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… az utóbbi hónapokban gyakran előkerült a közéletben az 
egyetemi és kutatóhelyi rangsorok kérdése: melyik felsőok-
tatási vagy tudományos intézmény milyen helyezést foglal el 
hazai és nemzetközi viszonylatban. Az erről folyó vitákat 
követve mindig érdemes leszögeznünk, hogy minden ösz-
szehasonlítás rejthet kockázatot magában, nincs abszolút 
rangsor, az egyes intézmények megítéléséhez több tartalmi 
összetevő alapos, értő és érzékeny egybevetése szükséges. 

Ehhez szolgáltathat adatokat egy, a napokban nyilvánosságra 
hozott pályázati erősorrend. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és 
Innovációs (NKFI) Hivatal felfedező kutatásokat ösztönző 
programjaiban több mint 400 kutató és kutatási projekt nyert 
összességében 11,5 milliárd forintot meghaladó támogatást. 
A Hivatal 2017-ben a korábbihoz képest megnövelt keretösz-
szeggel, a kutatói életpálya különböző szakaszaihoz illeszkedő 
új pályázati konstrukciókkal tette közzé a felfedező kutatáso-
kat ösztönző felhívásokat. A kutatói kezdeményezésű témapá-
lyázaton 6,5 milliárd, míg a 40 év alatti kutatók számára kiírt 
felhívás alapján összességében 3 milliárd forint keretösszeg ere-
jéig nyerhettek támogatást a legígéretesebb kutatási projektek. 

Az elnyert támogatások száma alapján az intézményi 
rangsort az Eötvös Loránd Tudományegyetem vezeti 53 db 
támogatott projekttel, amelyek összesített támogatása  
1,3 milliárd forint. Egymilliárd forintot meghaladó összesí-
tett egyetemi támogatást kapott még a Debreceni Egyetem 
és a Szegedi Tudományegyetem, 41 és 34 támogatott pro-

jekttel. Az akadémiai intézmények rangsorát a Természet-
tudományi Kutatóközpont vezeti 31 támogatott projekttel, 
0,9 milliárd forintnyi összesített támogatással, amelyet a Kí-
sérleti Orvostudományi Intézet (11 db támogatott projekt,  
454 millió Ft támogatás) és a Wigner Fizikai Kutatóközpont 
(18 db támogatott projekt, 443 millió Ft támogatás) követ.

Az NKFI Hivatal felismerte, hogy világszerte nő a tudo-
mányos teljesítmény nemzetközi láthatósága elismerésének a 
jelentősége, amelyet a különféle innovációs eredménytáblák-
ban és egyetemi rangsorokban a tudományos  publikációk 
idézettségével is mérnek. Az új „Jelentős nemzetközi hatású, 
kiemelkedő eredményeket elért kutatócsoportok támogatá-
sa” című 1 milliárd forintos keretösszegű kiválósági program 
meghirdetésével az NKFI Hivatal arra szerette volna ösztö-
nözni a hazai kutatócsoportokat, hogy szakterületük fejlődé-
sére nagy hatást gyakorló, további kutatásokat megalapozó 
újabb eredményeket érjenek el, és azokat a legnagyobb látha-
tóságot jelentő nemzetközi tudományos fórumokon mutas-
sák be. Elgondolkoztató, hogy e felhívás keretösszege 50, a 
kiírásnak megfelelő kutatócsoport támogatására adott volna 
lehetőséget, azonban csak 30 pályázó  jelentkezett, akik közül 
27 felelt meg a szigorú feltételnek, hogy élvonalbeli eredmé-
nyeikkel nemzetközi hatást kiváltó közleményükkel a szak-
területük felső 5 százalékába tartozó idézettséget értek el a 
hivatalos megjelenést követő két éven belül. Ebben a pályá-
zatban is az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói emel-
kednek ki, ahonnan 7 pályázat nyert támogatást. A tudo-
mányterületi rangsort a fizika és az idegtudomány vezeti 
4-4 támogatott pályázattal. Gózon Ákos
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 Zika-vírussal  
az agydaganat ellen

A felnőttek leggyakoribb 
agy tu mo ra, a glioblasztóma 
az egyik legrosszabb prog-

nózisú daganat: a tumor ke-
zelésében egyedül a 2005-ben 
bevezetett, temozolomid alapú, 
sebészeti beavatkozás után adott 
sugár- és kemoterápia jelentett 
érdemi fejlődést. A glioblasztómák 
nagyon gyorsan átterjednek az agy 
más részeire is, főként ezért kezel-
hetők nehezen: a betegek többsége a 
diagnózist követő 14 hónapon belül 
meghal. Mindezek miatt lenne fon-
tos akár egy szokatlan, de teljesen 
új megközelítést jelentő, ám hatá-
sos kezelési módszer kidolgozása, 
mint amilyen például egy vírus al-
kalmazása.

A legelőször 1947-ben kimuta-
tott, majd 2007-ben az első jól 
dokumentált mikronéziai jár-
ványt  keltő Zika-vírus azáltal 

okoz veleszületett magzati rend-
ellenességet (kisfejűséget), hogy 
a terhesség alatt a fejlődésben 
lévő agy őssejtjeit támadja meg. 
Mivel a glioblasztóma-sejtek 
előalakjaiként funkcionáló abnor-
mális őssejtek, illetve az ezekből 
kialakuló daganatsejtek nagyon 
hasonlók a fejlődésben lévő mag-
zati agy őssejtjeihez, a Cambrid-
ge Egyetem kutatóiban felmerült, 
hogy a Zika-vírus talán az agyda-
ganatok elleni küzdelemben is egy 
hasznos eszköz lehetne. „Kutatá-
sunk egyelőre korai fázisban tart, a cél 
pedig most annyi, hogy megvizsgáljuk: 
pontosan miként hat a vírus az agy-
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daganatok kiindulópontjául szolgáló 
abnormális őssejtekre, illetve a már 
daganatossá vált sejtekre. Ezt köve-
tően dolgoznánk ki egy olyan eljárást, 
amely már kifejezetten az abnormális 
őssejteket és a tumorsejteket támadná 
meg, miközben érintetlenül hagyja az 
agy egészséges szöveteit” – mondta 
Harry Bulstrode, a Cancer Research 
UK által finanszírozott kutatás 
vezetője.

A megközelítés – azonkívül, 
hogy egy vírus alkalmazásáról 
van szó – azért is lenne újszerű, 
mert a glioblasztóma kemoterá-

piás kezelését akadályozza a vér-
agy gát, amelyen nehéz átjuttatni 
az egészséges agyszövet megóvása 
céljából amúgy is csak kis meny-
nyiségben adott gyógyszermole-
kulákat. Ellenben a Zika-vírusnál 
nem merülne fel ilyen probléma, 
az ugyanis akadály nélkül átjut-
tatható a vér-agy gáton, és a vírus 
– vagy a vírus egy molekulárisan 
módosított változata – célzottan 
csak a daganat-őssejtekbe, illetve 
a már daganatossá fajult sejtekbe 
kerülne be. (A daganat-őssejtek 
korlátlan élettartalmúak, korlát-
lan szaporodásra képesek, ám az 
osztódás nem jellemző rájuk: ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy 
részben belőlük származnak a 
daganat egyéb tulajdonságú 
sejtjei, ám maguk az őssejtek 
nem sokszorozódnak meg.)

A daganatsejteket feloldó – 
szaknyelven onkolitikus – ví-
rusokkal ugyan már a májrák 
ellen is próbálkozik az egyik 
nemzetközi gyógyszercég, a 
kifejezetten újszerű és koráb-
ban még nem tesztelt meg-
közelítés miatt azonban nem 
volt könnyű finanszírozást 

találni a kutatások elkezdéséhez. 
Bulstrode ezért az innovatív ku-
tatások támogatására létrehozott 
alap, a Pioneer Award pályázatára 
nyújtotta be ötleteit. „Szerencsém 
volt, hiszen a 200 000 fontos alapot 
létrehozó Cancer Research UK végül 
egy jelentős összeggel támogatta a la-
borkísérletek elkezdését.”

A megközelítés azért is remény-
teli, mert ha a már kialakult daga-
natsejtek mellett a tumorsejtek egy 
részének előalakjaként szolgáló 
őssejteket is sikerülne elpusztítani, 
azzal akár véglegesen is elvágható 

lenne a daganatok újbóli kiala-
kulásának útja. A glioblasztóma 
éppen egy olyan daganattípus, 
amelynek kialakulásában a jelen-
legi feltevések alapján nem sokat 
számít az életmód vagy az örök-
lött tényezők, mivel kifejezetten 
az őssejtekben véletlenszerűen le-
zajló mutációktól függ, hogy va-
laki megbetegszik-e az élete során, 
vagy sem. 

A glioblasztómák kezelésében a 
műtéti eltávolításon, majd az ezt 
követően adott sugár- és kemoterá-
pián kívül próbálkoznak még egy 
kísérleti fázisban tartó immunte-
rápiás megközelítéssel, valamint a 

Zika-vírus 

Agydaganat 

Glioblasztóma
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Már maga a mérés technikai 
megvalósulása is fontos mérföld-
kő. A kutatók remélik, hogy ez az 
úttörő felfedezés bepillantást en-
ged a fekete lyukak egyesülésének 
folyamatába, illetve további kettős 
feketelyuk-rendszerek felfedezését 
teszi lehetővé.

Több mint 12 évvel ezelőtt ku-
tatók egy csoportja Greg Taylor, 
az Új-Mexikói Egyetem asztrofi-
zikus-professzorának vezetésével, 
10 rádióteleszkópból álló rendszer 
segítségével már készített felvéte-
leket a fekete lyukakat tartalmazó 
galaxisról. Ehhez a Virginia-szige-
tektől Hawaiin és Új-Mexikón ke-
resztül egészen Alaszkáig húzódó 

célzott kezelések egy fajtájával, az 
EGFR-gátló kezeléssel is. Ez utób-
bival jelenleg az a probléma, hogy 
bár sok tumortípusnál – például 
a tüdőráknál és a vastagbélráknál 
– az esetek egy részében ma már 
nagyon jól alkalmazható ez a fajta 
kezelési módszer, az agydaganatok 
egy része – a többi agytumorétól 
eltérő metilációs mintázat miatt – 
egyáltalán nem reagál az EGFR-
receptorokat gátló terápiára.
Forrás: http://www.cancerresearchuk.org/about-
us/cancer-news/press-release

 Végtelen égi tánc

A Földtől nagyjából 750 millió 
fényévre található a 0402+379 
névre hallgató hatalmas ga-
laxis, melynek központja két 
nagy tömegű fekete lyukat is 
rejt. Ezek az eddig ismert leg-
nagyobb méretű fekete lyu-

kak, együttes tömegük 15 milliárd 
naptömegnek felel meg. Ez az el-
sőként észlelt olyan típusú kettős 
rendszer, melyben a fekete lyukak 
folyamatosan közeledve egymás 
körül keringenek. Az új kutatást a 

Stanford Egyetem munkatársai vé-
gezték, eredménye az Astronomical 
Journal folyóiratban jelent meg.

A méréseket végző kutatócso-
portot többek között az amerikai 
egyesült államokbeli Új-Mexikói 
Egyetem, a Nemzeti Rádiócsilla-
gászati Obszervatórium és a Ha-
ditengerészeti Obszervatórium 
munkatársai alkotják.
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sávban elhelyezkedő teleszkópok 
tapogatták le az eget. A felvételek 
és adatok elemzése hosszú időt vett 
igénybe, a kettős rendszert is csak 
2006-ban ismerték fel a kutatók.

„A két objektum egymástól mintegy 
7 parszek távolságra helyezkedik el, 
így a valaha meg figyelt legközeleb-

bi nagy tömegű fekete lyukak-
ról beszélhetünk” – mondta 
Karishma Bansal, Taylor labo-
ratóriumának munkatársa. A 
legfrissebb eredmények sze-
rint a két lyuk egyike mind-
össze a szögperc milliomod 
részével mozdul el a másik-
hoz képest, amely 1 milli-
árdszor kisebb annál, mint 
amit szabad szemmel képesek 
vagyunk érzékelni. Ez alap-
ján a kutatók úgy gondolják, 
hogy az említett fekete lyu-
kak keringési ideje körülbelül 
30 000 év lehet.

Habár elsőként lehetett 
„közvetlenül” megmérni egy 
fekete lyuk orbitális pályán 
történő mozgását, nem ez az 
egyetlen feketelyuk-páros a 
világegyetemben. Emellett a 

vizsgált galaxisnak egészen külön-
leges története van.

„Olyan, mintha több galaxis egy hatal-
mas elliptikus objektummá olvadt volna 
össze, amely körül erős röntgensugárzás 
tapasztalható.” – mondta Roger W. 
Romani, a Stanford Egyetem fizikus 
professzora, a publikáció társszerzője. 

A kutatók szerint a nagyméretű ga-
laxisok központjában nagy tömegű 

A két fekete lyuk lassú tánca a galaxisban (FORRÁS: THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO)

Korunk modern csillagászati eszköze, a rádióteleszkóp
(FORRÁS: STANFORD UNIVERSITY)
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fekete lyukak találhatók, a galaxisok 
egyesülését pedig a feketelyukak ösz-
szeolvadása követi. A szóban forgó 
galaxis a feltételezések alapján a fo-
lyamat átmeneti szakaszát éli.

„Hosszú időn át bámultuk az égboltot 
olyan nagy tömegű feketelyuk-párokat 
fürkészve, amelyek végül egyesülni fog-
nak” – mondta Taylor. „Bár az elméle-
tet már korábban megalkottuk, a bizonyí-
tás csak most került elérhető közelségbe.”

A két objektum összeolvadása a 
gravitációs sugárzás hirtelen vál-
tozását okozná. Hasonló eseményt 
nemrég a LIGO detektált gravitáci-
ós hullám formájában. Jelen esetben 
az egyesülés valószínűleg az eddig 
mért legerősebb gravitációs hullá-
mot eredményezné.

A találkozáshoz vezető út azonban 
maga az örökkévalóság, hiszen olyan 
lassan közelednek egymáshoz, hogy 
talán még az univerzum várható élet-
tartama folyamán sem következik be.

