügyvédi-, a 
közjegyzői- a mérnöki kamarák-
nak, az Országos Vitézi Széknek, a 

A felsQházi ülésterem

A felsQházi ülésterem elnöki emelvénye

Koronázási ékszerek
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Magyar Tudományos Akadémiá-
nak, az egyetemeknek és a főisko-
láknak, a budapesti áru- és érték-
tőzsdének, illetve egyéb élethivatá-
sok szervezeteinek – az általuk 
megválasztott képviselőket a felső-
házba beküldeni. Sajnálatos azon-
ban, hogy mindössze 36 fő volt az 
ilyen intézmények képviselőinek 
száma, holott épp ők lettek volna a 
legfőbb biztosítékai a szakszerű 
jogalkotásnak.

A felsőházba az államfő (kor-
mányzó) is kinevezhetett tagokat, 
méghozzá élethossziglan. Az ilyen 
személyek száma legfeljebb 40 lehe-
tett. A kinevezéseknél arra kellett a 
kormányzónak figyelemmel lennie, 
hogy az olyan fontosabb élethivatá-
sok, amelyek országos szervezettel 
nem rendelkeztek, legalább egy-
egy fővel képviselve legyenek. Ak-
koriban épp ilyen élethivatás volt 
például az orvosi, mert orvosi ka-
mara még nem létezett, az Orszá-
gos Orvosszövetségnek pedig ön-
kéntes társulás elvén alapuló ma-
gánegyesülésként nem volt joga fel-
sőházi képviselőt választani.

Tíz évre választották meg a felső-
ház tagjait, a ciklus leteltét követő-
en őket újra lehetett választani. A 
tagok felét azonban az első válasz-
tást követő ötödik évben kisorsolás 
útján újból választásra kellett bocsá-
tani, ami azt jelentette, hogy a fel-
sőház választott tagságának fele 
elvben ötévente cserélődött ki. Ez a 
megoldás az Amerikai Egyesült Ál-
lamok szenátorválasztásaihoz ha-
sonlított, ahol kétévente a szenáto-
rok egyharmadát választják meg, 
tekintettel arra, hogy ott hatéves a 
ciklus. A magyar felsőház tagjai-
nak választása titkosan, szavazóla-
pokkal történt, a képviselők sem-
miféle díjazást sem kaptak munká-
jukért.

Jogkörök	és	hagyomány
A felsőház jogköre a korábbi főren-
diház jogkörének felelt meg. Megil-
lette a törvénykezdeményezés joga, 
ebben az európai minták nyomdo-
kán haladt. Európában ekkor a felső-
háznak ilyen joga csak Norvégiában 
és Hollandiában nem volt. Hollandi-
ában csak a király kezdeményezhe-
tett törvényt, Norvégiában pedig a 
felsőház lényegében az alsóház külön 

ülésező bizottságaként működött. 
Az állami költségvetést a magyar 
országgyűlés másik háza állapította 
meg, a felsőház azon semmiféle 
módosítást sem hajthatott végre. 
Pénzügyi javaslatokat Angliában, 
Dániában és Spanyolországban is 
csak az alsóházban lehetett előter-
jeszteni, Belgiumban és Romániá-
ban pedig a hadügyi javaslatokat is 
elsősorban a képviselőházban kel-
lett tárgyalni. A költségvetés jóvá-
hagyása ugyanis a kormány iránti 
politikai bizalmat fejezi ki. A kor-
mány pedig az alsóház többségéből 
alakul ki. Ha a törvényjavaslatot el-
vetette a magyar országgyűlés va-
lamelyik háza, akkor együttes ülést 
kellett tartania a két Ház törvény-
javaslat tárgyalását előkészítő bi-
zottságainak. Ha az ilyen tárgyalás 
másodszor sem vezetett eredmény-
re, akkor a képviselőház a törvény-
javaslatot a felsőház hozzájárulása 
nélkül az államfő (kormányzó) elé 
terjeszthette. Korlátozott volt tehát 
a felsőház jogköre, e jogkör kiter-
jesztése csak később, az 1937. évi 
XXVII. törvénycikkel történt meg. 
Ekkortól lehetőség nyílt a két Ház 
együttes ülésére az ilyen esetekben, 
ahol vita nélkül és titkos szavazással 
döntöttek, hogy az országgyűlés 
határozatává a képviselőház vagy a 
felsőház álláspontját emeli-e.

Több európai és Európán kívüli or-
szágban is működik jelenleg kétka-
marás megoldás, igaz, ennek törté-
nelmi hagyományai, illetve a máso-
dik kamara funkciója mindenütt más 
és más. Van, ahol az etnikai-vallási 
tagoltság, van ahol a föderális állam-
szerkezet az oka, van ahol a történel-
mi uralkodó csoportokkal létrejött 
kompromisszum eredménye és van, 
ahol a hatalmi kontroll indokolja. A 
kétkamarás megoldás a magyar ha-
gyományoktól, a magyar gondolko-
dástól sem idegen, mi több, ezeréves 
történeti alkotmányunknak kifeje-
zetten részét képezi. Egy második 
kamara mint „Civil Ház” a civil szer-
vezetekkel való és az azok közötti vi-
szonyt rendezettebbé, szabályozot-
tabbá és nyilvánosabbá teheti, képes 
lehet a társadalmi egyeztetést egysze-
rűsíteni és felgyorsítani, illetve jelen-
tős garanciát nyújthat a döntéshozás 
és jogalkotás szakszerűségére is.

HOLLÓSI GÁBOR

Nyelv és Élet

Szerénykedünk?

A dunántúl i Kocs községben 
szü letett találmány, a kocsi sze-
kér, Európa-szerte megismertet-
te a kocsi szót. Lásd a német 
Kutsche, az angol coach, a spa-
nyol coche példáját!

Elődeink az automobi lt is elő-
szeretettel nevezték kocsinak, és 
ez mindmáig így van. Azt su-
gal ljuk ezzel, hogy tulajdonunk 
kezdetlegesebb, tehát olcsóbb, 
mint valójában. A motorkerék-
párosok br ingának, vagyis bi-
cikl inek becézik járművüket. 
Nyaralónkat vity i l lónak h ív-
juk, még akkor i s, sőt, akkor 
igazán, ha emeletes luxusvi l lá-
ról van szó. 

Ezzel a „leértékeléssel” sze-
rénységet mutatunk. De mivel 
hal lgatóságunk jól tudja, meny-
nyit ér a szóban forgó vagyon-
tárgy, jogosan érezheti úgy, 
hogy öniróniánk voltaképp hen-
cegés. Ékszereinket strassznak, 
bizsunak fitymáljuk, s közben 
elvárjuk, hogy környezetünk 
ti ltakozzék, vagy „értőn” meg-
mosolyog jon. Ki nem hal lotta 
már nőismerősétől, hogy kel lene 
egy új rongy, nincs egy göncöm, 
amit fölvegyek? 

Nem is a nyelvtudománynak, 
inkább a lélektannak kel lene ez-
zel a jelenséggel foglalkoznia. 

Derü lünk a h ivalkodó szerény-
kedőkön, azaz a szerénykedő hi-
valkodókon napjainkban is, 
amikor drága elektronikus esz-
közeinket a tájnyelvből kölcsön-
zött, értéktelen tárgyat jelentő 
szavakkal említjük meg: kecöle, 
kütyü, bigyó...

Vajon van-e már az űrrakétára 
is „értékcsökkentő” kifejezés? 
Nem tudom. Még nem sikerü lt 
belehal lgatnom az űrhajósok be-
szélgetésébe.

GYÁRFÁS ENDRE

Szerkeszti: 
GRÉTSY LÁSZLÓ
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ukrán, orosz és kazah tudósokkal 
közösen a halmok természetvéde-
lemben betöltött szerepét vizsgáltuk, 
a napjainkra fennmaradt kurgánok 
számát is felmértük. Bár a történel-
mi időkben számuk a több milliót is 
elérhette, napjainkban hozzávetőle-
gesen 400-600 ezer közé tehető a 
még felismerhető halmok száma. 
Magyarországon 40 ezerre becsülik 
a történelmi időkben létező halmok 
számát, azonban sajnálatos módon 
sok halom az intenzív tájhasználat-
nak – a szántóföldi művelésnek és a 
városi beépítéseknek – köszönhető-
en megsemmisült. Napjainkra csak 
pár ezer maradt fenn belőlük.
– Első hallásra ez egy régészeti té-
mának tűnik, Ön viszont biológus 
és természetvédelmi szakember. 
Hogyan kapcsolódik a két szakte-
rület? 
– A halmok olyan különleges he-
lyek, ahol találkozik a kulturális 
és a természeti örökség védelme. 
Amellett, hogy fontos régészeti le-
lőhelyek, számos természeti értéket 
is őriznek. Különösen igaz ez az in-
tenzíven használt kultúrtáj esetében, 
hiszen gyakran csak ezeken a kis 
„élőhelyszigeteken” maradtak fönn 

azok a természetes gyepi élőhelyek, 
illetve fajok, amelyek korábban az 
egész tájat jellemezték. Ez a hal-
mok speciális alakjának köszönhető, 
ugyanis a meredek lejtőket sokszor 
nem szántották be, így a gyepi nö-
vényzet fennmaradhatott rajtuk. És 
itt kapcsolódnak be a biológusok. 
Mi a halmokon fennmaradt ter-
mészetvédelmi értékeket vizsgál-
juk. OTKA pályázatom keretében 
munkatársaimmal együtt a halmok 
botanikai értékét kutatjuk. Arra va-
gyunk kíváncsiak, hogy az egyes lo-
kális környezeti tényezők, mint pél-
dául a halom lejtőszöge, a cserjésedés 
mértéke, valamint a környező táj 
szerkezete hogyan befolyásolja a hal-
mokon jelenlévő gyepek fajösszetéte-
lét, természetvédelmi értékét.
– Hogyan lehet időkapszula egy 
kunhalom? 
– A halmok minden esetben megőriz-
ték az építésük korának egy igen komp-
lex lenyomatát. Egyrészt a halomsírok 
számos régészeti értéket őriznek az utó-
kor számára: a temetkezéssel kapcsola-
tos szakrális és mindennapi használati 
tárgyakat találhatunk bennük. Sajnos 
sok esetben a sírokat már a történelmi 
időkben kirabolták, de a sírrablók szá-