„A további eredmények birtokában 
talán jobban megismerhetjük azokat a 
körülményeket, amelyek általában a fe-
kete lyukak egyesüléséhez vezetnek. A 
mostani felfedezés ehhez csak az első, ám 
minden bizonnyal nem az utolsó lépést 
jelentette” – mondta Romani.
Forrás: http://news.stanford.edu/2017/06/27/
black-holes-appear-orbiting/

 Cukorból  
és szén-dioxidból 
gyártott műanyagok

Biológiailag lebomló, cukorból 
és szén-dioxidból készült mű-
anyag válthatja le a jövőben a 
nyersolajból készült, nem fenn-
tartható műanyagokat, a Uni-
versity of Bath (Egyesült Ki-
rályság) Centre for Sustainable 

Chemical Technologies (CSCT) 
szakembereinek köszönhetően.

Polikarbonátból sok mindent 
készítenek, vizespalackot, szem-
üveglencsét és karcálló bevonatot 
telefonokhoz, adathordozókhoz. 
A polikarbonát jelenlegi gyártási 
eljárása  BPA-t  (biszfenol A) hasz-
nál, melyet a cumisüvegekből már 
kitiltottak, és foszgént (karbonil-
klorid), mely erősen mérgező ve-
gyület, és melyet az első világhá-
borúban vegyi fegyverként alkal-
maztak. Az új találmánnyal azon-
ban vége lehet a mérgező műanyag 
korának. A University of Bath ku-
tatói alternatív polikarbonátot állí-
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tottak elő cukrokból és szén-dioxid-
ból egy új eljárással, mely alacsony 
nyomáson és szobahőmérsékleten 
kivitelezhető, ennek köszönhetően 
olcsóbb és biztonságosabb az elő-
állítása. Az új típusú polikarbonát 
biológiai úton lebontható szén-di-
oxiddá és cukorrá talajbaktériumok 
enzimjeinek segítségével.

A cukrokból készült polikarbonát 
a hagyományos, BPA-ból készült 
polikarbonát fenntarthatóbb alter-
natíváját kínálja. Az új műanyag 
fizikai tulajdonságai hasonlóak az 
olajból gyártott műanyag tulaj-
donságaihoz: erős, átlátszó, karcál-
ló. Hatalmas különbség azonban, 
hogy az új műanyag visszabont-
ható cukorra és szén-dioxidra a 
talajbaktériumok enzimjeinek se-
gítségével.

Az új, BPA-mentes műanyag fel-
válthatja a jelenleg használt poli-
karbonátot olyan fogyasztási cik-
kekben, mint például a cumisüve-
gek és ételes dobozok. Mivel ez a 
műanyag biológiailag kompatibilis, 
használható lesz orvosi implantátu-
mokhoz, illetve szövettenyésztés-
hez vagy szervek tenyésztéséhez is.

Antoine Buchard, a kémia tanszék 
kutatója, elmondta: „A lakosság egyre 
nő, így a műanyagok iránti igény is. Az 
új műanyagunk megújuló alternatíva a 
fosszilis energiát használó polimerek he-
lyett. Nem drága, és, mivel lebontható, 
nem fogja az óceánokban és a talajban 
növelni a hulladék mennyiségét. Eljárá-
sunk szén-dioxidot használ az erősen 

mérgező foszgén helyett, és BPA-mentes 
műanyagot eredményez, tehát nem csak a 
műanyag biztonságosabb, de tisztább az 
előállítás folyamata is.”

Buchard és kutatócsoportja  az 
eredményekről egy cikksorozat kere-
tében számolt be a Polymer Chemistry 
and Macromolecules című szaklapban. 
Eljárásukat a természet inspirálta, 
a DNS-ben található timidin nevű 
cukrot használták építőkőként.

Georgina Gregory doktorandusz, a 
tanulmány első szerzője, elmond-
ta: „A timidin a DNS-t alkotó egyik 
építőegység. Mivel amúgyis jelen van a 
testben, az új műanyag biokompatibilis 
lesz, és biztonságosan használható lesz 
szövetgyártáshoz. Az új műanyag tulaj-
donságai finomra hangolhatók a kémiai 
struktúra alakításával. Például pozitív 
töltést adhatunk a műanyagnak, így a 
sejtek hozzátapadhatnak, és ez hasznos 
tulajdonság, ha szövetgyártásban állvány-
ként akarjuk használni.” A szövetgyár-
tásban való tesztelés már elkezdődött
Ram Sharma közreműködésével.

A kutatók más cukrok, ribóz és 
mannóz felhasználása iránt is érdek-
lődnek. Buchard hozzátette: „A ve-
gyészek száz év tapasztalattal rendelkez-
nek azon a téren, hogy olajból gyártott ve-
gyi anyagokat használjanak alapanyag-
ként. Újrakezdés előtt állunk tehát, 
meg kell tanulnunk olyan megújuló 
anyagokat használni, mint a cukrok, 
a szintetikus, ám fenntartható alap-
anyagokhoz. Ennek még a kezdetén 
tartunk, de a jövő ígéretes.”
Forrás: University of Bath

A cukor és a szén-dioxid műanyaggá történő alakításának folyamata 
(KÉP: GEORGINA GREGORY)
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T alán első gondolatra a legcélszerűbb eljárásnak a 
fennmaradt sodronypáncélok roncsolásos vizsgá-
lata tűnhet, azonban ezáltal a műtárgyak mara-

dandó sérülést szenvednének, emellett az eredményeket 
befolyásolná több évszázados korrózió. Továbbá, ha a 
fennmaradt, különböző anyagösszetételű, korú és külön-
böző technikákkal elkészített sodronymintákat vetnénk 
vizsgálat alá, az eredmény könnyen fals mérési adatokhoz 
vezetne, és nem is lenne reprezentatív. 

A C É L G Y Ű R Ű K  S Z A K Í T Ó V I Z S G Á L AT  A L AT T 

A SODRONYPÁNCÉLOK 
VÉDŐKÉPESSÉGE

A sodronypáncélok védelmi 
erejének feltárására ezért a re-
konstrukciós eljárással újraal-
kotott sodronygyűrűk al-
kalmazott anyagtudományi 
vizsgálata adhat lehetséges 
választ. Ehhez azonban több 
tucat mintára van szükség. 
A kutatás első lépésében – az 
anyagszerkezet és a készítési 
technológia alaposabb megis-
merésre céljából – a középkor 
idejéből fennmaradt sod-
ronypáncélokat alkotó gyű-
rűket elektronmikroszkóppal 
és mikroröntgennel vizsgál-
tam. Ezután következett a 
mintadarabok elkészítése au-
tentikus eszközökkel és ko-
vácsipari technikákkal, úgy-
nevezett rekonstrukciós eljárással. Fontos szempont volt, 
hogy a próbatestek mind pedig fizikai tulajdonságaik-
ban, mind pedig anyagösszetételükben a lehető legna-
gyobb mértékben hasonlítsanak a mintavételi eljárás so-
rán megismert eredeti darabokra. A sodronygyűrűk és a 
szegecsek alapanyagát egyaránt húzott vasdrót alkotta. A 
próbatestek közti elhanyagolható különbségeket az autenti-
kus módon történő kézi munkavégzés eredményezte. 

Maga a szakítóvizsgálat melynek egy úgynevezett egy 
adott gyűrű két pontjára terhelődő feszítő erőhatást hivatott 
szimulálni. Ez valós esetben a sodronypáncél felületére merő-
legesen érkező, hegyes, kétélű tárgyak hatását modellezte. Ez 
egy késő középkori harci helyzetben lehetett egy kilőtt nyíl-
vessző vagy számszeríj nyílhegye, egy kard vagy tőr általi 
szúrás, illetve lándzsa vagy más éles szálfegyver hegyes pont-
jával kivitelezett döfés. 

A sodronypáncélok az európai hadszínterek elterjedt és meghatározó eszközei voltak hosszú időn 
keresztül. Eredetük az ókorig nyúlik vissza, harctéri alkalmazásuk végpontját pedig a XVII. század jelen-
ti. Figyelemre méltó tény, hogy a fegyvertörténet folyamatosan változó világában ezen időszak alatt a 
sodronypáncélok struktúrája érdemben nem sokat változott. Az egymásba kapcsolódó, uniformizált 
vasgyűrűkből álló páncélzat célja a testre mért erőhatás mozgási energiájának elnyelése volt. Ezt a fajta 
vértet mindig bélelt ruhadarabokkal együtt hordták, így minimalizálva a szervezetben bekövetkező eset-
leges traumákat. Hagyományosan ezen páncéltípus leküzdéséhez szokás származtatni a nagy erejű 
számszeríjak és hosszú íjak elterjedését is, melyeket széleskörűen a XIV. század elejétől alkalmaztak az 
európai hadászatban. Ebből adódik a kérdés: vajon mekkora erőhatásnak tud ellenállni a sodronypáncél?

Rekonstruált sodronygyűrű készítés közben

Középkori sodronypáncél zárt gyűrűjének vizsgálata.  
Mikroröntgenes felvétel a gyűrű belső szerkezetéről  

és elektronmikroszkópos felvétel a felszínről

Rekonstruált sodronygyűrű  
a szakítógépben
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páncél egységének megbomlásához vezetett, melynek során 
a testvédelmi eszköz jelentős mértékben veszített védelmi 
képességéből, azonban nem jelentett feltétlen sérülést a vi-
selője számára. A szakítás előre meghatározott sebessége  
5 mm/perc volt. A vizsgálat közben digitális adatrögzítés 
zajlott, melynek segítségével a tönkremenetel pillanatá-
ban a próbatestet ért legnagyobb erőhatásra voltunk kí-
váncsiak (Fmax).  A legtöbb esetben a szegecsek elszakadá-
sa volt várható a tönkremenetelnél. A kisebb huzalsze-
geccsel összezárt gyűrűk eredményei között a legnagyobb 
különbség 378 N, az öt gyűrű tönkremeneteli átlaga pe-
dig  638 N volt. Csupán a harmadik és az ötödik próbatest 
esetben fordult elő szegecsnyíródás, ennek oka valószí-
nűleg a nem teljesen egyenes tengelyben sikerült szege-

cselésben keresendő. Az ékszegecses sodrony-
szemek esetében viszonylag kiegyenlítettebb 

értékeket kaptam. A legnagyobb különbség  
a próbatestek tönkremenetelekor mindössze  

88,45 N volt. Az ezen láncszemek szakadásakor a 
fellépő átlagolt erőhatás pedig 415 N. Itt fontos figyelembe 
venni, hogy ezek a gyűrűk szabad szemmel nem látható 
módon vékonyabbra húzott drótból készültek, mint társa-
ik. A mindössze egy-két tized milliméteres különbség 
magyarázhatja a két, középkorban leggyakrabban megta-
lálható szegecselési típus gyengébb teljesítését. 

A nagyobb huzalszegecses gyűrűk szegecsei 1,5 mm-es drót-
ból készültek. Átlagolt érték szerint 562,67 N-nál szakadtak el 
a próbatestek. A legnagyobb és legkisebb szakadáskor fellé-
pő erő mértéke hasonló a kis huzalszegecses rokonmintái-
hoz (legkisebb szakadáskor mért érték: 354 N). Érdemes 
megjegyezni, hogy minden esetben szegecságy-szakadást 
tapasztaltunk. Ennek – és a kisebb szegeccsel készült társánál 
való gyengébb értékeknek – oka talán pont a nagyobb sze-
gecs által igényelt nagyobb furat. A nagyobb szegecs 
szükségeltette furat széleitől számított keskenyebb sze-
gecságy meglepő módon – a korábbi feltételezésekkel el-
lentétben – gyengébb gyűrűket eredményezett.

A BME Polimertechnika Tanszékén végzett mérési vizs-
gálat másik célja az eltérő eljárással készített sodronygyűrűk 
közti különbségek felmérése volt: miért használtak különbö-
ző technikával előállított sodronygyűrűket, akár egy 
páncélon belül? Ezekből alapvetően két csoportot 
különböztetünk meg: szegecselt és szolid 
(„zárt”) gyűrűket. Az ismert tárgyi emlékek 
alapján a késő középkor idején a leggyako-
ribbak az ékszegeccsel összezárt sodrony-
gyűrűk voltak. Ezen kívül alkalmaztak 
kör-, vagy más néven huzalszegeccsel ösz-
szezárt gyűrűket is. Utóbbi csoportba tar-
tozó sodronygyűrűk között egy ritka for-
mát, a duplaszegecses gyűrűket is megvizs-
gáltam. Ezek készítése során a lapított gyűrű-
végeken két lyukat ütöttek, melybe egy 
miniatűr ácskapocs formájú szegecset helyeztek, 
majd a szegecsfejeket eldolgozták. Ez az eljárás az 
előbb említetteknél bonyolultabb és időigényesebb, szerepe 
ez idáig nem volt tisztázott. Ebből fakadóan adódik egy 
újabb kérdés: vajon jobb védelmi képességet nyújtott a rend-
kívül időigényes munka, vagy a duplaszegecses sodronyvér-
tek a fegyvertörténelem zsákutcáiba vezető kísérletezésének 
példái csupán? Fontos megemlíteni, hogy a kísérleti régésze-
ti rekonstrukciós próbák során kiderült, hogy a duplaszege-
cses változat elkészítéséhez minimum közepes-, de legin-
kább nagyobb átmérőjű sodronygyűrűkre van szükség, 
ugyanis csak ezeken lehet elvégezni a kettős lyukasztást.  

A fentebb említett zárt gyűrűk szerepét eddig homály fed-
te. Ezeket a szegecselt gyűrűkkel váltakozó sorokban építet-
ték össze. Korábbi vélekedések szerint a zárt gyűrűknek a 
készítés felgyorsításában volt szerepük, mivel ezeket a sze-
meket nem kellett szegecselni. A rekonstrukciós kísérletek 
azonban más eredményt mutattak: a zárt gyűrűk elkészítése 
korántsem mondható lényegesen gyorsabbnak, ugyanakkor 
külön szerszámokat igényel, melyekhez rendkívül precíz 
megmunkálás szükséges. A szolid gyűrűk legfeljebb a készí-
tés legutolsó fázisát, az „szövést” tudják érdemi mértékben 
meggyorsítani. Vajon ha a készítési folyamatot nem feltétlen 
gyorsítja érdemben, akkor milyen szerepe volt ezeknek a 
gyűrűknek? Leszűkítve a lehetséges válaszok körét, vajon 
elképzelhető, hogy a páncélzat ellenálló képességének növe-
lése érdekében alkalmaztak zárt gyűrűkből álló sorokat a 
sodronypáncélokon?