– Hajdúszoboszló közelében ülünk a 
Kettős-halom tövében. Először ar-
ra lennék kíváncsi, hogy mit értünk 
pontosan halmon, kunhalmon.
– A halomnak, kunhalomnak vagy 
kurgánnak hívott építmények valójá-
ban ősi temetkezési helyek, melyeket 
korábban élt sztyeppei népek, mint 
például a szkíták, kimmérek, szarma-
ták, kunok és a magyarok építettek. A 
magyar köznyelvben elterjedt „kun-
halom” kifejezés tehát nem pontosan 
fedi a valóságot, hiszen a halmok épí-
tése nem csak a kunokhoz, hanem szá-
mos néphez és korhoz kötődik. A hal-
mok általában szabályos kör alapú, fél-
gömb alakú építmények. Rendszerint 
a környező területek feltalajából ké-
szültek; az első ilyen építmények a réz-
korból származnak. 
– Márciusban jelent meg a Bio diver-
sity and Conservation című nemzet-
közi lap internetes oldalán a sztyep-
pei élőhelyekről szóló különszámban 
egy cikkük. Ebben összesítették, hogy 
hány halom ismert Eurázsiában.
– Eurázsiában az egész sztyepprégió-
ban megtalálhatóak a halmok, Ma-
gyarországtól egészen Mongóliáig. 
Egy nemzetközi együttműködés ke-
retében, melyben lengyel, bolgár, 
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térnyerése jelentősen veszélyezteti az 
érzékeny specialista fajok fennmara-
dását. Vizsgálataink eredményei alap-
ján ajánlásokat tudunk tenni arra, 
hogy hogyan tehetjük hatékonyabbá a 
halmok természetvédelmi értékeinek 
védelmét.
– Tud mondani néhány növényfajt, 
amely a kunhalmoknak köszönheti 
a fennmaradását?
– Itt a hajdúszoboszlói Kettős-hal-
mon, aminek a tövében éppen ülünk, 
megtalálható például a védett macs-
kahere és a selymes boglárka, vala-
mint a regionálisan igen ritkának 
mondható kunkorgó árvalányhaj és a 
taréjos búzafű is. A térség halmain 
gyakran találhatunk más, az Alföl-
dön ritka fajokat, mint az osztrák 
csüdfű, a közönséges borkóró és a 
pettyegetett őszirózsa.
– A törvényi szabályozás szerint a 
kunhalmok ex lege védettséget él-
veznek.
– Az „ex lege” védelem azt jelenti, hogy 
Magyarországon a törvény erejénél 
fogva védelem alatt áll valamennyi for-
rás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, 
kunhalom és földvár. Így Magyaror-
szágon minden egyes kunhalom „léte-
zésénél fogva” törvényi védettség alatt 
áll. A halmok védelmét segíti továbbá, 
hogy a halmok művelésének szabályo-
zását beépítették az európai uniós ag-
rár-környezetvédelmi támogatásokba 
is. Ezt az tette lehetővé, hogy a helyes 
mezőgazdasági és környezeti állapot 
rendszerébe védett tájképi elemként be-
kerültek a kunhalmok és a gémesku-
tak. A védett tájképi elemek körét min-
den esetben az adott tagállam határoz-
za meg, meghatározásuknál a legfon-
tosabb szempont az, hogy a tájképi 
elemek jól tükrözzék az adott régió 
egyedi kultúrtörténeti, ökológiai-, illet-
ve táji értékeit. Az új szabályozás jegyé-
ben a támogatott területeken található 
halmok rendszeres beszántása vissza-
szorult, ami jelentősen hozzájárul a hal-
mok hosszú távú fennmaradásához.

BAJOMI BÁLINT

hozzájárul a természeti értékek védel-
méhez is, ugyanis ezekben a tájakban a 
védett növényfajok jelentős része már 
csak a halmokon található meg.
– A többi gyepet beszántották?
– Igen, sajnos számos gyepterület esett 
áldozatul a múltbeli szántásoknak. 
Ennek oka, hogy a sztyeppei élőhelyek 

jelentős része jó termőképességű tala-
jokon alakult ki, például a Hajdúság-
ban vagy a Békési-síkon, melyeket 
már az ősi idők óta szántóföldi műve-
léssel hasznosítanak. A kisszámú fenn-
maradt gyepi élőhely azonban gyak-
ran ritka, helyi szinten veszélyeztetett, 
vagy akár vörös listás fajokat is őriz. A 
fennmaradt élőhelyek, fajok védelme 
érdekében fontosnak tartom annak 
vizsgálatát, hogy milyen faktorok hat-
nak a fennmaradásukra. Vizsgálata-
ink egyik fő célja az, hogy felmérjük a 
halmok növényzetére ható tényezők-
nek, a halom területének, lejtőszögé-
nek, a különböző emberi zavarások-
nak, illetve a beerdősödésnek hatásait. 
Többek között azt találtuk, hogy míg 
az őshonos fásszárú növényzet kevéssé 
fenyegeti a sztyeppei fajokat, az 
invazív fajok – különösen az akác – 

mára értéktelen leletek is szolgáltathat-
nak hasznos információt az avatott 
szemnek. A halmok építése során 
konzerválódtak a régi talajszelvények 
és növényi részek, például pollenszem-
csék és egyes növényi szövetek is.

A halmok alatt egy olyan talajszel-
vény található, amely akár több ezer 
éves is lehet. Ezek a paleotalajok, 
amelyek a sok ezer évvel ezelőtti ál-
lapotokat őrzik. A paleotalajok vizs-
gálata segítségével megállapítható, 
hogy a több ezer évvel ezelőtti táj-
ban milyen talajképződési folyama-
tok voltak jellemzőek, mik voltak a 
fő talajtípusok. Ezen információk 
alapján rekonstruálhatóvá válik az 
ősi táj és annak vegetációja is. Az ez-
zel foglalkozó kutatók a rendelke-
zésre álló információt arra is felhasz-
nálhatják, hogy az időközben bekö-
vetkezett talajtani és klimatikus vál-
tozásokat értékeljék.
– Ön konkrétan a felszínen élő nö-
vényeket vizsgálja. Milyen informá-
ciókhoz lehet így jutni a régi vege-
tációról?
– A sztyeppvegetáció Eurázsia kon-
tinentális régiójában található, jel-
lemzően száraz élőhelyekre jellemző 
gyepi közösségeket foglal magába. 
Bár a sztyeppei növényzet Eurázsiá-
ban egykor több millió négyzetkilo-
métert borított, sajnos napjainkra az 
elmúlt évszázadok intenzív műve-
lésnek köszönhetően az egykori te-
rületének kevesebb mint 10%-ára 
szorult vissza. Az intenzíven hasz-
nált mezőgazdasági tájakban, mint 
például Hajdúszoboszló környéke, 
ez az ősi vegetációtípus és a hozzájuk 
kötődő fajok csak olyan kis élőhely-
szigeteken maradhattak fenn, ame-
lyek alkalmatlanok voltak a szántó-
földi művelésre. Ilyen területek a 
halmok vagy például az utak mezs-
gyéi. A halmokon található gyepek 
vizsgálatával kaphatunk képet az 
egykori természetes élőhelyek struk-
túrájáról, fajkészletéről. A halmok 
növényzetének vizsgálata jelentősen 

Alföldi táj kunhalommal és gulyaállással (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

Macskahere

(DEÁK BALÁZS 

 FELVÉTELE)
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makrofágok és a víz számára. Ezt 
mi gyulladásként, a sejttörmelékeket 
pedig gennyként észleljük.

Az apoptózis, vagyis a programozott 
sejthalál a többsejtű szervezetek gene-
tikailag programozott halála, mely-
nek kimaradása és túlműködése egy-
aránt az élettel összeegyeztethetetlen 
következményeket von maga után. 
Ez a folyamat mindig csak egy sejtet 
érint. 1972-ben Kerr és Wyllie in vi-
vo (élő szervezetben, nem mestersé-
ges) körülmények között tettek igen 
fontos megfigyelést, miszerint az el-
halt sejtek egységes és jellegzetes 
morfológiát mutatnak. Ők adták en-
nek a mechanizmusnak az apoptózis 
nevet, mely görögül a „falevelek ter-
mészetes lehullására” utal. 

Az apoptózis során a sejt – miután el-
dőlt, hogy végbemegy benne a sejthalál 
– először elkezd zsugorodni. Közben a 
DNS és a sejtmag többi anyaga szabá-
lyozott, enzimatikus módon lebomlik. 
Ezután a sejtet kitöltő citoplazma és a 
sejt szervecskéi feldarabolódnak. Fon-
tos, hogy a sejtmembrán ezzel egyide-
jűleg ép marad, így a sejtben lebontott, 
feldarabolódott anyagokat körülveszi, 
kialakítva így az apoptótikus testet. 
Tehát e folyamat végén nem kerülnek 
a sejt maradványai az intercelluláris 
térbe, így gyulladást sem okoznak. Az 
apoptótikus testecskéket a közeli sejtek 
endocitózissal bekebelezik, ezzel újra-
hasznosulnak az anyagok.

Egy sejtben a programozott sejthalál 
beindítása két úton valósulhat meg: 
van egy külső (extrinsic) indukált és egy 
belső (intrinsic) indukált útvonal. Mint 
sok más sejtszintű életfolyamatban, 
sejthalál során is a sejtmembrán „jelfo-
gói”, a receptorok, és a receptorok „je-
lei”, a ligandok az elindító lépés fősze-
replői. Az extrinsic út receptorai a sejt-
hártyán lévő TNF és FAS-receptorok. 
Ugyanis, ha ezekhez a sejt felszínén a 
megfelelő ligandok bekötődnek, a 
sejtben beindítják az apoptózist. A fo-
lyamat lényege hogy aktiválódik a 
kaszpáz-8/10 , majd ennek köszönhe-
tően a kaszpáz-3  nevű fehérje. Ezen 
fehérjék láncindító kulcsenzimként 
szerepelnek az apoptózisban, melyek 
elindítják a mitokondriális utat. 

Az extrinsic útvonal nagyon fontos, 
mivel ez játszik szerepet például az im-
munrendszer működésében. Mikor is 
egy fertőzött sejtet kell apoptózisra 
kényszeríteni, megállítva ezzel a fer-
tőzés továbbterjedését. Ezt a feladatot 
többek között az NK (Natural Killer) 
sejtek végezhetik el igen érdekes mó-
don. Az NK-sejtek a nyirokrendszer 
sejtjei, a limfociták közé tartoznak. Fel-
adatuk az, hogy képesek legyenek 
megkülönböztetni a testidegen, vagy 
fertőzött sejteket. Az ilyen sejtek fel-
színén az egyedre jellemző szerkeze-
tű MHC I. (major histocompatibility 
complex) nevű molekulák szerkezete 
megváltozik, vagy egyáltalán nem ta-

SEJTJEINK HALÁLÁNAK 
SZEREPE ÉLETÜNKBEN

A	 soksejte	 élWlények	 szervezetében	 a	 sejtek	 osztódá-
sa	és	érése	mellett	éppoly	fontos	a	sejtek	idWben	való	
elpusztulása	 is.	 Az	 így	 kialakuló	 egyensúly	 hozzájárul	
az	organizmus	helyes,	koherens	egészként	való	mekö-
déséhez.	Bármerre	 is	 billen	 az	 egyensúly,	 a	 szervezet	

egészségét	veszélyeztetheti.

Minden soksejtű szervezetnek 
alapvető jelensége a sejtha-
lál. A sejthalál folyamata 

leggyakrabban valamilyen külső be-
hatást követően, vagy a behatás ké-
sőbbi következményeként indul el. 
Azonban bizonyos helyzetekben a 
szervezet megfelelő struktúrájának 
kialakítása, a szervezet védelme 
vagy sejtszám szabályozása a cél, 
ilyenkor a folyamat belső indukció 
eredménye. A sejthalál folyamatai-
nak mechanizmusa szerint két cso-
portot különítünk el: a nekrózist és 
az apoptózist. 

Tisztázzuk először a nekrózis fogal-
mát. Nekrózis alatt a nem progra-
mozott sejthalált értjük. Tulajdon-
képpen több folyamat is elindíthatja: 
a sejt enzimatikus emésztése, a fehér-
jék denaturációja, valamint azonnali 
sejthalál történik intenzívebb külső 
mechanikai behatás során, vagy 
akár a szélsőséges pH hatásra is. Ál-
talában nem csak egy sejtet érint, ha-
nem egy egész sejtcsoportot. A folya-
mat végén a sejt megduzzad, majd ki-
pukkad. Ez egy gyors folyamat, így a 
sejt nem tud rá „felkészülni”. Tör-
melékei kiszóródnak az intercelluláris 
(sejt közötti) térbe, ezzel odavonzzák 
a környék makrofág jait (falósejtek, 
melyek a „takarítást végzik”). Ilyen-
kor a sérüléshez közeli kapillárisok 
kitágulnak, melynek eredménye-
ként átjárhatóbb lesz a faluk a 
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lálható meg rajtuk. Az NK-sejtek tu-
lajdonképpen a sejtek felszínén talál-
ható MHC-molekulák meglétét vagy 
szerkezeti változásait ismerik fel. Az 
NK-sejtek „letapogatják” a sejtfel-
színt, és ha nem találnak mindent 
rendben, akkor az apoptózist elindító 
sejtpusztító anyagokat bocsájtanak ki. 

A másik útvonal az intrinsic vagy 
mitokondriális, nevét a kiindulási 
sejtszervecske után kapta. A mi to-
kondrium létfontosságú szerve a sejt-
nek, hiszen itt megy végbe az ener-
giaképzés folyamata, a biológiai oxi-
dáció nagy része. Ennek meghibá-
sodása egyértelműen az élettel 
összeegyeztethetetlen. Az apoptózist 
indukáló fehérjék különféle módon 
képesek hatni a mitokondriumra. 
Egyesek kinyitják a mitokondrium 
csatornáit, mások pedig a memb-
rán átjárhatóságát változtatják 
meg oly módon, hogy különböző 
fehérjék, szénhidrátok, lipidek 
beépülését és kiválását segítik elő. 
A közelmúlt kutatásainak hála ki-
derült, hogy a nitrogén-monoxid 
(NO) is képes befolyásolni a 
mitokondrium membránpotenciál-
ját, ezzel pedig permeabilitását. E me-
chanizmusok hatására a mitokond-
riumban lévő citokróm-c és egyéb fe-
hérjék (gyűjtőnéven SMAC-ok) a sej-
teket kitöltő citoplazmába kerülnek. 

A programozott sejthalál elindítása 
a sejtek életciklusának valamelyik el-
lenőrzőpontján észlelt hibából kifo-
lyólag is történhet. A sejtciklus lebo-
nyolítása igen összetett feladat: ren-
geteg anyag szintézisét igényli, töb-
bek közt a DNS megkettőződését is. 

Utóbbi folyamat hibátlan működése 
elengedhetetlen az egészséges utód-
sejtek szempontjából. A DNS problé-
mamentes megkettőződése érdeké-
ben a sejt rengeteg helyen ellenőrzi a 
saját sejtciklusát. Az ilyen ellenőrző 
pontokat checkpointoknak is nevez-
zük. Az ellenőrzési folyamatokat kü-

lönböző fehérjék végzik, mint példá-
ul a ma már jól ismert P53,  
tumorszupresszor protein. A sejtciklust 
különböző fázisokra oszthatjuk fel, 
melyek jól elhatároltak a sejtben vég-
bemenő folyamatok szerint. A P53-as 
fehérje a sejtciklus G1/S1 fázisát ellen-
őrzi. A G1 a sejtciklusban a sejt első, 
növekedési fázisa, az S1 pedig a sejt 

anyagainak megduplázódási fázisa. 
Ha a DNS duplikációja során valami 
probléma merült fel, akkor száll ring-
be a P53-as fehérje. Feladata a sejtcik-
lus leállítása addig, amíg a DNS hely-
reállítása be nem fejeződik. Azonban 
ha ez nem lehetséges, elindítja a prog-
ramozott sejthalált egy P21 nevű fe-
hérje segítségével.

Láthatjuk, hogy programozott sejt-
halál leginkább akkor következik be, 
amikor a DNS vagy a sejt, esetleg a 
sejt egy létfontosságú szervecskéje 
károsodást szenved. Ám az elörege-
dett, sérülést szenvedett sejtek elpusz-
títása mellett a szervezetben az 
apoptózisnak igen sokféle szerepe 

van. Horvitz, Brenner és Sulston fej-
lődésbiológusok rájöttek, hogy egy 
fonalféreg fajban bizonyos sejtek cso-
portja direkt mód, programozottan 
elpusztul a fejlődés adott szakaszában. 
(Ezért és a résztvevő gének azonosí-
tásáért 2002-ben Nobel-díjat kap-
tak.) Szervezetünkben a sejtszám 
gyakorlatilag állandó, felnőtt ember-
ben közel 60 milliárd, melynek nagy-
jából ezredrésze hal el naponta. Ezt a 
viszonylagos egyensúlyt a szervezet-
nek fenn kell tartania a sejtek folya-
matos elpusztításával és osztódásával 
a megfelelő működés érdekében. Ha 
ez felborul, akkor a végkifejlet kétfé-
le lehet: a sejtek túlosztódása esetén 
daganat képződik, ellentétes esetben 
pedig sorvadás történik. Továbbá a 
szervezet egyedfejlődése során is fon-
tos szerepet tölt be a programozott 
sejthalál. Erre igen sok példát lehet 
említeni, de legegyszerűbb mégis, ha 
kezünkre tekintünk. Ugyanis az uj-
jak elkülönülése egymástól is magzati 
korban eme folyamat eredménye, 
mivel az ujjakat egykoron összekötő 
szöveti állomány sejtjei apoptózissal 
pusztulnak el. Ezen felül a feleslegessé 
vált struktúrák eltűnése is ide tartozik, 
mint például a kétéltűek egyedfejlődése 
közben az ebihalak farkának eltűnése.

NYULAS BOTOND

Sydney Brenner Robert H. Horvitz John Sulton

A.) szövetek elt_nése

B.) szervelkülönülés

apoptotikus sejt
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A hepatitis C parentálisan, 
vagy is vérrel, vérkészítmé-
nyekkel, injekció és transz-

fúzió által terjedő fertőző májgyul-
ladás. A betegséget kiváltó vírus 
egyenesen a szövetekbe és a vér-
áramba, majd a májba jut. A fertőzés 
után először heveny májgyulladást 
okoz, ami csak az esetek 20 százalé-
kában gyógyul meg spontán, hat 
hónapon belül. Az esetek 80 száza-
lékában azonban, mivel nem elég 
hatékony az immunválasz, a he-
veny gyulladás krónikus gyulladás-
sá alakul.  A hosszan fennálló gyul-
ladás olyan súlyos következmé-
nyekkel jár,  mint a májsejtpusztulás,  
kötőszövetesedés (fibrózis), ami sú-
lyos esetben májzsugorba (májcirró-
zis) megy át. A cirrotikus állapot 
pedig már magában hordozza a 
májelégtelenség és a májrák kocká-
zatát is. Mivel lehet, hogy a beteg-
ségnek évekig, sőt akár évtizedekig 
nincsen komoly klinikai tünete, 
nem ritka, hogy a beteg már csak a 
cirrózis, vagy ami még rosszabb, a 
májrák stádiumában kerül orvos elé  
– foglalta össze lapunknak a hepati-
tis C vírusa (HCV) által kiváltott 
fertőző májgyulladás kórlefolyását 
Tornai István, a Debreceni Egyetem 

H E PAT I T I S  C - S T R AT É G I A

SZdRNI VAGY NEM SZdRNI?

II. Belklinikájának docense, a máj-
betegségek szakértője, a Hepatitis 
Terápiás Bizottság tagja.

A WHO adatai szerint a világon 
mintegy 170 millió hepatitis C vírus-
sal fertőzött ember élhet. Magyaror-
szágon a hivatalos statisztikák szerint 
az átfertőzöttség aránya ma 0,7 szá-
zalék, ami mintegy hetvenezer bete-

get jelent. Az 1990-es évek elején a 
fertőzöttek aránya a jelenlegi duplája 
volt, a véradók szűrését követően 
azonban jelentősen javult a helyzet. A 
statisztikai becslés szerint a mintegy 
70 ezres feltételezett betegpopuláció-
ból eddig Tornai István tájékoztatása 
szerint mintegy húszezer beteget ta-
láltak pozitívnak anti-HCV, illetve 
HCV-RNS teszttel, a többit még 
meg kellene találni. Kezelést mindez-
idáig közel 12 ezren kaptak, gyógy-
ultnak pedig több mint hétezer em-
ber tekinthető. Ez pedig azt jelenti, 
hogy eddig a betegeknek alig több 
mint 17 százaléka kapott egyáltalán 
kezelést, meggyógyítani pedig mint-
egy tíz százalékot sikerült. 

Az új kezelésre fordítható OEP 
forrás korlátos volta mellett – 
évente 6 milliárd forint áll ugyanis er-
re rendelkezésre, amiből mindössze 
800-1000 beteg kezelése finanszíroz-
ható – a legnagyobb probléma az, 
hogy jelenleg nincs minden rizikó-
csoportra kiterjedő HCV-szűrés  Ma-
gyarországon. Mivel a hepatitis C ma 
már gyakorlatilag teljesen gyógyítha-
tó, felmerült a teljes lakosságra kiter-
jedő szűrés gondolata, és készült erre 
vonatkozóan egy koncepció is, ám ez 
még csak a szakmai vitáknál tart.

A hepatológia nagy sikertörténete, hogy 

egy	tavaly	óta	már	Magyarországon	is	hoz-
záférhetW	 terápia	 segítségével	 gyakorlati-
lag	teljes	mértékig	meg	tudják	gyógyítani	a	
hepatits	 C-t.	 A	 kérdés	most	már	 csak	 az,	
hogyan	 fognak	az	 egészségügy	 látóterébe	
kerülni	a	fertWzöttek:	a	hepatitis	C	világnap	
alkalmából	idén	nyáron	meghirdetett	szerW-
akciókon	tapasztalt	alacsony	részvétel	azt	
bizonyítja,	 hogy	 a	 veszélyeztetett	 csopor-
tok	feltérképezése	nem	lesz	könnye	feladat.

Tornai István, a Debreceni Egyetem 

II. Belklinikájának docense
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helyeken jellemző már korábban is 
említett szexuális szokások is. A 
börtönökben és javítóintézetekben  – 
bár az említett  kockázati tényezők 
miatt nagyon indokolt lenne – jelen-
leg nincs rendszerszintű szűrés. A 
gyógyszergyárak alkalmi szűrései-
nek tanúsága alapján azonban tud-
ható, hogy az átfertőzöttségi arány 
többszörösen felülmúlja a 0,7 száza-
lékos magyar átlagot, egyes helye-
ken eléri a tíz százalékot is.  

Nagyszámú és nehezen elérhető ri-
zikócsoportot képeznek azok, akik 
életük során kaptak már transzfúziót, 

vérplazmát, vérkészítményt, például 
gammaglobulint, tetanuszt, vagy  
Rh-inkompatibilitás miatt szülés után 
anti-D injekciót.  E csoport körül-
határolása azonban meglehetősen 
nehézkes. Egyáltalán nem biztos 
ugyanis, hogy mindenki, aki újszü-
lött korában esett át transzfúzión, 
vagy pici gyermekként kapott teta-
nuszt, tudomással is bír erről. 

A másik nagy rizikócsoportot – 
aminek nyilvánvalóan jelentős át-
fedése lehet az előzővel – a háború 
utáni baby boom idején születettek 
képezik. Magyarországon ezek az 
1945-1965 között született Ratkó-
gyerekek. E korosztályok fokozott 
veszélyeztetettségét egy amerikai 
kutatás mutatta ki 2014-ben, az 
eredményeket az Amerikai Máj-
kongresszuson közölték.

Terjedhet a betegség tetoválással, 
piercing belövéssel, illetve, anyáról 
gyermekre is. Annak az esélye vi-
szont, hogy a HCV-pozitív anya 

gyermeke is ezzel a betegség-
gel megfertőzve jön a világra, 
mindössze 3-5 százalék. En-
nek ellenére célszerű lehet 
szűrni a HCV-pozitív anyák 
gyermekeit is, csakúgy, mint 
az egészségügyi dolgozókat – 
hiszen ez egy veszélyes mun-
kahely. 

Felmerült, hogy ahogyan he-
patitis B-re szűrik a terhes nő-
ket, ugyanúgy lehetne ezzel 
együtt a 16. héten, esetleg egy 
másik időpontban a C-vírusra 

is szűrni, de egyelőre ez még nem 
valósult meg.