Az alábbi kérdések megválaszolására a külön-külön szá-
mon tartott sodronygyűrűk csoportonként végzett szakító-
vizsgálata volt szükséges, amely folyamat minden esetben, 
előre meghatározott módon a láncszem vagy a szegecs el-
szakadásáig tartott. Ez harctéri viszonyok között a sodrony-

Ékszegecses kötéssel  
készült sodronygyűrű  

hátoldala  
(rekonstrukció) A szegecs egy részlete

Korabeli duplaszegecses láncing szövete és szerkezetének rajza
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Kétségkívül a szolid gyűrűk voltak a legellenállóbbak, ese-
tükben kimagaslóan jó értékeket sikerült mérni, összehasonlít-
va a szegecsekkel összezárt próbatestekkel. Ennek a nagymér-
tékű eltérésnek az oka több tényezőre vezethető vissza: a zárt 
gyűrűk esetében a próbatestek anyagvastagsága sokkal egyen-
letesebb volt, valamint ezek a szemek nem rendelkeznek az 
anyagot meggyengítő kiütött furattal sem. Fontos megjegyez-
ni, hogy ezen minták anyagvastagsága volt a legnagyobb, a 
többi próbatestnél körülbelül egy-két tized milliméterrel voltak 
vastagabbak. Az elsőre elhanyagolhatónak tűnő különbség 
ilyen vékony anyagoknál számottevő lehet, szembetűnő, hogy 
a próbatestekre mért maximális erőhatások átlagolt értéke itt 
többszöröse volt a többi mintáénak. Utóbbi információ tükré-
ben bizonyítható, hogy ezeket a zárt gyűrűket leginkább a 
láncpáncél ellenálló képességének növelése miatt alkalmazták.

Utoljára a ritka duplaszegecses gyűrűk szakítóvizsgálatára 
került sor. Korábban tisztázatlan volt ezeknek a szórványosan 
előforduló gyűrűknek a létjogosultsága. Bár a kis gyűrűátmé-
rő (és az ebből fakadó kisebb átlapolás miatt) a szemek az elké-
szíthetőség határa felé közelítettek, a minták közepesen egyen-
letes mértékben teljesítettek a többi próbadarab-sorozathoz ké-
pest. A legnagyobb eltérés a szakadás pillanatában fellépő ma-
ximális erőhatás esetében 347,29 N volt. Érdemes megjegyezni, 
hogy ez a típus teljesített legjobban a szegecselt kötéssel zárt 
gyűrűk között, az átlagolt Fmax érték 723,99 N volt. Külön ki-

hangsúlyozandó, hogy a mérések alatt a tönkremenetelkor 
kétszer is előfordult 800–900 N közötti érték. Az 1 mm-es 
drótból kialakított és eldolgozott „ácskapocs” alakú szegecsek 
miatt viszonylag nagy átlapolásra van szükség. Ennek mérete 
lényegében megegyezett a többi próbatestével, viszont a sze-
gecs formája miatt két ponton is egymáshoz rögzítettek voltak 
a gyűrűk végei. Talán ez okozta a típus kedvezőnek tekinthe-
tő mérési eredményeit. A tönkremenetel módja minden eset-
ben szegecságy-szakadás volt

A rekonstrukciós készítés során selejtesnek ítélt láncszemek 
egy részét szintén szakítópróbának vetettem alá. Ezek általában 
– a kézi megmunkálásból adódóan – nem tökéletesen kivitele-
zett szegecsfejjel rendelkező, különböző technikával elkészített 
próbatestek voltak. A leggyakoribb tönkremeneteli forma 

ezek esetében is a 
szegecságy-sza-
kadás volt, de elő-
fordult szegecsről 
kipattant illesztés 
is. Néhány esetben 
a furatnál megre-
pedt szegecságyú 
duplaszegecses 
próbatestek is 
megvizsgáltam. 
Meglepő módon 
négy mintából 
kétszer is sikerült 
800 N feletti Fmax 
értéket mérni. 
Utóbbi adat újfent 
a duplaszegecses 
eljárás hatásossá-
gát igazolja.

A különböző el-
járással, de azonos paraméterekkel előállított, csoportonként 
öt-öt sodronygyűrű szakítóvizsgálata által meghatározható 
és összehasonlítható ezek ellenálló képessége. A huzalszege-
cselt gyűrűk és az ékszegecselt gyűrűk mért értékei érdem-
ben nem mutattak döntő eltérést. Az utóbbi eljárással készí-
tett sodronypáncélok előnye talán az lehetett, hogy az éksze-
gecs hátoldala nem állt ki a gyűrű felületéből, így nem sértet-
te fel a páncél alatt hordott szövetanyagot. 

A kisebb-nagyobb körszegecses gyűrűk egymáshoz viszo-
nyításakor kiderült, hogy azonos vastagságú gyűrűk esetében 
a nagyobb huzalból készített szegecs nem feltétlenül jelentett 
nagyobb erőhatásnál történő szakadást, ugyanis a vékonyabb 
szegecságy hamarabb reped el. További fontos tanulság volt, 
hogy duplaszegecses gyűrűk érezhetően nagyobb erőhatás-
nak tudtak ellenállni, mint a fentebb említett társaik. Figye-
lemre méltó, hogy a repedt szegecsággyal rendelkező dupla-
szegecses gyűrűk között több olyan volt, ami 800 N felett 
szakadt csak el. Az utolsó – és egyben az egyik legfontosabb 
– eredmény, hogy zárt gyűrűk akár 2–4-szer nagyobb erő-
hatás következtében szakadtak el, mint a többi típus. Ez to-
vább erősíti azt a készítés során már említett vélekedést, mi-
szerint a XIV–XVI. századi sodronypáncél-készítők első-
sorban a vért ellenállóságának megnövelése céljából építet-
ték be az ilyen gyűrűkből álló sorokat. 

KozáK-Kígyóssy szabolcs lászló

Duplaszegecses gyűrűk szakítóvizsgálata

Próbatest  
darabszáma Tönkremenetel típusa Fmax (N)

1. szegecságy-szakadás 631,7
2. szegecságy-szakadás 550,27
3. szegecságy-szakadás 684,76
4. szegecságy-szakadás 897,56
5. szegecságy-szakadás 855,68

Kis huzalszegecses gyűrűk szakítóvizsgálata

Próbatest  
darabszáma Tönkremenetel típusa Fmax (N)

1. szegecságy-szakadás 841,6
2. szegecságy-szakadás 525,07
3. szegecselnyíródás 463,32
4. szegecságy-szakadás 634,5
5. szegecselnyíródás 726,06

Ékszegecses gyűrűk szakítóvizsgálata

Próbatest  
darabszáma Tönkremenetel típusa Fmax (N)

1. szegecságy-szakadás 383,03
2. szegecságy-szakadás 393,51
3. szegecságy-szakadás 447,98
4. szegecságy-szakadás 383,03
5. szegecságy-szakadás 471,48

Szolid gyűrűk szakítóvizsgálata

Próbatest  
darabszáma Tönkremenetel típusa Fmax (N)

1. gyűrűszakadás 2360,84
2. gyűrűszakadás 1806,88
3. gyűrűszakadás 2450,53
4. gyűrűszakadás 1532,95
5. gyűrűszakadás 3581,98

A szakítógép által rögzített adatok egy huzalszegecses gyűrű esetén
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T okaj-Hegyalja a szőlő opti-
mális terjedési övezetének a 
legészakibb részén található. 

A Szerémség ugyanakkor nem fek-
szik túlságosan délen, aminek ered mé-
nye képpen szépen megmaradnak a sa-
vak. Utóbbi terület tekinthető talán a 
legoptimálisabbnak sok szőlőfajta szá-
mára. A középkori Szerémség nagyobb 
része jelenleg Szerbiához tartozik, nyu-
gati csücske pedig Horvátországhoz. A 
borvidék fekvése hasonlít Tokaj helyze-
téhez, azzal a különbséggel, hogy  
3 szélességi fokkal délebbre található, il-
letve itt nem a kis Bodrog és a Tisza, 
hanem a széles Duna és a Száva adja a 
speciális mikroklímát. Talaj tekinteté-
ben eltérnek az adottságai, hiszen a to-
kaji vulkanikus helyett itt inkább cser-
nozjom, lösz, mészkő, homok-márga 
keveréke a jellemző.

Római eredet
A szerémi terület a rómaiak megjelené-
se, majd eltűnése után is jó ideig tar-
totta római hagyományait, és csak  
Kr. u. 582-ben került avar kézre. A 
több mint félezer éves római múlt a he-

lyi borászati eljárásokban is vissza-
köszönt, hiszen történeti forrá-
saink beszámolnak arról, hogy 
a szerémi területről származó 
Probus császár személyesen fel-
ügyelte a szőlőültetést, szőlőtelepí-
tést a legjobb dűlőkben. A mo-
dern genetikai, ampelográfiai ku-
tatásoknak köszönhetően kijelent-
hetjük, hogy a Purcsin szőlő (ez a 
fajta Tokajba is felkerült, mára 
azonban alig ismert) római eredet-
tel rendelkezik, ráadásul egyik 
’szülője’ a Szerémi zöld nevű szőlő-
nek, amely egykor ugyancsak el-
terjedt volt Hegyalján. A Furmint 
szőlőfajta ugyanakkor nem a Sze-
rémségből származik, biztosra ve-
hető azonban, hogy a középkor-
ban gyakori fajtája volt a vidéknek 
(mint ahogyan más borvidékünknek 
is). Olyannyira jellemző lehetett ezen a 
vidéken, hogy a nevét is innen kaphat-
ta, mégpedig a Szerémség latin nyelvű 
elnevezéséből, vagyis a Sirmium név 
rontott, F-fel írott alakjából. A két betű, 
vagyis az S és az F középkori írásképe 
igen hasonló volt, így gyakorta előfor-

dult, hogy összekeverték ezeket. Ezt a 
feltevést igazolhatja, hogy a XVIII–
XIX. században még -t végződés nél-
kül írták és használták a Furmint nevet.

Út a hírnév felé
A Szerémség a XI–XIII. században a 
„népek olvasztótégelye” volt, amely 
minden bizonnyal termékenyítőleg 

hatott a helyi borászat-
ra is. Magyarok, bese-
nyők, kálizok, ola-
szok, végül a XIII. szá-
zadban érkező francia 
szerzetesek egyaránt 
kedvelték a szőlőt (és a 
bort). A szerémi borok 
így hamar felbukkantak 
a forrásokban. Tudomá-
sunk van arról, hogy az 
első keresztes hadjárat 

KÖ Z É P KO R I  B O R A I N K  K I R Á LYA

A SZERÉMI SZŐLŐK 
ÉDES NEDŰJE

A dualizmus idején terjedt el, hogy a tokaji borokat a romantikus „vinum regum, rex vinorum”, azaz  
a „királyok bora, borok királya” megnevezéssel illetik, ami az évszázadokon át tartó kedveltség egyik 
fő oka volt. Valójában egy sokkal délebbre fekvő borvidék, a Szerémség nedűit itták a középkori kirá-
lyok. A borértő közönség előtt mára már ismeretessé vált, hogy a szerémi borászok a török hódítás 
után menekültek északabbra, és csupán az ő gondosságuknak, szakmai hozzáértésüknek köszönhe-
tően vált híressé Tokaj és Ménes (ma Miniş, Románia) vidéke. Jogosan vetődik fel tehát a kérdés, 

mégis mitől volt olyan kiváló a szerémi bor?

Borvidékek Szélességi  
fok

Éves átlag-
hőmérséklet

(oC)

Csapadék 
vegetációs 
időszakban 

(mm)

Talaj 
anyaga

Napsütéses 
órák száma  
vegetációs 
időszakban

Napsütéses 
órák száma 

évente

Tokaj 48o 7’ – 48o 30’ 10,8 313 általában 
vulkáni 1400–1500 1950–2000

Villány 45o 50’ – 45o 80’ 11 390-400 mészkő 1600 körül 2050
Szerémség 44o 90’ – 45o 10’ 11,2 530 vegyes 1660–1700 2200

A táblázat megfelelő értelmezéséhez tudnunk kell azt, hogy a szerémi értékeknél magasabb jellemzők  
már túlzottak lennének bizonyos szőlőfajták számára.

A középkori hordókat, így a szerémieket is 
vesszőnyalábokkal kötözték össze. Jóval 
egyszerűbb és olcsóbb volt az ilyen hordó 

előállítása, ennek megfelelően azonban a hordó 
sokkal sérülékenyebb is volt (hordókészítés, 

miniatúra, Officium Beatae Mariae Virginis, 1385.)



906   Él e t É s  tu d o m á n y   2017/29

is, hogy itt jelentek meg először szín 
szerint – vörös és fehér – elkülönített 
borok Magyarországon. A középkor-
ban ez valódi unikumnak számított, 
tekintettel arra, hogy a régiek borá-
nak színe leginkább a rozéhoz hason-
lított. A különféle szőlőfajták mustját 
ugyanis összeöntötték, így minden 
évben a vörös és a fehér szőlő arányá-
tól függően más és más színárnyalat-
ban pompázott az ital.

A török támadások, melyek éppen a 
déli országrészt célozták, a XV. század 
első harmadában kezdődtek el. A drá-
ga, jó bevételt hozó szerémi bor eladása 
mégis megérte a kockázatot, így a la-
kosok továbbra is művelték a szőlőtőké-
ket. Ez pedig belháborúhoz vezetett 
Szeged és Zenta polgárai között. A zen-
taiak ugyanis jogtalanul vámolták a 
szegediek Tiszán felhordott borát, így 
az őket ért méltánytalanság miatt a sze-
gediek fegyvert ragadtak, és 1475-ben 
elfoglalták Zentát.

Hunyadi Mátyás udvarában gyakorta 
felbukkant a szerémi bor, amit mi sem 
bizonyít jobban, minthogy a király le-
vélben többször is szerémit kért hűséges 
embereitől. Később II. Ulászló egyene-
sen szőlőföldet bérelt a Szerémségben, 
illetve gyakran vásárolt nagy mennyi-
ségben ottani bort. 1502-ben tartott es-
küvőjére 100 hordó szerémi fehér bort 
vett. II. Lajos idejében már kiürült a 
kincstár, így szerémi föld bérlésére nem 
volt lehetősége, ennek ellenére időként 
mégis vásárolt az ott termett borból.

Szállítás és kereskedelem
A szerémi borok kereskedelme a 
XIII. század második felében indult el. 
Amíg Sopron és Pozsony nem erősö-
dött meg – mint szabad királyi város és 
jelentős borvidék –, addig a szerémi 
bort egészen Csehországig szállították. 
A XIV. századtól azonban ez az útvo-
nal lezárult, így a szerémi Esztergom-
Veszprém vonalától nyugatabbra nem 
jutott el. Erdélyben inkább csak a fő-
urak itták, így azt feltételezhetjük, 
hogy ritkaságnak számított a fogyasz-
tása. A szerémi bor kereskedelme tehát 
Közép-Magyarország és a Felvidék felé 
irányult; szegedi és budai kereskedők 
szállították a folyókon felfelé. A budai-
ak inkább a Szerémség nyugati részén 
birtokoltak szőlőket, Újlak (ma Ilok, 
Horvátország) volt a kereskedelmi köz-
pontjuk, itt tárolták tehát a bort is. A 
szegediek ezzel ellentétben inkább a 

idején (1096) a határon álló Zimony vá-
rában halmozták fel nagy mennyiségben 
– vélhetően – a szerémi borokat. A kö-
vetkező említése 1193 tájára tehető. Ek-
kor egyszerre már két helyen is felbuk-
kant, Nagyolaszi újlatin telepeseinél és a 
száva szent de me te ri ortodox monostor 
birtokösszeírásában. A XIII. század kö-
zepén Győr megyében használták a 
szerémi köböl kifejezést, a veszprémi püs-
pök pedig úgy kérte a budai bortizedet, 
mint ahogyan a Szerémségben szokás. 
1288-tól már kétszer annyi vámot szed-
tek a szerémi bor hordója után Eszter-
gomban, mint más borok után, így arra 
következtethetünk, hogy a déli ital sok-
kal értékesebb lehetett. A XIV. század 
harmadán a pápai tizedjegyzékek arról 
tanúskodtak, hogy a szerémi települések 
tehetősek voltak, talán éppen a boruk, s 
a borokból befolyt jövedelmük miatt. 

A XV. század elejétől minden forrá-
sunk egybehangzóan állította, hogy a 
szerémi borokat tartották a legdrá-
gábbnak és a legjobbnak. Antonio 
Bonfini, Galeotto Marzio, Brodarics 
István és mások munkái is egyaránt a 
szerémi borok dicséretét zengték: „És 
ha hallgatok is a szerémi hegy boráról, ami 
olyan édes, hogy hozzá foghatót az egész 
földön nehéz találni…” (Galeotto 
Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs, 
tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv, 
27. (Fordította Kardos Tibor)) Ennek a 
borvidéknek a kiválóságát mutatta az 

Szerémség keleti részén termesztettek 
szőlőket, s így Karom (ma Karlóca – 
Sremski Karlovci, Szerbia) volt a keres-
kedelmük fő központja. A szerémi bor 
nagy népszerűségnek örvendett a felvi-
déki városok körében, így Bártfa köz-
vetítésével a határon túlra is eljutott. 
Krakkóban a malváziaival kelt ver-
senyre, és rendre meg is nyerte azt. Ezt 
a tényt egyértelműen igazolja maga-
sabb ára. A XVI. század elején a 
szerémi bor hordója (körülbelül 270 li-
ter) után 198 denár, míg a malváziai 
barilája (23–25 liter) után 7 denár volt a 
vám. Ez valóban meglepő, mivel a 
szerémit közelebbről szállították, s ez 
elvileg egy alacsonyabb árat garantál-
hatott volna. A szerémi bor kiválósá-
gára további példa, hogy még a Né-
met Lovagrend területére, a Balti-
kumig is eljutott.

Budáig, illetve Tiszalúcig a bort jel-
lemzően folyón vitték, onnan pedig a 
hordókat szekerekre rakodva szállítot-
ták tovább. Tiszavarsányon is nagy 
népszerűségnek örvendett a szerémi, 
amennyiben pedig nem a Felvidék és a 
lengyel piac volt a cél, csupán eddig ha-
józtak a borokkal. Egy feljegyzés sze-
rint a folyásiránnyal szembeni szállítás 
meglehetősen lassú volt, ami így jelen-
tősen ártott a bor minőségének. Éppen 
ezért, aki megengedhette magának –
elsősorban a főurak és a főpapok – in-
kább szekéren vitette a borát.

A kiváló borok egyszer-egyszer 
Raguzába (ma Dubrovnik, Horvátor-
szág) is eljutottak, mint például Zsig-
mond király idejében is. Az ottani olcsó, 

Középkori borkereskedők 
 (fametszet, XVI. század)

A szerémi bor egykori kereskedelmi 
irányvonalai mai térképen ábrázolva
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édes borokkal nem versenyezhettek, 
így behozatalukat vélhetően a déli bor 
időszakos hiányával magyarázhatjuk. 
A közeli végvárak közül nem csupán a 
magyar várakban, hanem a török erős-
ségekben is fogyasztották, mindez pe-
dig arra utalhat, hogy ezekben a várak-
ban nem csak muszlim katonák láttak 
el szolgálatot.

Minőségi kérdések
A régi Szerémség borát, illetve annak 
minőségét jelenleg csupán a történeti 
források leírásai alapján rekonstruálhat-
juk. Magleleteket találtak ugyan régé-
szek, de ezek feldolgozása még várat 
magára. Az írott források adatainak 
vizsgálata alapján ugyanakkor sok 
mindent meg tudunk 
állapítani. Egyik ilyen 
sokatmondó forrásunk 
IV. Béla 1237-es, a 
bélakúti ciszterek számá-
ra kiadott adományleve-
le. A szövegben – min-
den bizonnyal a szerzete-
sek kérésére – szerepel, 
hogy csak lábbal taposott, 
tiszta bort lehetett tized-
ként beszolgáltatni. Esze-
rint tehát a legjobb minő-
ségűnek tartott szerémi 
borokat nem sajtolták, 
hanem csak a legédesebb 
mustból készítették el. A 
szöveg adatainak megfe-
lelő értékeléséhez tud-
nunk kell, hogy nem ren-
delkezünk másik hason-
ló, a bor minőségére, illetve pontos elő-
állítására vonatkozó információkat 
tartalmazó középkori oklevéllel.

A szerémi bor édes íze miatt kerülhe-
tett a többi magyar bor elé. Oklevélben 
olvasható, hogy Mátyás király délebbről 
kért bort, mivel a felvidéki borokat sa-
vanyúnak találta. Több, XVI. század 
elejére datálható versben is „édes” jel-
zőkkel ellátva említették a szerémi 
bort, amikor pedig 1527-ben Szapolyai 
János és követői visszakérték a Szerém-
séget a szultántól, a nagyvezír válasza 
így hangzott: „Gondolám, hogy már 
megfeledkeztél Szerémről, de látom, még 
szádban a szerémi bornak édes íze.”

Tudomásunk van arról is, hogy a mi-
nőség megőrzése miatt ólomflaskában 
szállították a szerémi bort. Az ólom 
ugyanis nem engedte kierjedni a bort, 
mivel elöli az erjesztőgombákat. Ha az 

ólom beleoldódott a borba, akkor 
ólommérgezést okozhatott, a bor 
édes ízét ugyanakkor megtartotta. 
Hagymássy Bálint 1509-ben Magyar-
országhoz címzett költeményében így 
írt: „A fürtök versenyén eléd nem állhat 
/ fölényes arccal Lesbos édes fürtje, / Szi-
cíliánk is csak tenéked adná / biztos a 
nyertesnek kijáró pálmát. / De mit tovább a 
latiumi borral / mérjünk bár szigorral, a jó 
szerémi / versenyre kel, dicsérik is minden-
hol / a nektárízről illatos nedűjét” (Takáts 
Gyula fordítása).

Elképzelhető, hogy az aszú, illetve a 
szamorodni típusú borok és borkészítő 
eljárások itt jelentek meg először a Kár-
pát-medencében, mint ahogyan az is, 
hogy innen juthatott el Tokajba ez a ké-

szítési technológia. Ezt a vélekedést erő-
síti, hogy Nándorfehérvár 1521-es eleste 
előtt már olvashatunk „mazsolaborról”, 
és arról is tudunk, hogy csak a szerémiek 
felköltözése után jelent meg Tokajban az 
aszú típusú bor. A ménesi borvidéken 
1525-től említettek „szerémiféle” boro-
kat, miután 1521-ben két falut kitevő 
szerémségi lakos telepedett le a világosi 
vár mellett, Ménes határában. Nem vé-
letlen, hogy a XIX. századra a ménesi 
aszú szorosan követte a tokajit.

A szerémi borokat már 1444-től vörös 
és fehér színűként különböztették meg, 
s ez a két típus később is gyakran vissza-
köszön a fennmaradt forrásokban. Azt 
is tudjuk, hogy a fehér bor volt a ked-
veltebb és a drágább, mivel a kor embe-
re azt tartotta egészségesebbnek, de a 
vörös is könnyen vevőre lelt. Maga a 
szerémségi szőlőművelés nem lehetett 

fejlettebb, mint az ország más pontjain. 
A konkrét művelési metódust nem em-
lítik sehol. Újkori források, ábrázolá-
sok, analógiák alapján arra következtet-
hetünk, hogy gyalog- vagy bakműve-
lést folytathattak. Újlak város jogköny-
véből viszont egyértelműen tudjuk, 
hogy álltak fák a szőlősorok között, il-
letve azt is, hogy figyeltek a vízelveze-
tésre, szőlőőrzésre stb. Voltak pincéik, 
és a XV. századra préselték is a bort, 
hogy a vásárlók igényeinek megfelelő 
mennyiséggel tudjanak szolgálni. 
Középkori dűlőneveket is ismerünk, 
konkrét azonosításuk egyelőre még 
nem lehetséges. A középkori és kora új-
kori források adatai alapján megálla-
píthatjuk, hogy a szerémi hordók mé-

rete speciális volt, így 
270–290 literes űrtar-
talommal készültek. 
Ezeket a szekereken 
kettesével szállították, 
emiatt még 12 ökrös 
kocsiról is olvashatunk 
egy oklevélben. A tö-
rök előrenyomulás kö-
vetkeztében Szerém-
ség is török fennható-
ság alá került, így a 
terület népessége fo-
kozatosan kicserélő-
dött, a borral, szőlővel 
foglalkozó lakosság el-
vándorolt, ami a sző-
lőművelés fokozatos 
elhanyagolásával járt 
együtt. A terület he-
lyébe Tokaj, majd a 

XVIII. századi mezőgazdasági fellen-
dülés következtében Ménes lépett. 

A középkori Szerémség virágzó szőlő-
művelése az évszázadok alatt annyira 
feledésbe merült, hogy mára már szinte 
alig rekonstruálható. A szerémi borok 
hírneve viszont – mint ahogyan azt lát-
hattuk – a fennmaradt források adatai 
alapján könnyen feltárható. A török elő-
renyomulás miatt a terület lakosai el-
menekültek, s ezáltal előidézték a helyi 
szőlészet és borászat hanyatlását. Az 
apáról fiúra szálló borászati ismeret és 
tudás mégsem merült feledésbe, hiszen 
a szőlőművesek Tokajra költözésének 
eredményeképpen a Szerémséghez köt-
hető szőlőfajták, mint ahogyan a ter-
melési technikák is, újra megjelentek a 
tokaji s bizonyíthatóan a ménesi borvi-
déken is. 

Marton SzabolcS

Középkori szüret – Les Vendanges faliszőnyeg részlete, XVI. század 
(FORRÁS: MUSÉE DE CLUNY).
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jasként tüdőrákok molekuláris bioló-
giai vizsgálatával foglalkozhattam, 
egyesítve a patológiát, a pulmonoló-
giát, a bronchológiát és az onkológi-
át. Összesen 7 hónapot töltöttem el 
Nancyban, az INSERM egyik ku-
tatólaboratóriumában. Később klini-
kai onkológus szakvizsgát is tettem, 
de magam kizárólag tüdőrákkal 
foglalkozom. Mivel a kutatás min-
dig is közel állt hozzám, a napi be-
tegellátás mellett próbáltam itthon is 
bekapcsolódni ilyen jellegű vizsgála-
tokba, ebben Schaff Zsuzsa profesz-
szor asszony volt és van a segítsé-
gemre, aki épp a múlt hónapban lett 
akadémikus. Az ő támogatásával 
szereztem PhD-fokozatot és habili-
táltam a Semmelweis Egyetemen.
– Hogyan kapcsolódott be a Nemzeti 
Agykutatási Program (NAP) 
B-alprogramja keretében műkö-
dő Agymetasztázis Kutatócsoport 
munkájába? 
– Ennek az alprogramnak a vezetője 
az a Tímár József professzor úr, aki-
vel korábban együtt dolgoztam a 
Patológiai Intézetben. Már a NAP 
előtt is aktív volt a kutatói kapcsola-
tunk, több közös publikációnk is 
van. Ő ismerten daganatos áttétkép-
zéssel foglalkozik és vezet egy – az 
ezt a kérdéskört vizsgáló – kutató-

csoportot. Talán nem meglepő, hogy 
amikor az Agymetasztázis Kutató-
csoport létrejött, a négy fő daganat-
fajta közül – tüdőrák, emlőrák, vas-
tag- és végbélrák, melanoma – a tü-
dőrákra vonatkozóan rám gondolt a 
klinikai részleg irányításával kapcso-
latban.
– Kik vesznek részt ebben a kutató-
csoportban?
– Minden ilyen munkához „kell egy 
csapat”, ami esetünkben 2014 őszén 
alakult meg. Az alprogram vezetője 
Szállási Zoltán, aki Tímár József meg-
hívására érkezett haza vendégprofesz-
szornak Bostonból a Harvard Egye-
temről. A csapat neuropatológusa 
Reiniger Lilla a SE I. Patológiai Inté-
zetből, akinek munkáját PhD-hallga-
tója, Téglási Vanda segíti. Az 
onkopulmonológiai kérdésekben Fá-
bián Katalin, az én PhD-hallgatóm 
van a segítségünkre, míg a statiszti-
kai kiértékeléseket Pipek Orsolya, az 
ELTE doktorandája végzi. Az agyi 
áttétből vett minták az Országos Kli-
nikai Idegtudományi Intézetben 
(OKITI) kezelt betegek műtéti 
anyagából származtak; kutatócso-
portunk idegsebésze Bagó Attila. A 
munka oroszlánrészét tehát hazai in-
tézetek összefogásával magyar kuta-
tók végezték, magyar betegeket 