Segítenek	a	fehérjék
A   Májmoly című szakportálon talál-
ható tájékoztatás szerint többféle 
módszer is rendelkezésre áll a szűrés-
be. Az  egyik vérvételhez kötött  di-
agnosztikai eljárás a HCV struktu-
rális (Core Envelope) és nem struk-

Kockázati	tényezWk
Nem egyszerű feladat a magas koc-
kázatú csoportok megtalálása, keze-
lésbe vonása sem. Míg a véradók 
szűrésének 1992-es bevezetése előtt 
a transzfúzió hordozta a legmaga-
sabb kockázatot, addig jelenleg leg-
veszélyeztetettebbnek a vénás drog-
használók számítanak, hiszen a HCV-
pozitív drogos tűjének továbbadásával 
a vírust is továbbadja – mondta Tornai 
István. Őket a magas kockázat miatt 
mindenképpen szűrni kellene, azon-
ban a drogosok jellemzően rejtőzköd-
nek, kerülik az egészségügyet. Ha 
mégis elmennek a drogambulanciára, 
és ott kiszűrik, hogy HCV-pozitívak, 
a kezelést többnyire akkor sem lehet 
megkezdeni, mert újra eltűnnek az 
egészségügy látóteréből. Gyógyítá-
sukra Tornai István tapasztalatai 
szerint szinte kizárólag csak akkor 
nyílik esély, ha felhagynak a drog-
fogyasztással. 

Hordoznak bizonyos kockázatokat 
az egészségügyi beavatkozások is. 
Különösen magas rizikófaktorral 
kell számolni a hemofiliás, vérzé-
keny betegeknél, illetve a krónikus 
vesebetegeket hemodializáló centru-
mokban, ahol a terápia során sokszor 
kell megszúrni a beteget. Ezeken a 
helyeken van rendszerszerű szűrés, 
ennek ellenére előfordul, hogy felüti 
a fejét a hepatitis C. 

A Tornai István rendelkezé-
sére álló adatok szerint a mű-
vese-állomásokon az átfertő-
zöttség világviszonylatban 
ma már rendkívül jó, mind-
össze 3-4% között van. 1992 
előtt a vérzékeny betegek kö-
zött is nagyon sok volt HCV-
pozitív, akkor az arány a 70-
80%-ot is elérte. A jelenleg 
alkalmazott faktorkoncent-
rátumok azonban már biz-
tonságosak, így új fertőzések 
érdemben nem történnek.

További fontos rizikócsopor-
tot képeznek a HIV-fertőzöttek, 
köztük a HCV-fertőzés is igen magas 
arányban fordul elő. A terjedés útja 
mindkét vírus esetében elsősorban a 
szexuális szokásokhoz köthető.

A börtönök, a javítóintézetek 
ugyancsak magas kockázatú hely-
nek számítanak. Ennek oka elsősor-
ban  a vénás droghasználat, de hor-
doznak kockázatokat az ezeken a 

Májszövet

Máj rákos állapota
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gyarországon is el-
kezdték szűrni rá a 
véradókat. Oltást ki-
fejleszteni a megelőzé-
sére azonban mindez-
idáig nem tudtak. A 
kutatók dolgát az ne-
hezítette, hogy a vírus 
nagyon változékony. 
Ez abból következik, hogy az osztódá-
sában kulcsszerepet játszó RNS-
polimeráz viszonylag nagy hibaszáza-
lékkal dolgozik, hibajavításra pedig 
nem képes. A hibás átírással létrejövő 
mutáns utódvírus viszont lehet na-
gyon is életképes, és mivel szerkezete 
más, mint „szülőjéé”, el tud bújni a 
nem mutáns vírusok szerkezetét „is-
merő” gyógyszerek, illetve az im-
munrendszer hatása alól. A folyamat 
nagyságrendjét jól szemlélteti, hogy 
egyetlen nap alatt a szervezetben tíz 
a tizenkettediken számú új vírus ke-
letkezik, amik néhány ezreléke min-
dig mutáns.

Jó tizenöt évvel ezelőtt volt az első 
áttörés, amikor felfedezték, hogy a 
szervezet immunrendszere által is 
termelt interferon és a más vírusos 
fertőző betegségek kezelésénél si-
kerrel alkalmazott ribavirin komp-
lex alkalmazásával eredményt lehet 
elérni. Ennek az 1-1,5 éves kezelés-
nek a hatására  átlagosan a betegek 
40-50 százaléka, a májzsugor 
(cirrózis) stádiumában lévő bete-
geknek pedig a 20-30 százaléka 
gyógyult a hepatitis C-ből. 

turális (NS3, NS4, NS5) fehérjéi ellen 
termelődött ellenanyagok kimutatá-
sa. Ezek közül az NS3-fehérje jelenlé-
te a döntő bizonyíték, ez minden 
HCV fertőzött vérszérumából illetve 
vérplazmájából kimutatható.

A nyálmintából dolgozó HCV-
gyorstesztek egy másik diagnosztikai 
lehetőséget jelentenek. A struktuális 
(core) ellenanyag kimutatására érzéke-
nyített gyorstesztek  azoknak a HCV-
pozitív fertőzötteknek a kimutatására 
nem alkalmasak, akiknek a szervezete 
nem termel ilyen anyagot. Van azon-
ban olyan gyorsteszt is, amely a core-
ellenanyagon kívül az NS3-, és NS4-
fehérjék ellen termelt ellenanyagot is 
ki tudja mutatni mind a hat HCV-
genotípus esetében.

A viszonylag egyszerrű diagnosztika 
ellenére a HCV-szűrés iránt csak ke-
vesen érdeklődnek. Tornai István ada-
tai szerint az idei hepatitits C világnap-
hoz kapcsolódóan meghirdetett szűré-
sekre nagyon kevesen mentek el. A 
Syma csarnokban például a több tíz-
ezer ott megforduló emberből mind-
össze százan, akikből egy bizonyult 
pozitívnak. Ezért most az az álláspont 
látszik erősödni a szakmán belül, hogy 
az egész lakosságra kiterjedő szűrés 
helyett célszerűbb a rizikócsoportok 
szűrésének megszervezése. 

Ma	már	gyógyítható!
A hepatitis C vírust már a hetvenes 
évektől kutatták, 1989-ben bizonyí-
tották a létét, 1992-től pedig már Ma-

Az interferon-ribavirin kezelésnél 
hatékonyabb terápiára  HCV teljes 
genomjának leírását követően nyí-
lott mód. Három olyan támadási 
pontot is találtak, amiken keresztül 
sikerrel gátolható a vírus májsejten 
belüli szaporodása, illetve összesze-
relődése. Az új terápia valóban for-
radalmi áttörést hozott, hiszen a 
nemzetközi és a 2015–16-os hazai 
tapasztalatok egybecsengően azt 
mutatják,  hogy a szaporodásért fe-
lelős kulcsenzimek támadásával a 
betegek 99 százaléka átlagosan 12, 
maximálisan 24 hét alatt meggyó-

gyítható, a kezelés mellékhatásai 
pedig elhanyagolhatók. 

Tornai István tájékoztatása szerint 
Magyarországon mintegy 800 be-
teg komplett kezelése fejeződött be 
úgy, hogy már a hat hónapos köve-
tési időszak is letelt. A nem gyó-
gyult betegek aránya nem éri el az  
1 százalékot, pedig eddig a kezelés-
be a legsúlyosabb, már májcirrózis 
stádiumában lévő betegeket vonták 
be, és őket is sikerült a hepatitis 
C-ből kigyógyítani. Ez azért na-
gyon fontos, mert a szívvel és az 
aggyal ellentétben a máj képes rege-
nerálódni, és ha megszűnik a króni-
kus gyulladás okozta állandó 
májsejtpusztulás, akkor arra is van 
esély, hogy a kötőszövetek helyét új-
ra elfoglalják az egészséges májsej-
tek. A hepatitisből C-ből kigyógy-
ult cirrotikus betegeket azonban 
még sokáig gondozni kell, mert a 
kötőszövetek visszahúzódása igen 
lassú, és ezalatt még több évig folya-
matosan fennáll a hepacelluláris 
karcinóma, vagyis a májrák veszélye  
– hangsúlyozta a specialista.

DOMBI MARGIT

Fibrózis... ... és vizsgálata

nincs fibrózis fokozódó 
fibrózis

cirrózis
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTELORVOSTUDOMÁNYI TÖRTÉNETEK

A z ember igen fontos érzékszerveinek – a fül-, az orr- és a szájüreg 
– megfi gyelése, illetve a rejtett testnyílások vizsgálata évszázado-
kig elsQsorban a könnyen hozzáférhetQ, jól látható, külsQ részekre 

terjedhettek ki. A belsQ járatok, az üregek alaposabb szemrevételé-
re lényegében csak a XVIII. század végén és a XIX. század 
elején nyílt lehetQség, amikor a diagnosztikában részben 
megoldódott a megvilágítás és a tükrözés kérdése. 

ElsQként André Levret francia nQgyógyász a XVIII. század-
ban egy tükörfényesre polírozott lapoc alkalmazásával, a fém-
lapról visszaverQdQ fény segítségével világította meg a külön-
bözQ testüregeket. Lényegében ekkor vette kezdetét ezeknek a 
belsQ részeknek az alaposabb tanulmányozása. 

A legnagyobb gondot a gége és a hangszálak, 
valamint a belsQ fül és az orrüreg vizsgálata je-
lentette. Ezek a nehezen megvilágítható terüle-
tek gyakorlatilag rejtve maradtak az orvos fürké-
szQ tekintete elQtt. A feljegyzések szerint a XIX. 
században Bozzini már ismertetett egy olyan ké-
szüléket, amely mesterséges megvilágítással alkal-
mas volt a gége megtekintésére. Az említett eszköz 
használata azonban nehézkes volt, és a vele végzett vizsgálat 
erQs fájdalmakat okozott a betegek számára. 

A svájci származású amerikai sebész, Nicholas Senn is be-
számolt arról, hogy egyik betege gégéjét tükör segítségé-
vel vizsgálta, de magát az eljárást nem ismertet-
te. Emellett Benjamin Guy Ba bing ton is 
folytatott megfi gyeléseket gége-
tükör se gítségével, de az 
eljárás nem terjedt el, 
ugyanis esetében a 
beteg aktív közrem_-
ködésére volt szükség: Q 
tartotta kezében a nap su-
garait visszavetQ tükröt.

Végül nem orvos, hanem egy madridi énekes, Manuel Garcia volt az, akinek 
viszonylag egyszer_ eljárással, elsQként sikerült a gégét megfi gyelnie. A m_-
vész az éneklés élettani folyamatainak vizsgálata és tanítása során – a hang-
képzQdés tanulmányozása céljából – önmagán és másokon is megfi gyelése-
ket végzett. Kis tükörrel irányított napfény segítségével világította meg a gégét. 
Vizsgálódásai eredményeként meglepQen pontos leírást tett közzé.  Így fedez-
te fel 1855-ben a „gé ge tük ré szetet”, amiért a königsbergi egyetem tiszteletbe-
li doktorává avatta. Garcia felfedezésérQl az orvostársadalom csak késQbb, 
1857-ben vett tudomást, amikor Bécsben Ludwig Türck neves belgyógyász 
végzett hasonló jelleg_ kísérleteket. Abban az idQben Budapesten m_ködött 
a cseh származású Czermák János, az ismert jeles fi ziológus, aki Türck kí-
sérleteibQl kiindulva a vizsgálati módszer tökéletesítésén dolgozott. Czermák 
– bécsi kollégájával ellentétben – mesterséges megvilágítást alkalmazott. Ez-
zel sikerült elérnie, hogy a vizsgálatokat függetlenítsék az idQjárástól és egész 
évben végezhessék. 