– Hogyan kezdett onkológiával, 
ezen belül is tüdőgyógyászattal fog-
lalkozni? 
– Mindig is klinikusnak készültem, 
betegekkel szerettem volna foglal-
kozni. A végzéskor a SOTE II. Bel-
klinikájának igazgatója hívott az in-
tézetébe, de nem volt státusz. Azt 
gondoltam, hogy akkor a szom-
széd épületben lévő, Lapis Károly 
professzor által vezetett, igen jó hírű 
Patológiai Intézetben (SOTE I. Pa-
tológiai és Kísérleti Rákkutató Inté-
zet) kezdenék, ami nagyszerű alapot 
ad majd a klinikumhoz. Ebből végül 
6 év lett, patológus szakvizsgával és 
két év külföldi kutatómunkával. Pá-
rizsban molekuláris biológiai mód-
szereket tanulhattam, ami abban az 
időben nagy újdonságnak számított. 
Mivel fél szemmel még mindig a 
klinikusi pálya felé tekintgettem, 
örömmel fogadtam el 1993-ban egy 
volt egyetemi gyakorlatvezetőm, 
Strausz János professzor úr meghí-
vását az Országos Korányi Intézet 
Bronchológiai Osztályára, és így 
kezdődött a pulmonológiával való 
ismerkedésem. Mivel a kórházi bete-
gek között egyre nagyobb arányban 
voltak tüdőrákban szenvedők, né-
hány év után kerestem egy olyan 
francia kutatólabort, ahol ösz tön dí-

I N T E R J Ú  M O L DVAY  J U D I T TA L

A NAP ELSŐ SUGARA
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ja A tüdődaganatok – függően a szövettani altípusuktól – az ese-
tek 30–50 százalékában adnak agyi áttétet. Sokszor ez okozza 
az első tünetet vagy panaszt, ami a beteget orvoshoz viszi – 
mondja Moldvay Judit, az Országos Korányi Pulmonológiai 
Intézet (OKPI) Tumorbiológiai Osztályának főorvosa, aki a 
Nemzeti Agykutatási Program (NAP) B-alprogramja keretében 
működő Agymetasztázis Kutatócsoporttal vizsgálja a tüdőrá-

kos betegek agyi áttéteit.
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akiknél a pici agyi áttétet nem 
sebészileg, hanem a hasonló 
eredményességű célzott su-
gárterápiával gyógyítják. 
Ezek a kezelési módok azon-
ban csak 1-2 áttéti góc esetén 
jöhetnek szóba, ha már szá-
mos áttét van, akkor a teljes 
agyi besugárzást kell válasz-
tani. Emellett fontos az 
egész szervezet úgynevezett 
szisztémás gyógyszeres keze-
lése, hiszen az agyi áttét meg-
jelenése mindig arra utal, 
hogy az elsődleges gócból el-
szabadultak a daganatsejtek, 
és bekerültek a véráramba. 
Így fennáll a veszély, hogy a 
daganatsejtek, az agy mellett 
más szervet is megtámadnak. 
Még az ilyen esetben is látha-
tunk szép javulást, nekem is 
volt olyan betegem, akinek a 
többszörös agyi áttétét napi  
egy tablettás kezeléssel sike-
rült csaknem teljesen eltün-
tetnünk és ez a szép ered-
mény több mint 4 éven át 
fennmaradt. Ez azonban rit-
kaság, és fontos kiemelni, 
hogy ilyen gyógyszeres keze-
lést csak bizonyos genetikai 

eltérést mutató daganatban szenvedő 
betegeknél alkalmazhatunk. Ha az 
agyi áttét mellett már nyirokcsomó, 
csont, mellékvese, vagy más szerv át-
téte is megfigyelhető, akkor sajnos 
már sokkal szerényebbek a kezelési 
lehetőségeink.  
– Milyen kutatásokat végez még az 
Agymetasztázis Kutatócsoport?
– A NAP segítségével létrehoztunk 
és működtetünk egy fagyasztott tu-
morszövetminta-archívumot mind 
az OKPI-ben, mind pedig az 
OKITI-ben, ami lehetővé teszi a 
primer daganatnak és annak agyi 
áttét-párjának összehasonlító mo-
lekuláris genetikai vizsgálatát. A 
génszekvenálás már megindult, és 
mi izgatottan várjuk az eredmé-
nyeket. Reményeink szerint en-
nek segítségével többet fogunk 
megtudni az agyi áttétképződés 
bonyolult molekuláris mechaniz-
musairól és az immunrendszernek 
az agyi áttétképzésben betöltött 
szerepéről.

Illyés András

teinexpresszió. Ezek a fehérjék fontos 
szerepet játszanak az immunrendszer 
működésében és kimutathatók a daga-
natokban is, sőt úgy tűnik, hogy a daga-
natsejtekben, illetve a limfocitákon való 
megjelenésük kapcsolatot mutat az im-
munterápiára adott válasszal. A vizsgála-
tunk másik fontos megállapítása, hogy 
az előzetes szteroid kezelés és a kemote-
rápia nem befolyásolja az immunsejt-
sűrűséget az agyi áttétekben.
– Milyen kezelési lehetőségek áll-
nak jelenleg rendelkezésre, ha egy 
tüdődaganat már az agyba is áttétet 
adott? 
– Fontos kihangsúlyozni, hogy a tü-
dőrák egy rendkívül heterogén daga-
nat mind a szövettani altípusait, mind 
a biológiai viselkedését illetően. Van-
nak betegek, akiknél sebészileg eltá-
volították az agyi áttétét, ezt követő-
en – vagy ezt megelőzően – megope-
rálták az elsődleges tüdődaganatát, 
kaptak 3-4 kúra kemoterápiát, és 
hosszú évek óta élnek jó életminőség-
gel és a képalkotó vizsgálatok alapján 
daganatmentesen. Vannak olyanok, 

vizsgálva. Emellett nagy 
megtiszteltetés számunkra, 
hogy munkánkat támo-
gatja és kritikai észrevéte-
leivel segíti Charles 
Swanton professzor a lon-
doni Crick Intézetből, aki 
a molekuláris onkológia 
témakörben igen nagy 
nemzetközi hírnévnek ör-
vend. Köszönet illeti azo-
kat is, akik kicsit távolabb-
ról segítik munkánkat, így 
például Kovács Gábor fő-
igazgató urat, aki az Or-
szágos Korányi Pulmono-
lógiai Intézetben biztosítja 
jelenleg számomra a ku-
tatási önállóságot, de meg 
kell említeni a vér- és szö-
veti archívum létrehozá-
sát segítő orvosokat, mű-
tősnőket, ápolókat, vagy 
a klinikai adatbázis fel-
építésében közreműködő 
informatikus kollégát is.  
– A Neuro-Oncology 
című folyóiratban nemrég 
jelent meg új publikáció-
juk, amelyben tüdőrákos 
betegek agyszövetmintái-
nak elemzése során olyan 
jellegzetességeket határoztak meg, 
melyek utalhatnak a betegség lefo-
lyására. Mik ezek a jellegzetességek? 
– A most publikált munkánk során 
agyi áttét sebészi eltávolításán átesett 
tüdőrákos betegek agyszövetmintáit 
tanulmányoztuk. Kezdetben számos 
szövettani altípust vizsgáltunk, majd 
végül már csak az adeno kar ci nó mák-
ra, a leggyakoribb altípusra koncent-
ráltunk, ami igen homogén betegpo-
puláció analízisét tette lehetővé. 
Eredményeink azt mutatják, hogy 
azon betegeknél, akiknek agyi áttéte 
körül immunsejtekből álló gyűrű ala-
kul ki, az agyi áttét műtéte után ked-
vezőbb túléléssel számolhatunk. Ha-
sonlóképpen kedvező prog nosztikai 
faktornak tartható a daganatsejteket 
körülvevő kötőszövetben lévő im-
munsejtek nagyobb száma az áttéti 
daganatban. A teljes túlélést illetően a 
legkedvezőbb eredményeket azoknál 
a betegeknél tapasztaltuk, akiknek 
elsődleges tüdőtumorát sebészileg el-
távolították, agyi áttétükben pedig 
alacsony volt a PD-L1 és PD-1 pro-

A tüdőráksejt-szigeteket körülvevő immunsejtek immunhisztokémiai 
reakcióval barna festődést mutatnak

A barna megfestődést mutató tüdőráksejteket  
kéken festődő immunsejtek veszik körül, amelyek elválasztják  

a daganatot az ép agyszövettől
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A z uszodavizek fertőtlenítése többféle 
módszerrel történhet. A káros mikroor-
ganizmusok elpusztíthatók főleg kü-

lönböző vegyianyagok (például klórgáz, 
nátrium-hipoklorit, nátrium-kloritból keletkező 
klór-dioxid, ózon) vízbe adagolásával, továbbá 
UV-sugárzással. A vegyi kezelések során to-
vábbi vegyszerek alkalmazása is 
szükséges, egyebek között a 
nátrium-kloritos eljárásnál sósav-
val biztosítható a kémiai reakció 
számára kedvező kémhatás. Így a 
mellékhatások egészségügyi koc-
kázatokkal járnak, köztudottak a 
nyálkahártya-, szem-, illettve bőr-
irritációk. A kívülről beadagolt 
klór és klórtartalmú vegyületek 
kémiai reakcióba lépnek a vízben 
lévő szerves szennyezőanyagok-
kal, a keletkező trihalogén vegyü-
letek (THM-ek, például klórozott 
szénhidrogének) rákkeltőek. 
Szintén veszélyt jelentenek az 
ilyen körülmények között megjelenő halo-
ecetsav származékok.

A Duna Arénában használatos REDO vízke-
zelő technológia egy helyben történő, zárt-
rendszerű fertőtlenítő eljárás. A bejövő vízből 
kis mennyiséget felhasználva, úgynevezett 
REDOlyt oldatot állít elő a rendszer. A vízben 
előzetes beadagolásból származó, nagytiszta-
ságú nátrium-klorid (konyhasó) kis koncentrá-
ciójú oldatában – titáncellás egységben – 
elektrolízist végez a berendezés. További 
vegyszerre nincs szükség, mindössze egyen-
áram szükséges a működtetéshez. Az elektro-
lízis útján egy perc alatt elkészült REDOlyt ol-
datot szivattyú nyomja a betápláló vezeték-
rendszerbe. A csíraszámtól függően egy liter 
ilyen oldat akár ezer liter víz olyan mértékű fer-
tőtlenítésére (a csírák, baktériumok, vírusok, 
gombák elpusztításával) alkalmas, amely 
mentességét néhány napon keresztül megőr-
zi. Előnyös a helyben előállított kezelőfürdő 
hosszú idejű tárolhatósága, ezzel a vezetékek-
ben megakadályozható a biofilm/biohártya (a 
mikroorganizmusok felületen összetapadt, 
egybefüggő bevonatot képező sejtjeiből álló 
vékonyréteg) kialakulása is.

A vízfertőtlenítést a helyben előállított, rend-
kívül bebiztosított zárt rendszerben képződő 
klór végzi, amely a nátrium-klorid oldatból sza-
badul fel a titáncellás elketrolízis alkalmával. 
Az így kialakuló, klóros oxidáción alapuló fer-
tőtlenítési hatásfok és sebesség lényegesen 
nagyobb, mint a kívülről bevezetett klóré. A 

klórszint precíz szabályozásával nem érezhető 
klórszag, nem következik be nyálkahártya-, 
szem-, illetve bőrirritáció.

A nátrium-klorid vizes oldata – mint elektrolit 
– vezeti az elektromos áramot, így az elektrolí-
zis alkalmával kémiai változás megy végbe. Az 
oldatban lévő nátrium- (Na+) ionok a negatív 
elektród felé vándorolnak, azonban itt általá-
ban hidrogéngáz fejlődik (a kemény vízben az 
alkálifém- és az alkáliföldfém-ionok semlege-
sítéséhez nagyobb energia kell, mint a víz re-
dukciójához). Az anódreakció a klór (Cl-)-ionok 
oxidációja, miközben kloridion az anódhoz 
vándorolva elektronleadással semleges klór-
atommá alakul. Két klóratomból pedig az elekt-

ródon kétatomos gázállapotú molekula lesz, 
ami a klóros oxidáció révén fertőtlenít. Tehát a 
vizes nátrium-klorid oldat elektrolízise az anó-
don klórgázt, a katódon pedig hidrogéngázt 
tesz szabaddá, miközben hidroxidionok kelet-
keznek. Tekintve, hogy a nátriumionok kiindu-
lási mennyisége állandó marad, fokozatosan 

nátrium-hidroxid tartalmú lesz az 
oldat (ezért szükséges a savas 
semlegesítés a pH-szabályzó be-
avatkozásával).

Az elekrolízises vízkezelő rend-
szerhez több fontos egység tar-
tozik. Az amperometrikus elekt-
rolízis-kontrolláló az elektronikus 
vezérlőbe épített mikroprocesz-
szorból áll, amely az áramerős-
ség-változáson keresztül követi a 
klórtermelést. A víz folyamatos 
redoxpotenciál-szintjének méré-
sével a redox szabályozó az 
elektrolízis egységgel kapcsola-
tot tartva szükség szerinti be-

avatkozást végez. A szabadklór-mérő a víz 
szabadklór tartalmát kontrollálva szintén az 
elektrolizálóra közvetít jelet. A pH szabályo-
zó automatikusan méri a víz kémhatását, 
igény szerint perisztaltikus szivattyúval sa-
vat adagol az optimális szinten tartás érde-
kében. A sótartalom-mérő a mégis – állandó 
nátriummennyiség és semlegesítés mellett 
– bekövetkező koncentrációváltozás esetén 
utánadagolásra ad utasítást. A szükséges 
sókoncentrációra jellemző, hogy hatszor 
alacsonyabb a tengervízénél, kb. fele a 
könnycsepp sótartalmának, az ízlelés hatá-
ra alatt van.   

Az említett vízkezelő rendszer a Duna Aréna 
két medencéjében annyi vizet fertőtlenít na-
ponta, mint amennyi egy közel kilencvenezer 
lakosú település vízszükségletének megfelelő. 
Ezt a vízkezelő technológiát alkalmazzák már 
a Semmelweis Egyetemen, továbbá a Pécsi 
Tudományegyetem Klinikai Központjában. 
Ezekben az intézményekben a veszélyes kór-
házi fertőzési kockázatot csökkenti az innova-
tív vízfertőtlenítő berendezés és technológia a 
20–50 oC-os vizek kezelésénél.

K. Cs.

M I T Ő L  M E G B Í Z H AT Ó  A  D U N A  A R É N A  M E D E N C É J E ?

KÍMÉLETES VÍZFERTŐTLENÍTÉS
A FINA Budapest 2017 úszó világbajnokság fő helyszínéül szolgáló 
Duna Aréna medencéinek vizét vegyi úton, azonban külön vegyszer-
adagolás nélküli, környezetkímélő, innovatív eljárással fertőtlenítik.
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A nátrium-klorid elektrolízise

Vízfertőtlenítés helyben előállított klórral
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A térképet szemlélve érthetőbbé válnak az elsőre 
megfoghatatlan számok is: a folyószabályozások 
előtt a történelmi Magyarország 13,7 százaléka 

(38 771 négyzetkilométer) volt ártér, melyből 36 700 
négyzetkilométert ármentesítettek. Hazánk mai méreté-
nek eredeti árterülete pedig 22 000 négyzetkilométer volt, 
ebből jelenleg a folyóink uralma alatt álló hullámtér csupán 
1 500 négyzetkilométer. A XX. század elejéig a Dunán 18 
helyen vágták át a kanyarokat, amellyel 123 kilométerrel rö-
vidítették meg a folyót. A hatalmas természetföldrajzi válto-
zást még jobban érzékeltetik a Tisza vízgyűjtő területének 
adatai: a Tiszán végrehajtott 112 átvágás 453 kilométerrel 
csökkentette a folyó hosszát, a Körösök 248 kanyarátvágása 
pedig 546 kilométernyi rövidülést okozott. 

Csakhogy már a XIX. századi hatalmas folyószabályozá-
sok előtti vízrajzi viszonyok sem az eredeti, érintetlen álla-
potot tükrözték. A Kárpát-medencében valószínűleg a szar-
maták voltak az elsők, akik nagyobb méretű beavatkozást 
végeztek. Ennek maradványa a Csörsz árka nevű hosszú vé-
dősánc, amely tulajdonképpen körbekeríti az Alföldet: a 
Dunakanyartól indul kelet felé, végigfut az Alföld északi 
peremén a Tiszáig, ahol dél felé fordulva egészen az Al-Du-
náig húzódik. Az 1260 kilométer hosszú, árokból és töltés-
ből álló, faszerkezettel is megerősített védőműrendszert fel-
tehetően 324 és 337 között építették a szarmata törzsek 
azért, hogy védekezzenek a germánok fenyegető betörései 
ellen. Vízrajzi hatását mutatja, hogy a Tarna Tarnabod és 
Zaránk, a Gyöngyös pedig Visznek és Jászárokszállás között 
még ma is ebben az árokban folyik. 

Szintén a római korig nyúlik vissza a mesterséges halasta-
vak kialakítása, melyeket általában a vízfolyások felduzzasz-
tásával létesítettek. Ilyen például a Kikeri-tó gátja Öskü 
mellett vagy a Császár-vizé Pátkától nyugatra. A rómaiak 
mesterséges halastavai azonban általában napjainkra eltűn-
tek, feltöltődtek, csupán az itt-ott feltűnő lépcsős völgytal-
pak emlékeztetnek rájuk. A folyók másik igen fontos felada-
ta volt, hogy a vízi közlekedés számára megfelelő útvonalat 
biztosítsanak. Ezzel párhuzamosan elkezdődött a folyók sza-
bályozása, a medrek karbantartása is. A rómaiak már hajóz-
ták a Dunát, a Tiszát, a Marost, a Szamost, a Rábát, a Vá-
got, a Garamot, a Drávát és a Szávát is. Erről tanúskodik 

T É R K É P E K  A  M Ú LT B Ó L

POCSOLYATÉRKÉP

számos kikötő mellett a partokon, a folyókon felfelé haladást 
lehetővé tevő vontatóutak kiépítése. 

A honfoglalás után a vízfolyások korábbi, természetes álla-
potát újabb hasznosítási forma módosította: a malmok elter-
jedése. Első magyarországi említésük a XI. századból szár-
mazik. Mivel a vízimalmok csak meghatározott vízhozam 
és vízszintesés mellett tudnak működni, ezért létesítésükkor 
a vízfolyásokat kisebb-nagyobb mértékben átalakították. 
Feltételezések szerint a XV. század végén már 1500 malom 
működött, a XIX. század végén pedig 20 000 vízimalmot 
tartottak nyilván. A honfoglalás utáni századokból szár-
maznak az első mesterséges csatornák is, melyek egy részét 
öntözésre, egy-egy terület elárasztására használták. 

A vízrajzi viszonyok átalakítása, átalakulása a török hó-
doltság korszakában felgyorsult. Két, egymással is összefüg-
gő, hátrányos tendencia volt megfigyelhető: az egyik az er-
dőségek nagymértékű pusztulása, amelyet elsősorban a 
szüntelen háborúknak köszönhető állandó hadi készültség, 
az erődök, palánkok építéséhez, karbantartásához szükséges 
faanyag biztosítása, valamint a hamuzsír- és a faszénterme-
lés fellendülése okozott. Ennek hatására fokozódott a hegy-
vidéki felszínpusztulás, a folyók forrásterületeinek lefolyást 
fékező, víztározó hatása viszont csökkent, emiatt az árhul-
lámok nagy eséssel, rövidebb idő alatt érték el a síksági terü-
leteket, ahol jelentősen megemelkedtek az árvízi vízszintek. 

A másik jelenség a láp- és mocsárvilág nagymértékű ter-
jeszkedése volt. Ezt az árvízszintek megemelkedése mel-
lett az is gyorsította, hogy a hadban álló felek saját erődí-
téseiket a víz odavezetésével próbálták megközelíthetet-
lenné tenni. A medréből így kivezetett víz pedig nem 
csupán az adott vár környékét öntötte el, hanem sokszor a 
távolabbi területek is víz alá kerültek. Mindezek a problé-
mák csúcsosodtak ki a XIX. század elejére és merült fel 
egyre gyakrabban az igény a folyószabályozási-ármentesí-
tési program kidolgozására.

BaBinszKi Edit
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A Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium Vízrajzi Intézete 1938-ban adta ki a szakmai 
körökben csak „pocsolyatérképként” ismert, 1:600 000-es méretarányú térképet, 
amely a Kárpát-medence víz borította és árvíz járta területeit mutatja be az elké-
pesztő mértékű ármentesítő és lecsapoló munkálatok megkezdése előtt. A Magyar 
Bányászati és Földtani Szolgálat Térképtárában is megtalálható térkép hatalmas 
kék foltjait nézve elképzelhetjük, milyen lehetett, amikor a tavaszi hóolvadás után 

az Alföldet tengerré változtató Tisza egy időre kettévágta az országot. A legnagyobb árvizek 
idején azt sem lehetett pontosan tudni, hol is van a folyó fő medre.

Magyarország „pocsolyatérképe” a sorozat előző részeiben 
megjelentekkel együtt nagy felbontásban megtalálható a  
www.mfgi.hu/hu/terkepek a multbol címen.
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A z aranymetszés egy mennyi-
ségnek azt a két részre osztá-
sát jelenti, amelynél a na-

gyobb rész annyiszorosa a kisebbnek, 
mint ahányszorosa az egész a nagyobb 
résznek. Az arányszám értékére ekkor 
φ = (1+√5)/2 = 1,618... adódik. Már az 
ókori görögök is felismerték az arany-
metszés gyakori megjelenését a geo-
metriában. A XIII. században Fibonac-
ci tanulmányozta az 1,1,2,3,5,8,13,21,... 
egész számokból álló sorozatot, ame-
lyet ma Fibonacci-sorozatként isme-
rünk. A sorozat elemeit az F1 = 1 és F2 
= 1 értékekből kiindulva mindig az 
előző két elem összegeként kapjuk, az-

az a sorozatra teljesül az Fn = Fn-1 + 
Fn-2 rekurzió. A Fibonacci-sorozat 
szomszédos elemeinek hányadosa 
φ-hez tart.

Az aranymetszéshez szorosan kapcso-
lódó modern matematikai konstrukció 
az 1973-ban Roger Penrose által készí-
tett Penrose-csempézés. Ez a sík né-
hányfajta csempével való hézagmentes, 
nem periodikus lefedése. Az első válto-

A R A N Y M E T S Z É S

EGY ARÁNY 
MIND FELETT

zat hatféle, további változatok két-
féle csempével való lefedést adnak. 
Az utóbbiakban a kétféle csempe 
területének aránya éppen φ.

Építészet, művészet
Az ókor óta az aranymetszés sza-
bályát számos építész és képzőmű-
vész alkalmazta munkásságában. 
Ezt olykor tudatosan, máskor 
egyszerűen a művészettörténeti 
hagyomány örököseiként, mint-
egy ösztönösen tették. Azt az 
ókorban teremtett vizuális har-
móniát ugyanis, amit Johann Jo-
achim Winckelmann, német 
klasszicista író az antikvitás mű-
vészete felett elmélkedve „nemes egy-
szerűség és csendes nagyság”-ként jel-
lemzett, századról századra maguké-
nak érezték az alkotók.

Az antikvitás művészeinek nyomdo-
kain haladva a reneszánsz korszak al-
kotóit az ideális emberi test ábrázolási 
modelljeinek kidolgozása foglalkoztat-
ta. A tökéletes arányok meghatározását 
célozták meg. A kor emblematikus 
műve Leonardo da Vinci azon tanul-
mánya, melynek középpontjában egy, 
a híres ókori római építész, Marcus 
Vitruvius Pollio arányokról szóló meg-
figyelései alapján készült vázlatrajz áll 
egy férfialakról. Tanulmánya szemlé-
letesen jeleníti meg, hogy a tökéletes-
nek vélt emberi test hogyan foglalható 
olyan szabályos mértani formákba, 
mint a kör vagy a négyzet.

Ezt a rajzot vette alapul a XX. századi 
francia építőművészet nagy alakja, Le 
Corbusier, amikor kidolgozott egy 
épületek, belső terek, bútorok és tár-
gyak tervezése során is alkalmazható 

rendszert. Modulor nak keresztelte, 
amivel az aranymetszés elvére utalt: a 
francia arány (modul) és arany (or) sza-
vakat vonta össze. Le Corbusier 
Vitruvius megfigyelései közül azt 
emelte át saját rendszerébe, miszerint 
ha az álló emberi alakot egy függőle-
ges szakaszként képzeljük el, és ezt a 
köldök magasságában kettéosztjuk, 
akkor ez az aranymetszés szabályainak 
megfelelően történik. Továbbá az így 
létrejött két szakaszt a toroknál és a 
térdnél elvágva szintén ez az arány va-
lósul meg. Épületei egy átlagos magas-
ságú ember kényelmét és egyben a 
klasszikus harmónia érzetét hivatottak 
biztosítani. A francia Garches-i Villa 
Stein ennek egyik leghíresebb példája.

A festészetben a tájképek horizontvo-
nalának helyét vagy a téglalap alakú 
képmező oldalainak egymáshoz viszo-

Az aranymetszés arányszáma Euklidész óta ismert nevezetes kons-
tans. Matematikai jelentősége mellett a művészetben és a termé-
szetben való számos előfordulása teszi különösen érdekessé. 
Sokszínű megjelenésére nemcsak matematikai, hanem biológiai, 
képzőművészeti és építészeti példák is szép számmal akadnak.

Penrose-csempézés

Fent: Leonardo da Vinci tanulmánya;  
lent: Le Corbusier rendszere az emberi test 

arányaira vonatkoztatva
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arányát. Az epidauroszi színházban a 
nézőtér alsó és felső karéjainak magas-
sága úgy aránylik egymáshoz, mint a 
nagyobb (alsó) rész az egészhez. Ennek 
nemcsak funkcionális és esztétikai oka 
van, hanem – a lelátórészek hajlásszö-
gének megfelelő megválasztásával 
együtt – biztosítja a színház kiváló 
akusztikáját is.

Az aranymetszést a középkor is is-
merte, de számos példát találhatunk al-
kalmazására a reneszánsz és a barokk 
építészetben, például a firenzei 
Cappella Pazzi, a Strozzi-palota vagy a 
római Szent Péter-bazilika esetében. A 
következő időszakokban is gyakran ta-
lálkozhatunk az aranymetszéssel. A 
párizsi Eiffel-torony, melynek magas-
sági tagolását φ szerint választotta meg 
a tervező, ma is meghatározó képi ele-
me a francia fővárosnak.

Jelenleg az építőiparban egyre széle-
sebb körben alkalmaznak szálerősítésű 
beton- és vasbetonszerkezeteket. Ezzel 
kapcsolatos jelenségeket vizsgál a kínai 
Ludong és Chongqing Jiaotong Egye-
tem kutatóinak 2016-ban megjelent 
cikke, mely szerint az aranymetszés a 
mérnöki tudományoknak ezen a terü-
letén is felbukkan.