A fülgyógyászat kialakulásában mérföldkQ volt az 1858. esztendQ, ugyanis 
Anton von Tröltsch ekkor vezette be vizsgálati eszközként a nyéllel ellátott 

vájt tükröt, amely lendületet adott a szakág fejlQdé-
sének. Az eszköz segítségével, mesterséges fényt 
használva a dobhártya láthatóvá, illetve vizsgálha-
tóvá vált. Az eljárás rövid idQ alatt elterjedt Európá-

ban és robbanásszer_en megindult 
a korszer_ fülészet fejlQdése. 
AlapvetQ kutatásokat végzett a fül-

betegségek kórtanában Politzer 
Ádám magyar származású fülorvos, 

bécsi egyetemi tanár, aki jelentQs 
eredményeket ért el a fül betegségei-
nek diagnosztikájában. Az általa meg-

szerkesztett, több méretben készült fültölcsér lehetQvé tette, hogy a 
vizsgálat során a beteg fi zikai adottságainak leginkább megfelelQ mé-
ret_ fültükröt alkalmazzanak. A tölcsérre emlékeztetQ forma jól kon-
centrálta, és a megvilágítandó felületre irányította a fénysugarakat, 
ezáltal lehetQvé tette a fül belsQ részeinek a vizsgálatát is.

Ugyancsak a XIX. században Fridrich Voltolini német fülész és gégész ve-
zette be az orrtükrözés diagnosztikai eljárását. Ehhez megfelelQ m_szert is 
szerkesztett, amelyet Voltolini-féle orrtükörnek neveznek. Tágulatának szabá-
lyozhatósága és rögzíthetQsége lehetQvé tette a beteg számára a biztonságos 
és fájdalommentes vizsgálatot. Mivel a fémbQl készült eszköz minden tekintet-
ben megfelelt a kívánalmaknak, valamint az aszepszis követelményeinek, 
széles körben alkalmazták. Azóta az orr- és fültükrök számos változata került 
forgalomba, és a szakorvosok igényük szerint válogathatnak közöttük. 

A vizsgálati módszer lényegét tekintve nem változott, de a technika fejlQdésé-
vel a megvilágító eszközök egyre tökéletesebb darabjai szolgálják a gyógyítást. 

A fülészet és az orr-gégészet hosszú ideig külön utakon fejlQdött. A szak-
ágak egyesítésére 1893-ban nyílt lehetQség, amikor megalakult a Magyar Fül 
és Gégeorvosok Egyesülete. KÓTYUK ERZSÉBET

TÜKRÉSZET 
MINT DIAGNOSZTIKAI ELJÁRÁS

Türck-féle 

fényvetQ 
XX. sz. eleje

Hartman-féle

fültükör XX. sz. eleje

Gégetükör X
IX. sz. m

ásodik fe
le

Elemes fültükör készlet 

XX. sz. elsQ fele

(BLAHÁK ESZTER 

FELVÉTELEI, SEMMELWEIS 

ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM)
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Október folyamán a Nap az állatöv csillag-

képei	közül	a	SzezbWl	a	Mérlegbe	lép.	Ne	
feledjük, hogy a hónap utolsó vasár-

napján állítjuk vissza az órát, ami a 

nyári	idWszámítás	végét	és	a	téli	(nor-
mál)	 idWszámítás	 kezdetét	 jelenti!	
Nézzük, milyennek látjuk az eget  

október 15-én 21 órakor, a kora esti 

szürkületben!

A Merkúr a hónap elsR harmadában jól látható napkelte elRtt a 
keleti látóhatár közelében, ekkor közel másfél órával kel a Nap elRtt. 
A hónap közepére láthatósága gyorsan romlik, 20-án már elt`nik a 
Nap sugaraiban. A Vénusz fényesen ragyog napnyugta után az esti 

Déli irányból nyugat felé haladva a látóhatárhoz 
közel sorra a Bak, Nyilas, Pajzs, Kígyótartó, 

Herkules, Északi korona, Ökörhajcsár valamint a 
Nagy Medve csillagait láthatjuk pislákolni a vastag lég-
körön keresztül. Ez a „pislogás” szcintilláció jelensége, 
a légkörben mozgó turbulens légáramlatokon megtörR 
fény miatt t`nnek színesnek és pislákolónak a látóhatár-
hoz közeli csillagok. Ez a hatás a magasabb látóhatár felet-
ti égterületeken és értelemszer`en nagyobb tengerszint feletti 
magasságokban kisebb mérték`, ezért a nagy csillagvizsgáló 
távcsöveket magas hegyekre építik, minél inkább a légkör zavaró 
hatása fölé. Fejünk felett a Nagy Nyári Háromszög csillagai, a 
Deneb a Hattyúban, az Altair a Sasban, valamint a Vega a Lant 
csillagképben. Északi irányban a Cefeusz, a Sárkány, a Kis Medve, 
valamint a Kassziopeia csillagképeket kereshetjük. Déli irányból 
ezúttal kelet felé fürkészve, alacsonyan helyezkednek el a VízöntR, 
a Halak, a Kos, a Perszeusz, a Szekeres, valamint egészen észak 
felé a Zsiráf és a Hiúz csillagképek. Felettük a jellegzetes alakú 
Pegazus és Androméda találhatóak.

A csillagos  

ég október 15-én  

21 órakor

TUDTA-E?
Az Univerzum tágulásának több olyan vonása is van, amely gyak-
ran ad okot félreértésre. ElRször is, noha minden távoli galaxis 
egyre távolabb kerül tRlünk, sem a Föld, sem a világ`r bármely 
pontja nincs az Univerzum középpontjában. SRt, minden távolo-
dik minden mástól, és nincs középpont. Másodszor, helyi szinten 
a tömegvonzás uralkodik a kozmológiai tágulás felett, és össze-
tartja az anyagot. Ennek a jelenségnek a hatóköre meglepRen 
nagy – akár egész galaxishalmazok is ellenállnak a tágulásnak, 
és együtt maradnak. Harmadszor, nem helyes, ha azt gondoljuk, 
hogy a galaxisok és galaxishalmazok távolodnak egymástól „a 
világ`rön át”. Sokkal pontosabb az a kép, hogy a tér önmaga 
tágul, és magával viszi a benne lévR objektumokat. Végül, a 
tágulás üteme csaknem bizonyosan változik az idRvel. Roppant 
fontos kérdés a kozmológusok körében, hogy a jövRben miként 
változhat a tágulás üteme. Ezen a jövRbeni viselkedésen múlik 
ugyanis a világegyetem végleges sorsa.
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délnyugati égen. Egyre magasabban látszik, a hónap elején egy, 
a végén már másfél órával nyugszik a Nap után. Fényessége -3,9 
magnitúdó. A Mars elRretartó mozgást végez a Nyilas csillagképben. 
KésR este nyugszik, az esti órákban látszik a délnyugati ég alján. 
Fényessége 0,1 magnitúdóról 0,4 magnitúdóra csökken. A Jupiter 
szintén elRretartó mozgást végez a Sz`z csillagképben. 15-én már 
kereshetR napkelte elRtt a keleti égen, ekkor már egy órával kel a 
Nap elRtt. MegfigyelhetRsége a hónap végéig sokat javul, addigra a 

napkelte elRtti keleti égbolt felt`nR égitestévé válik. Fényessége 
-1,7 magnitúdó. A Szaturnusz a Kígyótartó csillagképben végzi 

elRretartó mozgását. A késR esti órákban nyugszik, még keres-
hetR az esti délnyugati ég alján. Fényessége 0,5 magnitúdó. Az 
Uránusz egész éjszaka látható, a Halak csillagképben végzi 
hátráló mozgását. A bolygó az éjszaka elsR felében figyelhetR 
meg a VízöntR csillagképben, hajnalban nyugszik. 

55 évvel ezelRtt, 1961. október 27-én vette kezdetét az 
emberiség egyik legnagyobb kalandja, égi kísérRnk, a 
Hold ember általi meghódítása. No persze az emberes kül-
detésekig még hosszú volt az út, de Kennedy elnök egy 
évvel korábban tett történelmi bejelentése nyomán a NASA 

szakértRi minden erejüket arra összpontosították, miként 
tudnák az Apollo-programot megvalósítani. Nem volt ugyanis 

teljesen egyértelm`, hogy hogyan lehet egy `rhajót eljuttatni 
a Holdig és biztonságosan visszahozni. Tulajdonképpen azt kel-

lett mindenekelRtt eldönteni, hogy a „holdrakéta” közvetlenül jut-
tatja el az `rhajósokat a Holdra, vagy két lépésben, egy, az `rben 
végrehajtott randevú közbeiktatásával. Mint tudjuk, a választott 
megoldásban egy háromlépcsRs rakéta a Hold felé vezetR pályára 
állítja az `rhajót. Amikor eléri a Hold körüli pályát, a holdkomp 

leszáll a felszínre, de ez alatt az anya`rhajó a 
visszatéréshez elegendR üzemanyaggal Hold 
körüli pályán marad.

Még nagyobb vitát váltott ki az a kérdés, 
hogy milyen rakétával juttassák el az Apollo-
`rhajót a holdhoz. A NASA már kifejlesztett 
egy Nova nev`, nagy tömeg` hordozóraké-
tát, ám amikor von Braun, a neves német 
rakétatechnikus csatlakozott a szervezethez, 
magával hozta egy nehéz hordozórakéta ter-
veit is. Ez volt a Saturn rakéta. A Saturn-I volt 
az elsR olyan amerikai hordozórakéta, amelyet 

–  bár katonai célból indult a fejlesztése – kizárólag 
`rrepülési célokra használtak. A NASA ezen 
a hordozórakétán próbálta ki elRször a „cluster-
technológiát”, azaz azt az építési módot, amely-
ben több rakétahajtóm`vet építettek be egy 
rakétafokozatba, ezzel növelve a tolóerRt. A 
Saturn-I abban is elsR volt, hogy a világon 
legelRször alkalmaztak benne hidrogén-oxigén 
hajtóm`vet. Az Apollo-program technikailag 
tehát az elsR Saturn-I rakéta indításával kez-
dRdött 1961 októberében. A NASA összesen 
10 darab Saturn-I-et indított 1961 és 
1965 között, de ez mind kísérleti indítás volt, 
egyetlen alkalommal sem vitt embereket 
szállító `rhajót. Bár a holdutazás a Saturn-I 
hordozórakétákkal is végrehajtható lett volna, 
a Hold körüli pályán történR randevúval 
operáló küldetéshez nagyobb és erRsebb 
hordozóeszközre volt szükség. Ez a rakéta 
már a Saturn-V nevet kapta, és minden idRk 
legnagyobb, sikeres repüléseket végrehajtó 
rakétája lett, amely  a Saturn-I technológiájára 
és indítási tapasztalataira alapozva épült.   

L. H.

A Saturn-I rakéta elsQ fokozata még az összeszerelQ csarnokban. 
A képen jól kivehetQ, hogy ez a rakéta valójában egy középen 

elhelyezkedQ Jupiter és az azt körülvevQ nyolc Redstone rakétából 
álló csoport volt.

Az összes Saturn-I rakétaindítás 1961-tQl 1965-ig

Von Braun rakétatechnikus és Kennedy amerikai elnök egy Saturn-I 
indításnál 1963-ban Cape Canaveral-ben

Az elsQ Saturn-I 
rakéta startja  

1961. október 27-én
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

A magashegyi legelőkön leleménnyel 
eszkábálják a kalyibákat. Minimax 

megoldások: a legkisebb helyen a cél-
nak tökéletesen megfelelő szállás. Mint 
a csigaház. Zsigmond Dezső Boszor-
kánykör filmjében ámultunk, mint do-
bozolja be magát a pásztor éjszakára az 
esztenán. A mi képünk szinte luxus-
vendégfogadót mutat (beillene Fábry 
Dizájn centerébe). 
A vedlés galériánkban egy ideje slá-

gertéma. A maradék gyakran szürreá-
lis műalkotás számunkra. Különös, 
amint ránk tekint a kiürült siklóbőr. Ki 
gondolta volna, hogy a szaruhártyától 
is megválik.
Sajnos a préselt növények színei meg-

fakulnak, így a mutációk nem igen le-
hetnek olyan nagy értékű ritkaságok, 
mint a hibás nyomatú bélyegek. Ám a 
genomjuk a nemesítők számára akár 
még értékesebbé is válhat. A riói olim-
pián küldöttségünk kedves ajándék-
ként osztogathatott volna a brazil hos-
tesseknek ilyen tulipánokat.