A szálak használatának egyik legfon-
tosabb célja a betonban különböző 
okokból – szilárdulás közbeni zsugoro-
dás vagy húzó igénybevétel hatására – 
kialakuló repedések tágasságának 
csökkentése. A betonban kialakuló re-
pedéseket – megfelelően megválasz-
tott száladagolás esetén – nagy valószí-
nűséggel keresztezi néhány az egyenle-
tesen, a tér minden irányában elhelyez-
kedő szálak közül. A szálak a betonnal 
ellentétben képesek jelentős húzás fel-
vételére, ezért a repedések tágasságát 
csökkentik. Ez általában magával von-
ja a repedések egymástól való távolsá-
gának csökkenését is, tehát összességé-
ben több, kisebb tágasságú repedés ala-
kul ki szálak alkalmazása esetén. Ez 
sokszor kedvezőbb, mint ha kevés, 
nagy tágasságú repedés alakulna ki.

A repedések távolsága és tágassága 
szorosan összefügg, és sok tényező ha-
tással van ezek alakulására. A legújabb 
kutatások szerint a szálerősítésű beton-
elemek keresztmetszeti méretének vál-
toztatása esetén az aranymetszés ókor 
óta ismert arányszáma jelenik meg. 
Kétszer akkora méretű elem használata 
esetén – azonos anyagok és változatlan 
terhelés mellett – a repedések egymás-

tól való távolsága φ-szeresére nő a kí-
nai kutatók által elvégzett kísérletek és 
számítógépes szimulációk tanúsága 
szerint.

Bolyongás véletlen 
csempézésen

Az aranymetszés napjaink matemati-
kai kutatásában is jelen van. A kétdi-
menziós négyzetrácson (például koc-
kás papíron) vett úgynevezett egyszerű 
bolyongás minden lépésben az aktuális 
pozícióból a korábbi lépésektől függet-
lenül a négy szomszédos rácspont vala-
melyikére léphet 1/4-1/4 valószínűség-
gel. Sok lépés után távolról nézve (a tá-
volságokat a megtett lépések számá-
nak négyzetgyökével osztva) a 
bolyongás jól közelíthető Brown-moz-
gással. A Brown-mozgás egy vízbe do-
bott pollenszem mozgásának folytonos 
matematikai leírása, amelyet először 
Robert Brown figyelt meg 1827-ben.

Bartha és Telcs 2014-es cikkében vé-
letlen Penrose-csempézéseken vett vé-
letlen bolyongások hosszú távú visel-
kedését vizsgálták. Az aranymetszés φ 
arányszámán alapuló Penrose-féle 
csempézések közül természetes módon 
választható véletlenszerűen egy végte-
len aperiodikus csempézés. Egy ilyen 
csempézésen a véletlen bolyongás min-
den lépésben a csempék találkozási 
pontjai közül a szomszédosak valame-
lyikére ugrik azonos valószínűséggel a 
korábbi lépésektől függetlenül. A cikk 
fő eredménye, hogy a választott csem-
pézésen 1 valószínűséggel a bolyongás 
sok lépés után távolról nézve Brown-
mozgással jól közelíthető.

Grimmett és Li 2016-os eredménye 
különböző szabályos végtelen gráfo-
kon vett önelkerülő bolyongásokra vo-
natkozik. Egy gráfon csúcspontok hal-
mazát és ezek közül bizonyos párokat 
összekötő élek összességét értjük. Sza-
bályos végtelen gráf esetén a csúcshal-
maz végtelen, de bármely két csúcsból 
nézve ugyanazt a gráfot látjuk. Ilyen 
szabályos végtelen gráf például a vég-
telen négyzetrács. További feltétel, 
hogy a gráf minden csúcsából három él 
induljon ki, ahogy az ábrán látható 
létragráf esetén is.

Adott gráfon egy önelkerülő út élek 
olyan kapcsolódó sorozata, amely min-
den lépésben új, addig meg nem láto-
gatott csúcsba visz. Adott szabályos 
végtelen gráfokhoz kiszámítható az 
összes lehetséges n hosszú önelkerülő 

nyított arányát vizsgálva gyakori az 
aranymetszés szabálya, illetve olyan 
absztrakt festők (például Piet 
Mondrian, Kazimir Malevics vagy 
Barnett Newman) műveiben, akik 
figurális utalásoktól mentes, ki-
egyensúlyozott kompozíciók, tiszta 
struktúrák létrehozására törekedtek.

Az építészetben számos esetben felfe-
dezhetünk olyan geometriai arányo-
kat, amelyek meghatározzák az épüle-
tek esztétikai összhatását. Már az ókori 
egyiptomi piramisok esetén is megjele-
nik az aranymetszés szabálya, bár nem 
bizonyított, hogy építőik tisztában vol-
tak ennek matematikai jelentőségével. 
Az ókori hellén építészet egyik legis-
mertebb emléke, az athéni Akropoli-
szon található Parthenon is számos he-
lyen hordozza az aranymetszés nemes 

Az athéni Akropoliszon található Parthenon

A párizsi Eiffel-torony magassági tagolása
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nacci-spirálba rendeződnek, mely egy 
teljes kör alatt nő meg a sugár φ-szeresére. 
A spirálok egy része az óramutató járásá-
nak megfelelően, más része azzal ellenté-
tesen csavarodik (például őszirózsa). 

Az állatvilágban a Fibonacci-spirál-
hoz hasonló görbét fedezhetünk fel 
kagylókon és csigákon, ilyen a csigahá-
zas polipok héja is. A szárazföldi és ten-
geri csigák mészházainak felépítése 
térbeli is ezt a vonalat követi. Spirálfor-
mát fedezhetünk fel macskák karma-
in, a papagájok csőrén, a kecskék szar-
ván és egyes pókok hálóján. Adolph 
Zeising megállapította, hogy az embe-
ri test törzsének és főbb tagjainak il-
leszkedési pontjai is az aranymetszés 
szerint aránylanak egymáshoz.

Az egész élővilágban megtalálható 
molekula, a DNS felépítésében is felfe-
dezhető az aranymetszés. A kettős spi-
rál egy teljes ciklusa 34 angström hosz-
szú és 21 angström széles, melyek a Fi-
bonacci-sorozat szomszédos elemei, 

ezért arányuk közelítőleg φ-t. A DNS 
kettős spiráljában található nagy és kis 
árok aránya is φ, körülbelül 21 és 13 
ang strömmel.

Legújabb kutatások a lipidomika te-
rületén azt mutatják, hogy a természet-
ben előforduló egyenes, elágazás nélkü-
li zsírsavak lehetséges száma az őket fel-

utak száma minden n pozitív egészre, 
majd meghatározható az a gráftól füg-
gő a>0 valós szám, amelyre ezen szám-
sorozat növekedési üteme an-nel jól kö-
zelíthető. Grimmett és Li cikke alap-
ján, ha a gráf minden csúcsából három 
él indul ki, akkor a>φ, ahol φ az 
aranymetszés arányszáma. A bizonyí-
tás ötlete, hogy a vizsgált gráfokban 
megtalálják a végtelen létragráf egy-
egy bizonyos értelemben beágyazott 
példányát. A létragráf esetén pedig az 
n hosszú önelkerülő utak száma lénye-
gében az n-edig Fn Fibonacci-szám, 
amelyre Fn a φn sorozattal azonos 
ütemben növekszik.

Növényi és állati spirálok
Az aranymetszés a természetben is 
gyakran megjelenik, egyensúlyt te-
remtve a szimmetria és az aszimmetria 
között. Növények, állatok és az ember 
esetében is ismerünk példát erre az ará-
nyosságra.

Növényeknél a virágszirmok száma 
gyakran Fibonacci-szám: például a lili-
omnak 3, a vadrózsának 5, a szarkaláb-
nak 8, a körömvirágnak 13 szirma van. 
Egyes növények levelei és a pálmafák 
ágai is térbeli csigavonal mentén rende-
ződnek el. A fenyőtoboz korongján a 
spirálvonalak olyan rendszere fut a kö-
zépponttól jobbra és balra, amelyben a 
csigavonalak száma mindig a Fibonacci-
sorozat értékeit veszi fel. Az ananász pik-
kelyei, a napraforgó magjai mind Fibo-

építő szénatomok számával a Fibonac-
ci-sorozatot követve növekszik. Ha a 
szénláncban elsőként egyszeres kötés 
fordul elő, akkor a különböző zsírsa-
vak lehetséges száma megegyezik az 
eggyel kevesebb szénatomból álló zsír-
savak lehetséges számával. Ha kettős 
kötés indul ki az első szénatomból, ak-
kor a következő kötés csak egyszeres 
lehet, mivel egy szénatomhoz négy 
ligandum tartozhat, ezért az ilyen ese-
tek száma megegyezik a kettővel rö-
videbb szénatomból álló zsírsavak 
számával. Ezzel megkapjuk, hogy a 
szénláncok lehetséges száma a Fibo-
nacci-rekurziót követi, ha a cisz és 
transz izomériát (azaz hogy a szén-
atomhoz kapcsolódó ligandumok 
egymás mellett vagy szemben helyez-
kednek-e el) elhanyagoljuk.

A biológiai rendszerekben előforduló 
zsírsavak általában 16–22 szénato-
mot tartalmaznak, a legkomplex-
ebbek akár 35-öt. A zsírsavakból álló 

biológiai membránokat 
felépítő szénatomok le-
hetséges száma korláto-
zott, mivel a lánchossz 
növekedésével emelke-
dik az olvadási hőmér-
séklet, és a membránok 
túl merevvé válnak. 
Ehelyett a membránok-
nak stabilnak, ámde ru-
galmasnak kell lenniük.

Régóta ismert, hogy az 
aranymetszés számos, tá-
volinak gondolt tudo-
mányterületet kapcsol 
össze. Figyelemre méltó, 
hogy még ma is napvilá-
got látnak olyan felfede-
zések, amelyek egy-egy 
újabb szállal kapcsolják 

az aranymetszést valamely tudomány-
ághoz. Valószínű, hogy a jövő is szép 
számmal tartogat ezen a téren újdon-
ságokat.

Vető Bálint  
Vető Dániel  

Vető BorBála  
Vető orsolya lia

Létragráf

A napraforgó magjai 
Fibonacci-spirálba rendeződnek

Fibonacci-
spirálhoz 

hasonló görbét 
fedezhetünk 

fel az állat-
világban is 
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Az ultraviola (UV), azaz ibolyántúli sugárzás a Napból érkező elekt-
romágneses energiának a láthatatlan tartományba eső összetevője 
(neve onnan ered, hogy a hullámhossz-skálán az utolsó látható ibo-
lya után helyezkedik el). Sajnos a civilizációs fejlődés következményeként a korábban szűrten érkező 
sugárzás nagyobb mennyiségben jut a Földre, a magaslégköri ózonkoncentráció csökkenése következ-
tében. Pontosabban a védőhatást kifejtő ózonpajzs vékonyodása, helyenkénti folytonossági hiánya 

felelős a káros körülmények fokozódásáért.

A z ózonpajzs vékonyodását, helyenkénti folytonossági 
hiányát okozó környezetszennyezés megállítására 
született a Montreáli Jegyzőkönyv, amelyben a 

több mint másfélszáz aláíró ország vállalta, hogy 2050-re 
legalább az 1970-es évi ózonvastagság garantálható lesz az 
intézkedések maradéktalan végrehajtá-
sával. A Meteorológiai Világszervezet 
méri és elemzi az ózonkoncentrációt, 
amelynek 1 %-os csökkenése 2 %-os 
napsugárzás (beleértve a kiemelten ve-
szélyes UV-tartományt) intenzitásnöve-
kedéssel párosul. A megnövekedett UV-
sugárzás gyengíti az immun rendszer 
védekező mechanizmusát. A bőrgyó-
gyászok megalapozott prognó-
zisa szerint az UV-sugárzás 5%-
os fokozódása a bőrrák előfor-
dulását 25 %-kal megnöveli. 
Természetesen az emberi szervezet vé-
delme a legfontosabb feladat, azonban 
nem szabad elfeledkezni a minket kö-
rülvevő különböző tárgyak anyagairól, 
amelyeken a káros sugárzás roncsoló 
hatású, gyorsítva a tönkremenetelhez 
vezető folyamatokat.

Az UV-sugárzás hullámhossz szerinti 
csoportjai: 

- Az UV-A sugárzás a kb. 400-315 nm hullámhosszúságú 
terjedelmet jelenti, ebből 500-1000-szer több van a napsugár-
zásban, mint az UV-B-ből. Ezek a sugárzásösszetevők hosszan 
tartó behatásra korai bőrelöregedést, ráncosodást okoznak, 
mert a bőr irharétegét (nem a felhámot) károsítják. A bőrrák 
kialakulásában kisebb szerepe van, de az egyéb fényprovokált 
bőrbetegségekért döntően felelős. Az üvegen áthatol, így pl. 
gépkocsiban is érvényesül hatása. Jóval a napozás után is káro-
sítja a bőrt, hozzájárulva a bőrrák (melanóma) kialakulásához. 

- A napsugárzás 5-10 %-át kitevő UV-B tartomány 
(280-315 nm) elsősorban a leégésekért felelős, főleg a 
déli órákban nagy a hatása, mert jelentős része akadálytala-
nul átjut a légkörön. Ez az UV-sugárzás a bőrdaganatok fő 
okozója, mert a sejtek a DNS-e módosul, a génkárosodást 
túlélt sejtek vezetnek a bőrrákhoz. Az UV-B az ablak-

üvegen nem hatol át, azonban kisebb vastagságú vízré-
tegen keresztül is leégést okozhat. Kíméletes behatás-
ként viszont a D vitamin képzésben szerepe fontos.

- Az UV-C a kb. 280-200 nm-es hullámhosszúságú és 
legerősebb UV-sugárzás. Amennyiben az ózonréteg szűrő-

képessége megfelelő lenne mint régen, 
úgy nem érné el a Föld felszínt. Főleg az 
ózonlyuk következtében a Földre érkező 
sugárzás nagyon irritálja a bőrt és kö-
tőhártyát (szabályozott keretek között 

a fertőtlenítő sugárzókban 
használják sejtölő hatását).