H. J.        

1

2

1. Miksz Éva (agnesevamiksz@gmail.com) – Elhagyott ház

2. Maczinkó László (Nagyatád, vackorlaci@freemail.hu) – Tökházikó, avagy 

hordóház a Padison
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja 
felvételét, megosztva él ményét olva-
sótársaival Kérjük, hogy a digitális 
képet tif vagy jpg formátumban 300 dpi
felbontással küldje el az et-galeria@
eletestudomany.hu címre. A tárgyro-
vatba írja: ét-galéria, és a kísérRlevél-
ben mondja el, amit a felvétel körül-
ményeirRl és a témáról tud. A beküldR 
jutalma a „kiállításban” megnyilvánu-
ló elismerés. 
A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

7. Varga Sarolt (Iharosberény, sarolt.

varga@gmail.com) – Személyiségválság – 

Ez a bükkfacsemete nem tud d_lQre jutni 
önmagával: vérbükk legyek vagy sima zöld? 

3

6

4

3–4 Sas László (sas.laaszloo@gmail.com) 

– „KígyóbQrök” – Sokan örvendtek a nyáron 
közölt cinkefiókák képeinek. Ugyanott, 

a Tolna megyei Kisszékelyben a ritkán 

látogatott/bolygatott padláson találtam 

ezeket a valamikor, valaki begy_jtötte 
kincseket. Szerintem erdei sikló vedlése 

után visszamaradt bQrök, a ház erdQ 
tQszomszédságában áll

5. Horváth Balázsné (Budapest, 

jolan946@gmail.com) – Egyéniség – 
Ez a szép tulipán valószín_leg beteg, egy 
levele és egy szirma összenQtt. Ám így is 

nagyon szép, sQt, divatozó, mint mikor 
valaki a frizurájában egy tincset más 

szín_re festet

5

6. Varga Péter (vargap83@gmail.
com) – 90% kész – Vedlés közben 
sikerült lencsevégre kapni ezt az amúgy 

türelmes, fotogén kisállatot. A kép lakott 

területen belül készült, a Balaton mellett

7
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LogIQs

www.mensa.hu

2.	fejtörW – Maksa Marietta feladványa

A megadott digitális számjegyekben 
a sötét folytonos vonal azt jelenti, 

hogy az adott dióda aktív a 
számjegyben, a szaggatott vonal 

pedig azt, hogy azon a helyen 
nincsen világítás a számjegyben. 
A sárgával jelölt elemekrQl nem 
tudunk semmilyen információt. 

A feladat az összeadás tagjainak és 
az összegnek a meghatározása. 

1.	fejtörW – Schmiedl Gábor feladványa

Melyik illik a felsorolt szavak 
közé a bet_vel jelzettek közül?

A) LAKAT

 B) SÉTÁNY 

C) TULOK
 

D) KASTÉLY

3.	fejtörW – Darabont GergR feladványa

Az	elWzW	számunkban	megjelent	fejtörWk	
megoldásai

1.	fejtörW – Tilki Csaba feladványa

Megoldás:  
KÖRTE, LÁZ, KOCSMA

2.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: D

3.	fejtörW – Schramkó Irén feladványa

Megoldás: 1441
Az adott számokat sorra eggyel nagyobb szorzóval szorozzuk, 

és a szorzatból sorra eggyel nagyobb számot vonunk ki.

Azaz: 5 = 3 x 2 - 1; 13 = 5 x 3 - 2; 49 = 13 x 4 - 3; 
  241 =  49 x 5 - 4; 1441 = 241 x 6 - 5

FejtörW	 rovatunk	 feladványai	 Olvasóink	 általá-
nos	feladatmegoldó	képességét	teszik	próbára.	
A	 kérdések	 tetszWleges	 sorrendben	 oldhatók	
meg,	nem	épülnek	egymásra,	mindegyik	más	és	
más	 készség	 fejlesztésére	 vagy	 tesztelésére	
alkalmas.	A	helyes	megoldásokat	jövW	heti	szá-
munkban	közöljük.	Jó	töprengést,	briliáns	ötle-
teket,	eredményes	gondolkodást	kívánunk!

Adott néhány szimbólum. Mindegyiknek három tulajdonsága van 
(a szimbólum alakja, annak színe és a háttérnégyzet színe). 

Helyezze el ezeket a szimbólumokat az üres négyzetekbe úgy, hogy 
a köztük lévQ számok, melyek az egyezQ tulajdonságok számát jelölik, 

minden esetben megfeleljenek a valóságnak (lásd példa)!
Példa: 



Segítünk, ahol tudunk?

Hol tudunk segíteni? Nos, ez nem-
csak a megoldandó feladattól és saját 
képességeinktől, lehetőségeinktől 
függ – a „Hol?” kérdés szó szerint, a 
térbeli elhelyezkedésre vonatkoztat-
va is értelmezhető. Furcsán hangzik, 
de vannak olyan helyek, ahol segítő-
készségünk megnő, másutt viszont 
mintha nehezünkre esne, hogy se-
gítsünk embertársainknak. Ebben 
azonban semmi misztikus nincsen, 
egyszerűen az a jól ismert lélektani 
jelenség érezteti a hatását, melynek 
lényege, hogy a környezet hatással 
van az ember viselkedésére. Külön-
böző helyeken más a viselkedésünk – 
mintha kicsit megváltozna az egyé-
niségünk attól függően, hogy éppen 
milyen környezet vesz körül bennünket.

Négy francia kutató több terepkísérletet is végzett Pá-
rizsban, azt vizsgálva, hogy az eltérő helyszínek hogyan 
befolyásolják az emberek segítőkészségét. Lubomir Lamy 
és munkatársai minden kísérletében közös volt, hogy 
18–19 éves egyetemista lányok játszották el a segítségre 
szoruló személy szerepét. Az egyik kísérletben például a 
lány egy mankóra támaszkodva bicegett az utcán, a fél 
lába jól láthatóan be volt kötözve. Szabad kezében egy 
palack vizet és egy zacskó cukrot tartott. Amikor meg-
látta, hogy arra jön valaki, „véletlenül” elejtette a vizet 
és a cukrot, majd úgy tett, mint aki nagy nehezen meg-
próbálja felvenni a földre került dolgokat. Ezt a kis jele-
netet 80 alkalommal játszották el Párizsnak egy luxus-
üzletekkel teli részén. Az esetek felében olyan személy 
volt az eset szemtanúja, aki épp az egyik luxusboltból 
jött ki, 40 alkalommal pedig a lány átlagos járókelők 
előtt ejtette ki kezéből palackot és a cukrot. A kutatók 
gondosan megfigyelték, hányan hajolnak le és segítenek 
kérés nélkül összeszedni az elejtett tárgyakat. A luxusüz-
letből kilépők közül 35% segített, az egyszerű járókelők 
közül viszont 77,5%!

Természetesen felmerül a lehetőség, hogy az óriási kü-
lönbséget nem pusztán az eltérő helyszín okozta, hanem 
az, hogy a luxusboltok vásárlóinak személyisége esetleg 
eltér az átlagos járókelőkétől. Ezért Lamy és munkatár-
sai egy másik kísérletben kizárólag egyszerű járókelők 
segítőkészségét vizsgálták, eltérő helyszíneken. Az ese-
tek egy részében valamely méregdrága luxus divatüzlet 

előtt történt a segítségkérés, a többi alkalommal pedig 
egy átlagos, egyszerű bolt előtt, illetve olyan utcában, 
ahol csak lakóházak voltak, üzletek nem. A kísérlet úgy 
zajlott, hogy a kutatók segítője, egy fiatal nő megszólí-
totta az embereket, és azt mondta, lemerült a mobilte-
lefonja, majd megkérdezte, használhatná-e a megszólí-
tott személy mobilját arra, hogy felhívja az anyját. A 
kutatók azt figyelték, hányan adják át mobiljukat a 
lánynak. Ezúttal is nagy különbség volt tapasztalható: 
a megszólított emberek közül a lakóházak előtt 74,1% 
segített, az egyszerű üzlet előtt 63,3%, a luxusüzlet 
előtt pedig csak 40,8%.

A jelenség magyarázata az lehet, hogy az üzletek, és 
főként a luxusüzletek környezeti ingerként az anyagias-
ság gondolatkörét idézik fel bennünk. Ebbe pedig a ver-
senyszellem és az egyén saját értékének, érdekeinek elő-
térbe állítása éppúgy beletartozik, mint a másokra való 
odafigyelés, a társas kapcsolatok, az önzetlen segítés 
háttérbe szorítása. A minket körülvevő környezet tehát 
képes arra, hogy egy adott helyzetben kicsit áthangolja 
világszemléletünket, és időlegesen más értékeket előtér-
be hozva megváltoztassa a módot, ahogyan reagálunk. 
Ezért olyan környezetben – például egy méregdrága ék-
szerbolt kirakata előtt –, ahol minden az önzésről, a 
szerzésről, a saját személy értékének kiemeléséről szól, 
sokkal nehezebben tudunk segíteni, mint néhány száz 
méterrel arrébb, ahol a környezet már nem sugallja ezt a 
szemléletet.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Segítség (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA

Itáliai oltárkép 
az Olasz Intézetben

Egy nemrég felfedezett itáliai oltár-
kép, a Szűz Mária, Szenthárom-

sággal, Szentekkel és donátorral resta-
urálásáról és kutatásáról tartottak 
kiállításmegnyitóval egybekötött kon-
ferenciát az Olasz Kultúr in té zet ben. A 
Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Restaurátor Tanszékéhez köthető fel-
fedezés óriási meglepetést okozott 
nemcsak a nagyközönség, de a művé-
szettörténészek számára is.

A Belvárosi Pesti Ferences-temp-
lom padlásán több mint fél évszá-
zadig elfeledve heverő olajfestmény 
olyan rossz állapotban volt, hogy 
azon sem a kompozíciót, sem ma-
gukat a figurákat nem lehetett felis-
merni. Görbe Katalin, a Képzőmű-
vészeti Egyetem tanára volt az, aki 
meglátta benne a művészeti értéket 

kapacitása a leveleken található szőrök 
mikrostruktúrájától függ. A vízinö-
vények levelét modellként használják, 
hogy továbbfejlesszék az új anyagot, a 
„nanoszőrmét”, amely az olajfolyások 
környezetbarát semlegesítésére hasz-
nálható majd.

A megrongálódott olajvezetékek, a 
tankhajó katasztrófák, a fúrótornyo-
kon és gyártelepeken történt balesetek 
nyers- vagy ásványi olaj szennyezéssel 
terhelik a környezetet. Az olajszeny-
nyezés eltakarítására bevett módszerek 
speciális hátrányokkal is járnak. Má-
sodlagos környezetszennyezést okoz, 
amikor az olajat elégetik vagy kemiká-
liákat használnak az olaj lebomlásának 
meggyorsításához. Sok természetes 
anyag, amely felveszi az olajat, mint 
például a fűrészpor vagy a növényi 
rostok, kevéssé hatékony, mert nagy 
mennyiségű vizet is felszív. A kutatók 
összehasonlítottak különböző vízinö-
vény fajokat, hogy környezetbarát al-
ternatívát találjanak az olajszennyezés 
eltakarítására. „Tudtuk, hogy ezeknek a 
növényeknek a levele taszítja a vizet, de első 
alkalommal tanulmányoztuk olajfelszívó 
képességüket” – mondta Claudia Zeiger, 
a kutatás vezetője, a KIT Institute of 
Microstructure Technology munka-
társa. A Salvinia nemzetség fajai főleg 
trópusi és szubtrópusi növények, de né-

NanoszWrmével	
takarítható el az olaj

SZétválasztható az olaj és a víz a to-
vábbfejlesztett „nano szőr me” se-

gítségével, melynek mintája egy, a ter-
mészetben megtalálható vízinövény.

Néhány moszatpáfrány rövid idő 
alatt nagy mennyiségű olajat képes 
felszívni, mert levelei erősen vízle-

pergetőek, és ezzel egy időben, jó az 
olajmegkötő képességük. A Karlsruhe 
Institute of Technology kutatói és a 
Bonn University munkatársai kimu-
tatták, hogy a vízinövény olajmegkötő 

hányuk, mint például a vízi rucaöröm 
(Salvinia natans), Európában is megta-
lálható. Mivel szaporodásuk gyors, sok-
szor gyomnövényként tartják számon 
őket. Pedig figyelemre méltó lehetőség 
rejlik bennük: gazdaságos, gyors és 
környezetbarát olajmegkötők. „Ezek 
a növények azokban a tavakban hasz-
nálhatók, ahol baleset történt, és az olaj a 
vízbe került” – mondta  Zeiger. Keve-
sebb mint 30 másodperc alatt a levelek 
megtelnek olajjal és összegyűjthetők, a 
felszívott olajjal együtt.

A salvinia fajai trichómákkal, nö-
vényi fedőszőrökkel rendelkeznek a 
levelek felszínén. Ezek a szőrszálak 

és Heitler András tanszékvezetővel 
együtt irányították a festmény restau-
rálását a 2015–2016-os tanévben. En-
nek a beavatkozásnak köszönhetően 
tárult fel a földi világ horizontjától 
kezdve a felhőkön térdelő szentek 
körén át az Atyaisten ragyogó égi 
birodalmáig tartó monumentális égi 
jelenés.

A képen a figurák laza kapcsolatá-
ból felépülő, könnyednek tűnő elren-
dezés valójában egy nagyon gondo-
san megszerkesztett, feszes és szigorú 
teológiai tartalommal bíró oltárképet 
alkot. Az égi jelenet lépcsősen szer-
kesztett kompozíciója a szentek hierar-
chikus elrendezésével, gesztusaikkal, 
attribútumaikkal az egyházi itáliai 
festészetnek a manierizmus utáni el-
lenreformáció hatását tükrözik. A kép 
megrendelőjének félalakos megjelení-
tése a festmény alsó részén pedig jel-
legzetes példája a XVI–XVII. századi 

A Salvinia molesta viasszal bevont, 

habverQszer_ véggel rendelkezQ szQrszálai 
vízlepergetQvé teszik a levelet. 

(KÉP: W. BARTHLOTT/NEES INSTITUTE)

Salvinia molesta 
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0,3 és 2,5 mm hosszúak. A külön-
böző salvinia fajok összehasonlítása 
feltárta, hogy nem a leghosszabb fe-
dőszőrrel rendelkező fajok szívják 
fel a legtöbb olajat. „Az olajmegkötő 
képességet a szőrszálak végződésének 
alakja határozza meg” – hangsúlyozta 
Zeiger. A legnagyobb mennyiségű 
olajat az óriás úszópáfrány (Salvinia 
molesta) levelei kötötték meg, amely 
fedőszőreinek végződése habverőhöz 
hasonlít.

A felszíni szerkezet és az olajmeg-
kötő képesség tehát összefügg a ví-
zinövények esetében, ennek tuda-
tában fejlesztették tovább a kutatók 
az intézetben korábban megalko-
tott „nanoszőrmét”. A műanyag-
ból készült nanoszőrme utánozza a 
salvinia vízlepergető és olajmegkötő 
képességét, így képes szétválaszta-
ni az olajat és a vizet. „További le-
hetséges technikai fejlesztések érdeké-
ben a természetben található nano- és 
mikrostruktúrákat tanulmányozzuk” 
– mondta Hendrik Hölscher, a KIT 
Biomimetikus Felszínek Csoportjá-
nak vezetője. Hangsúlyozta, hogy 
az azonos anyagból felépülő növé-
nyek különböző tulajdonságai gyak-
ran a finom szerkezetük különbségé-
ből adódnak.

(Karlsruhe Institute of Technology)

Az olaszországi  
földrengés háttere

Olaszország középső részén, Amat-
rice település közelében 2016. au-

gusztus 24-én, hajnali 3 óra 36 
perckor M=6,2-es magnitúdójú 
földrengés pattant ki. A földrengés 
pusztító erejét növelte, hogy a fel-
színhez igen közel, körülbelül 10 
kilométer mélyen alakult ki. A ha-
lálos áldozatok száma a 400-at is 
meghaladta és a község szinte ösz-
szes épülete súlyosan megsérült. Itt 
is, mint általában az óvárosokban, a 
régi épületek – főleg a betonkoszo-

rú nélküliek – nagyon sérüléke-
nyek. Úgy tűnik, Amatrice-ben 
emberi mulasztás is történt, hiszen 
a földrengésbiztosnak hitt, 2012-
ben átépített iskola és egyéb épüle-
tek is összeomlottak.

Az országnak ez az egyik legföld-
rengésesebb területe, ahol ráadásul 
M>6 erejű rengésekre is számíta-
ni kell. Itt keletkezett 2009-ben a 
mostani epicentrumtól nem messze, 
L’Aquila közelében egy kicsivel erő-
sebb, M=6,3 erejű földrengés. Az 
olaszországi földrengéseknek – és 
a magyarországiaknak is – a vég-
ső oka az Afrikai-lemez tolódása 

az Eurázsiai-lemez felé. Az előbbi 
határa azonban nem azonos a Föld-
közi-tenger déli partvonalával, ha-
nem attól északra húzódik, és része 

az Adriai-tüskének nevezett merev 
blokk is, amely az Adriai-tenger 
alatt húzódik. E mikrolemeznek az 
óramutató járásával ellenkező irá-
nyú forgása és észak felé tolódása 
határozza meg az adriai térség és 
a Kárpát-medence tektonikai vi-
szonyait. Magyarországon a legna-
gyobb ismert földrengés 1763-ban 
Komáromban pattant ki, ennek a 
mérete nagyjából megegyezett a 
mostani olaszországi rengés erejé-
vel. Hazánkban legföljebb mintegy 
M=6,0-6,5 méretű földrengésre 
számíthatunk. 

K. M.

itáliai donátor áb-rázolásoknak, 
azonosítása azonban már komoly 
kérdéseket vethet fel, amelyek a 
festmény megrendelési körülmé-
nyeivel kapcsolatos dokumentu-
mok hiányában egyelőre többnyi-
re megválaszolatlanul maradnak. 
További érdekesség, hogy a dog-
matikus tartalom kiegészül egy 
olyan motívummal, amelynek 
megjelenítésére nincs más példa 
az európai festészet történetében: 
Dioszkoridész gyógynövényeket 
bemutató kódexének egyik XVI. 
századi fordítása is szerepel az ol-
tárképen. 

A magyar és külföldi művészet-
történészek egyetértenek abban, 
hogy a kép egy közép- vagy észak-
itáliai festő műhelyében készülhe-
tett az 1600-as években. Két le-
véltári dokumentumban található 
róla egy-egy rövid említés, melyek 
szerint a Luby bárói család ado-
mányozta a festményt a Ferences-
templom számára 1868-ban.

PAPP CSILLA

Az olaszországi földrengések tektonikai háttere: sárga csillag jelöli  
a 2016. augusztus 24-i rengés epicentrumát.

(FORRÁS: HTTP://EARTHQUAKE.USGS.GOV/EARTHQUAKES/EQARCHIVES/POSTER/2016/20160824.PHP)
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Denevérek	 
vadászó	technikái

Az ember zajos lény. Tudósok sze-
rint még a madarak énekreper-

toárját is befolyásolja a városi ember  
keltette zaj. Nemrégiben végzett 
holland kutatások arra derítettek 
fényt, hogy a denevérek vadászó 
technikája is változik, ha nagy az 
alapzaj. 

A legtöbb denevérfaj rovarokra 
vadászik, amelyeket echolokáció se-
gítségével képes nagy pontossággal 
bemérni és elfogni. A dél-amerikai 
békaevő denevér hallása lefedi a nor-
mál hangtartományt is, itt méri be 

a brekegő hím békákat, 
amelyek a hangadással 
nőstényeket próbálnak 
magukhoz csalni. A 
holland kutatás  tanúsá-
ga szerint a denevérek 
békafogási ideje megnő, 
ha a brekegés kórusát 
egy bizonyos mennyisé-
gű zaj lefedi. Ilyenkor a 
hagyományos denevér-
technikára, a ros szabb 
felbontású echolokáciáóra 
váltanak. Ennek segítsé-
gével képesek a hangot 
adó béka kitáguló hangzsákját is de-
tektálni. A kutatók olyan műbéká-
kat használtak a kültéri kísérletben, 
amelyek hangzsákját gombnyomásra 
kitágíthatták. A denevérek a hát-
térzaj növekedésével késve ugyan, 
de lecsaptak az olyan műbékákra, 

amelyek hangzsákját mozgatták a 
kutatók, és nem vették észre a moz-
dulatlan hangzsákú műbékákat. A 
háttérzaj tehát valóban rontja a de-
nevérek hatékonyságát is, de ügyesen 
kompenzálnak.

BILKÓ ÁGNES

ÉT-ETOLÓGIA

Betonba öntött Európa

Döbbenetes mértékben növekszik a 
mesterséges területek aránya a Föl-

dön. Európában már több a beton, mint 
a vízfelület! Az Európai Statisztikai Hi-
vatal adatai szerint Európa szárazföldi 

felszínének már 8,8 százaléka mestersé-
ges, azaz lakhatási, kereskedelmi vagy 
ipari célokat szolgál. Szerencsére ebben 
az értékben benne foglaltatik némi 
zöldfelület is, kertek és parkok formájá-
ban, de nem túl magas arányban.

A teljes egészében mesterséges anya-
gokkal borított felületek aránya mint-
egy 5 százalék. Ide tartoznak az utak, 
a járdák, az épületek és a vasutak. Ez 
a szám azért hihetetlenül magas, mert 

például a tavak, folyók és más vizes te-
rületek aránya csak 4,6 százalékot tesz 
ki. Földrészünkön nagy különbségek 
vannak az egyes országok között. A kis 
területű Máltának például a harmadát 
fedi beton, de a Benelux Államoknak 
is több mint tizedét borítja valamilyen 

épület vagy út. Magyarország a listán 
holtversenyben a 14., nálunk az ország 
területének 4 százalékán található be-
tonfelület. 

Bár sokan azt gondolják, hogy Eu-
rópa túlzott iparosodása áll az előbbi 
ijesztő adat mögött, valójában globálisan 
sem jobb a helyzet. A Columbia Egye-
tem felmérése szerint a Föld szárazföldi 
felszínének nagyjából 3 százaléka város-
ias jellegű. És ebben az adatban nem sze-

repelnek az utak, vasutak, valamint a ki-
sebb települések által elfoglalt területek. 

A Föld beépítésének drámai hatásai 
lehetnek. A beépített területekre lehulló 
csapadék például nem tud beszivárog-
ni a talajba, éppen ezért gyors lefolyású 
villámárvizeket idézhet elő. Ennél is 

fontosabb, hogy a beépített területeknek 
szerepe lehet bolygónk felmelegedésé-
ben. Ráadásul rengeteg élőlény életterét 
veszik el ezek a felszínek.

Mivel a Föld népessége folyamatosan 
nő, és a városokba áramlás is erőteljes a 
harmadik világban, ezért az előttünk 
álló évtizedekben tovább fog növekedni 
a mesterséges anyagokkal borított terü-
letek aránya a Földön.  

(www.greenfo.hu)

Mesterséges területek a Földön 
a szárazföldi területek százalékos arányában

A beépített területek aránya néhány uniós országban
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KERESZTREJTVÉNY

E heti keresztrejtvényünk fQ sorai (vízszintes 1. és füg-
gQleges 21.) Pungor ErnQ vegyészmérnök, akadémikus 
(1923–2007) érdekes megállapítása a tudományról. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett 
négyzetet. A 34. számunkban elkezdRdR 14 hetes rejt-
vényciklusunk végére a négyzetek bet`ibRl – helyes 
sorrendbe rakva – egy 125 éve született jeles építész, 
m`egyetemi tanár, az MTA tagjának neve áll össze. A 
név megfejtRi között az Élet és Tudomány negyedéves 
elRfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 8. ÉpítQanyag. 10. Vásári pecsenyesütQ 
tulajdonosa, m_ködtetQje. 12. Innen máshova. 13. Tyúk-
anyó véleménye! 14. Sav és bázis reakcióterméke. 16. 
Becézett Zoltán. 18. Pipa eleje! 19. Becézett Eleonóra. 
22. A közbiztonságra is vigyázó egyenruhás személy. 
24. ... Alexander Milne; a Micimackó írója. 25. Eredetileg 
ilyen parancs az ukáz. 26. Német költQgéniusz (Johann 
Wolfgang). 28. Gyom páros bet_i. 29. Szavazóedény. 31. 
M_lesiklás kelléke. 32. Zalai KQolajipari Vállalat (a MOL-
ba olvadt cég), röv. 34. Edzés kezdete! 35. A ... doktor; Moliére 
vígjátéka. 39. Bácsi, bizalmasan.

FÜGGQLEGES: 1. Sántha József drámája Széchenyi végnapjairól, 
Elek Judit vitte filmre. 2. Egykori világbajnok lett sakkozó (Mihail). 
3. Buci belseje! 4. SorszámnévképzQ. 5. ElQidéz. 6. Gépjárm_ 
üzemanyaga. 7. Dátumrag, az -én párja. 8. KápolnatetQ! 9. Áprily 
Lajos „madaras” verseinek egyike. 11. Téli csapadék. 15. Dies ...; 

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. november 19.

Jelentkezési határidQ: 2016. október 17. 

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

Kedves Olvasóink!

2006 és 2015 között 
megjelent lapszámaink 

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztRségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!

a harag napja, latinul. 17. FöntrQl. 18. Ruhátlan. 20. Nehézfém. 23. 
ÚrinQ. 27. Elnémult húr! 30. BQrelváltozás; mitesszer. 31. Saint, 
röv. 33. Fejér megyei község, Dobozy Imre író szülQhelye. 34. 
EllenQrzött tQkepiaci üzlet, röv. 36. BölcsQdal! 37. Ásványi f_szer. 
38. Üres lak!

A 39. heti rejtvényünk megfejtése: „Félni nem kell, de óvatosnak 

lenni igen.” (Teller Ede)
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150 éve, 1866. augusztus 
1-jén indult meg a villa-
mosközlekedés elődjé-
nek is tekinthető menet-
rend szerinti lóvasútfor-
galom a pesti Széna (ma: 
Kálvin) tér és Újpest kö-

zött. 120 éve, 1896. január 12-től szállított utasokat először 
villamos – a BUR-vasútként ismert cég égisze alatt – a mai 
Lehel tér és Újpest között, illetve a Megyeri kápolnáig. A 
Lóvasút és BUR-vasút kiállítás a kettős évforduló kap-
csán kötöttpályás közlekedésünk másfél évszázados törté-
netét tekinti át korabeli fotók és műtárgyak segítségével.

A tárlat Pest-Buda, majd Budapest utcaképét a 
XIX. században meghatározó lóvasúti utazásokról, a ló-
vasúti üzemről, valamint a villamosforgalom kialakulá-
sáról és napjainkig tartó történetéről szól.

Az utasok kegyeiért versengő több közlekedési társaság 
egyike volt a Budapest-Újpest-Rákospalotai Villamos 
Közúti Vasút Részvénytársaság. A BUR-vasút ugyan 
nem tartozott a „nagy” közlekedési vállalatok sorába, 
azonban Budapest, valamint az egyre fejlettebb, ipari ar-
culatú Újpest és a mezőgazdaságáról híres Rákospalota 
között fontos közlekedési szerepet töltött be. Vágányain 
jelentős teherforgalom is volt, éppen a gyorsan épülő 
Budapest és Újpest miatt.

Az október 2-ig az Újpesti Városháza Pincegalériájá-
ban látható kiállítás látványos eleme egy, a korabeli vil-
lamos utasterét megidéző enteriőr, de megtekinthető 
számos, eddig ritkán látott lóvasúti és villamosjegy, va-
lamint részben korabeli, részben a BUR vasút egykori 
vonalain üzemelt villamosjáratok viszonylattáblái is.

A kivételes műveltségű 
Haynald Lajos 1851-től er-
délyi püspökként, 1867-től 
kalocsai érsekként szolgál-
ta a katolikus egyházat. 

Nevét a magyar kultúra legnagyobb mecénásai között 
említik: vagyonát, befolyását önzetlen módon a nemzet 
gyarapítására használta fel. Iskolákat alapított, jelentős 
összegekkel támogatta a művészet és a tudomány számos 
területét. Korának egyik legismertebb társasági személyi-
sége volt, barátság fűzte többek között Liszt Ferenchez és 
Munkácsy Mihályhoz is. 

Százezer példányt meghaladó botanikai gyűjteményét és 
ritkaságokban bővelkedő szakkönyvtárát a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum őrzi, melyből most egy igazi 
XXI. századi kiállítás nyílt Igéző virágok szemlélésé-
ben címmel. A középiskolásokat és fiatal felnőtteket is 
megszólító tárlatban játékok, oknyomozás, eredeti gyűjte-
ményi tárgyak kalauzolják a alátogatókat  és mutatják 
meg azt, hogy kapcsolatok a világháló nélkül is léteznek 
és működnek. A kiállítás december 6-ig tart nyitva.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

A Csodák Palotája 4 év-
szak tudománya sorozata 
negyedik fejezetéhez ér-
kezett. Lassan előkerül a 
pulóver, a sapka és a sál a 
szekrényből, becsenget-

nek az iskolákban, a nyári vizes, napfényes pillanatokat 
felváltja az ősz komor hangulata. A természettel együtt 
változik ez az időszaki tárlat, a Csobbanó tudomány he-
lyét a Szüretelő tudo-
mány veszi át. A kiállítás 
középpontjában az őszi 
természet, az időjárás, az 
ál lat tartás, a gombák, a 
táv fűtés, a pálinka, a 
csempészet, a temetkezés 
és a nagyvárosok tudo-
mánya áll.

A november 30-ig látható tárlaton a mindennapok 
apró részleteit hozzák közelebb a látogatókhoz. Hétköz-
napi jelenségek okait keresik, a használati eszközeinkben 
rejtőző tudást igyekeznek a felszínre hozni. Szakmai 
partnereikkel közösen fedezik fel az évszak rejtett moz-
zanatait. 

Sarah Bernhardt, Yvette 
Guil bert, Loie Fuller neve 
nemcsak művészetüknek, 
hanem a róluk készült 
Toulouse-Lautrec-mű-

vek  nek köszönhetően is ismerős lehet. Azt viszont már bi-
zonyára kevesen tudják, hogy az előző századforduló Ma-
gyarországának színpadain is gyakori vendégszereplők 
voltak. Felléptek a Magyar Színházban, a Vígben, a 
Somossy Orfeumban, magyar újságírók interjúkat készí-
tettek velük. A magyar közönség akkoriban is fogékony 
volt minden újdonságra.

A Szépművészeti Mú-
zeum Toulouse-Lautrec-
grafikái alapján készült 
Toulouse-Lautrec li-
tográfiái című kiállítá-
son azonban nemcsak 
korabeli francia színész-
nőkkel találkozhat a 
Müpa közönsége, hanem például az egyik kiállított ké-
pen lévő sápadt arcú, elegáns hölggyel is, a dúsgazdag 
amerikai milliomossal, Clara Warddal, aki mellett a pá-
holy mélyén csábítója, későbbi férje, a híres cigányprí-
más, Rigó Jancsi látható. A hegedűvirtuóz 1896-ban, a 
párizsi Payard étteremben vendégszerepelve csavarta el 
az amerikai hölgy fejét, aki akkor még Caraman-
Chimay belga herceg felesége volt. A Müpa Zászlóteré-
ben látható tárlat október 2-ig látogatható.

Kötött pályán CSOPA Qsz

Világháló nélkül

Megrajzolt életek
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Lélegezni	zárt	ajtó	mögül?
Az ősi tengeri ízeltlábúak és pu-
hatestűek erős külső burkokkal 
vették körül magukat, amely 
hathatós védelmet jelentett a ra-
gadozók és az embert (puhates-
tűt) próbáló környezet, például az 
erős hullámzás el len. A külső 
páncél a szárazföld meghódítása 
után is hasznosnak bizonyult, 
méghozzá nemcsak az el lenség-
gel, hanem a kiszáradással szem-
ben is.

A	jövW	városa	napjainkban
Ötvenhárom híd köti össze a 
Budapest méretű város tizen-
négy szigetét. Stockholm erede-
ti leg azért épü lt, hogy megvédje 
Sig tuna községét a fosztogatá-
soktól. A Mälaren-tó és a Balti-
tenger találkozásánál elhelyez-
kedő várost Észak Velencéjének 
is nevezik. 

A	lengyel	október
Az 1956. júniusi poznaMi felkelést 
követően a ti ltakozás és a nyílt 
elégedetlenség egész Lengyelor-
szágot átfogta. Számos városban 
a gyárak, középületek, iskolák, 
pályaudvarok és a párthelyiségek 
falain röplapok, plakátok, transz-
parensek jelentek meg, amelyek a 
poznaMi hősöket éltették.

A hátlapon
A Czermák-féle gégetükör

A pesti egyetem élettani tanszékének 
tanára, Jan Nepomuk Čermák cseh 
származású orvos, fiziológus, egyete-
mi tanár, a magyar orvostörténeti 
szakirodalomban Czermák János né-
ven vált ismertté. Nevéhez fűződik an-
nak az új diagnosztikai eljárásnak a ki-
fejlesztése, amellyel az emberi gége 
vizsgálhatóvá vált. Ludwig Türck 
osztrák neurológus kísérletei ösztönöz-
ték arra, hogy a gégeműködés megfi-
gyelésével foglalkozzon: ehhez olyan gé-
getükröt szerkesztett, amelynek segítsé-
gével a sajátját tanulmányozhatta. Az 
önvizsgálat során mesterséges fényfor-
rás közbeiktatásával, valamint a fény-
sugárnak a kellő területre történő irá-
nyításával, megoldotta a torok diag-
nosztikájának két alapvető kérdését: a 
fény megfelelő terelését, illetve a tük-
rözést. A fiziológus tanár a módszerét a 
Budapesti Királyi Orvosegyesület 1858 
novemberében tartott ülésén mutatta 
be először. Czermák erre a célra a kö-
zepén átlyukasztott Ruete-féle kerek 
szemtükröt alkalmazta, amelynek se-
gítségével a fényt a vizsgálandó felület-
re vetítette és a nyeles gégetükör segít-
ségével láthatóvá vált a kísérletező élet-
tanász gégéje. A kidolgozott diag-
nosztikai eljárás jelentősége abban 
rejlett, hogy lehetővé tette a betegek 
egész évben történő, folyamatos vizs-
gálatát. Czermák önmagán folytatott 
kísérletei segítették a gégetükrök for-
májának tökéletesítését s így a vizsgá-
latokat. Kutatási eredményeinek gyors 
feldolgozása, valamint az általa kidol-
gozott módszer széles körű elterjedése 
a laringológia gyors fejlődését eredmé-
nyezte. 

Szöveg: KÓTYUK ERZSÉBET
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