A jellegzetes bőrtípusok 
Az emberi testet körülvevő 
bőrfelszín közel 2 m2-es 
nagyságú, a test tömegé-
nek mintegy 12 %-a. A bőr 
a test első védelmi vonala, a 
betegséget terjesztő kór-
okozóktól védi a belső, lágy 

szöveteket. A védekező funkciót segíti 
a különböző anyagok kiválasztása is, 
amelyek eltorlaszolják a mérgező anya-
gok bejutását. 

A textilréteggel fedett emberi bőrre jutó 
napsugárzás (ezen belül az UV-sugarak is) 

fizikai értelemben többféle módon viselkedik:
- egy részük eleve visszaverődik a textilfelületről,
- másik részük elnyelődik a textilszerkezetben, így ezek ha-

tása nem jut el a bőrfelületig,
- az áteresztett sugarak adott fajtája a beesés után szabályo-

san folytatja útját a bőr felé, másik csoportjuk szétszórtan éri 
el testünk külső burkolatát. 

A külső réteget alkotó sejtek egyik csoportját képezik a 
melanociták, ezek termelik a melanint (sötét 
pigmentanyag), a természetes UV-védelmet megvalósí-
tó elnyelő réteget. A melanociták pigmentszemcséket 
(melanoszómákat) fecskendeznek a szomszédos sejtekbe, 
így terjed el a barnulást biztosító színezőanyag a bőrfelületen. 
A melanin elnyeli az egyébként káros UV-sugarakat és eze-
ket ártalmatlan infravörös (IR) sugarakká alakítja át.

A napbarnított bőr kialakulása
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Az eltérő bőrszínek az éghajlati alkalmazkodásnak megfe-
lelően alakultak ki. A világos bőrű személyek – az újabb ku-
tatások szerint – a túlzott UV-behatásra azért vannak a leg-
nagyobb veszélyben, mert szervezetükben nem a szokványos 
melanin képződik, hanem feomelanin. Utóbbi a napozás 
megszűnte után ártalmas hatással bomlik, a kialakuló reaktív 
gyökök fokozzák a bőrrák kialakulását.

A textíliák UV-szűrő képessége
Az UV-védelmet hatékonyan megvalósító textiltermékek-
nél előtérbe kerülnek a különböző gyermek, sport és szabad-
idő ruházatok, a szabadban dolgozók (például mezőgazdasá-
gi- és útépítő munkások stb.) munka- és védőruhái; illetve az 
árnyékolástechnikai termékek (napernyők, bejárati- és kira-
kat rolók, textilanyagú tetők, strandsátrak, ponyvák, szalag-
függönyök, egyéb napvédő lakástextíliák stb.).

A textiltermékek UV-szűrő képességét számos tényező be-
folyásolja, így a szálasanyag anyagi minősége (az ismert ter-
mészetes és mesterséges előállítású vegyi szálak), továbbá az 
olyan speciális szintetikus szálak, amelyekbe a szálgyártáskor 
például nanoméretű titándioxid, illetve cinkoxid részecské-
ket építenek be. Befolyással lehet rá a textillap készítéséhez 
felhasznált fonalak finomsága (leegyszerűsítve vastagsága, 
amit a hossz és tömeg viszonyából képzett számmal fejeznek 
ki). Fontos továbbá a kelmeképzés módja (szövött, kötött, 
nem-szőtt), területi sűrűsége, valamint a kelmeszerkezeti 
jellemzők nyugalmi és feszített állapotban (a használatnál 
bekövetkező különböző húzóerőkre bekövetkező ritku-
lásnál a 1 mm2-nél nagyobbra szétnyíló textilfelületek ele-
ve alkalmatlanok UV-védelemre). A kikészítés körülmé-
nyei, esetleges UV-védelmi segédanyagok alkalmazása 
(minden olyan kezelés és segédanyag-felvitel növeli az 
UV-védelmi képességet, amely a kelmeszerkezetet tömö-
ríti) szintén hat az UV-szűrő képességre. Az UV-megkö-
tő segédanyagok védik termékek viselőit és a cellulózala-
pú alapú textíliákat a káros UV sugárzástól. Nanoméretű 
(például 10-50 nm-es) titándioxid, illetve cinkoxid textil-
anyagra történő tartós felvitelével (például szol-gél álla-
potban) a káros UV-sugárzás hatékonyan elnyelődik, 
szétszóródik.

A különböző kelmék és konfekcionált textiltermékek UV-
védelmi képességének meghatározása összetett vizsgálati és 
főleg bonyolult értékelési metódust követel. A legegyszerűbb 
következtetési lehetőséghez a sugárzásáteresztő képesség mé-

résével juthatunk (azaz mennyi hatol át az UV-sugarakból a 
textilfelületeken). A spektrofotométer érzékelője elé helyezett 
textilréteg részben visszaveri, részben elnyeli, részben pedig 
átereszti a káros elektromágneses sugárzást. 

A sugárszűrő képesség tehát azzal értékelhető, hogy 
milyen intenzitású sugárzás marad meg a textilfelületen 
áthaladva. Az áteresztett sugárzást százalékban kifejezve 
aránylag könnyen képezhető olyan adat, amely eligazo-
dásul szolgálhat pl. az ibolyántúli sugarak élő szerveze-
tekre gyakorolt káros befolyásának vizsgálatakor.

A textilipari nyersanyagok három fő csoportba rendezhe-
tők a szálasanyagok az UV-sugarak áteresztése tekinteté-
ben, erre példák:

- a káros UV-B tartományban kiválóan szűrő, majd a 
300 nm-es hullámhosszúságnál növekvő, ezt köveően az 
UV-A sávban stabilizálódó áteresztő képességgel rendelkező 
szálak (ilyen például a természetes eredetű gyapjú, a 
vegyiszálak közül a poliészter),

- az UV-B sávhoz közeledve csökken, majd az UV-B tar-
tományon belül növekvő, illetve a 350 nm-es hullám-
hossznál (UV-A) csökkenő, majd ismét emelkedő áteresz-
tőképességű tendenciát mutató szálak (például a közis-
mert pamut, ill. a szintetikus poliakril-nitril),

- az UV-B sugárzási sávban növekvő, illetve az UV-A 
tartományban (350 nm hullámhossz körül) stabilizálódó 
sugárzásátbocsátást mutató szálak (például  a vegyiszálak 
közül a polipropilén).

Az egyedi felhasználási területeket tekintve, például a sza-
lag-függöny sávok (különböző szintetikus szálakból 
szőtt- és műanyag-diszperziókkal merevített felületek-
ből előállítva) vizsgálatánál a vékony poliészter, illetve a 
kiváló lángállóságú üvegszövet-alapanyagok bizonyul-
tak a legjobb UV-szűrőknek.

Bőrérzékenységi mutatók alapján
A textíliák UV-sugárzás áteresztő képességét arra alkalmas 
spektrofotométerrel mérik. Megfelelő UV-védelmi faktor 
meghatározása összetett feladat. Akár a bőrérzékenységi 
mutatók figyelembe vétele, vagy a káros hullámhossztarto-
mányokat kijelölő vizsgálódási lépések meghatározása ön-
magában speciális igényű. Az értékelés lényege az UPF 
(UV-Protection Factor) mérőszám meghatározása, amely a 
spektrofotométeres mérési eredményekből széleskörű szá-
mítástechnikai műveletsor eredményeként válik ismertté.

UV-védelem nanorészecskékkel A textilfelületre ráeső sugárzás alakulásaA textiltermékek UV-szűrő képességét befolyásoló tényezők
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Ennek során a 
- vizsgáló sugárforrás spektrális teljesítményeloszlását, 
- a vizsgált textilminta adott hullámhosszsávhoz tartozó át-

eresztését,
- a vizsgáló hullámhosszlépéseket,
- a bőrérzékenységi mutatót komplexen értékelve alakul ki az 

eredmény.
   A vonatkozó szabvány (kezdetben az 

ausztrál AS/NZS 4399), kilenc féle UV-
védelmi értéket sorolt be (15, 20, 25, 30, 
35, 40, 45, 50, 50 fölötti). Az UPF-érték 
alakulása szerint a textilanyag és a belőle 
készült termék UV-védelmi képessége:

- 15–24-ig jó,
- 25–35-ig nagyon jó,
- 40 fölött kiváló.
A jelenleg nálunk is elterjedőben levő 

UV-Standard 801 jelű szabványt a „Vizs-
gáló Intézetek Nemzetközi Szervezete 
az UV védelem vizsgálatára” elnevezésű 
szakmai társulás hozta létre 1998-ban 
német, osztrák- és svájci textilvizsgáló-
intézetek összefogásával. 

A vizsgálandó termékeket - a textil-, illetve textiljelle-
gű felületekből készült használati darabokra és tárgyakra 
- a következő állapotokban vizsgálják:

- teljesen új termék, mindennemű használati és kezelési 
(tisztítási) igénybevétel nélkül,

- koptatási vizsgálat utáni mintadarab (a meghatáro-
zott időtartamú használatot imitáló felület-elhasználó-
dásnak megfelelően),

- a kezelési útmutatónak megfelelő háztartási mosási prog-
ram, illetve vegytisztítási eljárás teljes végrehajtását követően 
nyert mintadarab,

- szükség szerint időjárás-állósági teszt (az esőt imitáló vizes per-
metezés, illetve műnapfény sugárzó hatásának együttesen kitett 
minta) végrehajtása után. Valamennyi használati fázisból szár-
mazó minta esetében külön-külön végeznek meghatározást

- eredeti (tehát mindenféle nyújtást mellőző) helyzetben és
- feszített (az előírt mértékű- és irányú terheléssel megva-

lósuló), ritkult felületre vonatkozóan.
Az irányadó napsugárzás energiaértékét, az UV-Standard 

801-nél szintén a Melbourne-ben jellemző naphatást veszik fi-
gyelembe. Egy mintán belül négy helyen végeznek mérést, a 

különböző hullámhosszokon meghatározva az áteresz-
tőképességet.

Az UV-Standard 801 két cikkcsoportba tömörítve írja 
elő a vizsgálatokat, nevezetesen:

- I. ruházati terület (sport-, strand- és szabadidő, illetve mun-
ka- és védőruházat), ill. a különböző fejfedők, ahol a koptatásos 
felületelhasználódás, ill. a mosás, valamint vegytisztítás igény-

bevételére is kiterjed a meghatározás,
- II. az árnyékoló-, védőtextíliák 

szerinti termékek (napernyő, naptól 
védő textiles árnyékoló stb.), ezeknél 
az említett időjárás-állósági öregbítés 
képezi az elhasználódás szempontjá-
ból irányadó hatást.

Időközben európai szabványok (a mé-
rés részleteivel, és az értékelés körülmé-
nyeivel foglalkozva) is megjelentek. 
Ezek többek között a vizsgálandó, az 
emberi bőrrel érintkező és egyéb ruhá-
zati textiltermékek körét széleskörűen 

szabályozzák, a napsugárzás energiatartalmára az Albuquer-
que-i (nyugat-spanyolországi) viszonyokat veszik figyelembe. 
Az önkéntes jellegű vizsgálat alapján megfelelő UV-védelmi 
képességgel rendelkező termékeket megkülönböztető minő-
ségjellel látják el. Rendszeres megújítások szükségesek ahhoz, 
hogy az önkéntes rendszerhez csatlakozott gyártók továbbra is 
használhassák ezt a jelölést. Kutasi Csaba

A textilfelületre ráeső sugárzás alakulása

Pamutszövet UV-sugárzás 
áteresztése sematikusan

A textil, mint feszítése a használatnál  
bekövetkező megnyúlás imitálására, ami 

szerkezetritkulással jár

A különböző eredetű minták vizsgálata
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Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 
Február és március

(műszer – összefér, nyárs – kebel, csorog – kabát, pácol – korog, 
indok – lusta, rugó – csáklya, besúg – örvény)

2. fejtörő – Benedek Máté feladványa

Megoldás: 93

(A számokhoz a számjegyek összegét adjuk hozzá, amit sorra 
megnövelünk 2-vel, 4-gyel, 6-tal stb. 73+10+10=93.)

3. fejtörő – Horváth Eszter feladványa

Megoldás: 

1, 2, 4, 6, 5, 1, 1, 5, 6, 3

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

ményes gondolkodást kívánunk!

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

3. fejtörő – Darabont Gergő feladványa

1. fejtörő – Benedek Máté feladványa

A betűket lóugrásban, megfelelő sorrendben összeolvasva  
egy hazánkban is gyakori énekesmadár nevét kaphatjuk.  

Melyik ez a madár?

Melyik gyufasor illik a kérdőjel helyére?

Milyen kombinációval lehet kinyitni a lakatot?
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Régiók gazdasági fejlettsége az unióban

Az Európai Unió tagállamai által alkalmazott egyik területi 
statisztikai nómenklatúra az úgynevezett NUTS-rendszer, 
amely négy szinten definiál régiókat. Az első szint az úgyne-
vezett nagyrégiókat, a második a statisztikai régiókat (ná-
lunk ezekből a jelenleg hatályos szabályozás szerint 7 van) je-
lenti, a harmadik szint pedig a megyéknek felel meg. E négy 
szint közül a második kiemelt fontosságú, mivel amellett, 
hogy statisztikai célokat szolgál, ez jelenti az alapját a kohé-
ziós támogatásoknak is. 

Az Eurostat 2015-re 276 NUTS-2 szintű régióra vo-
natkozóan számította ki az egy főre jutó bruttó hazai 
terméket vásárlóerő-paritáson mérve, amelynek alapján 
lemérhető, hogy az egyes régiók gazdasági fejlettsége 
hogy viszonyul egymáshoz, illetve az uniós átlaghoz. 
19 régió gazdasági fejlettsége az átlag felét sem éri el. 
Közülük a Bulgária észak-nyugati részén fekvő, közel 
800 ezer lakosú Severozapaden elmaradása a legnagyobb, a pa-
ritáson számolt egy főre jutó GDP-je valamivel kevesebb, 
mint az uniós átlag 30%-a. A legalacsonyabb teljesítményt 
nyújtó 20 régió között van még négy további Bulgáriából, 
öt Lengyelországból, négy Magyarországról, három 
Romániából, kettő Görög or szág ból és egy Franciaországból. 
Ez utóbbi – az Indiai óceánban, Afrika és Madagaszkár kö-
zött található Mayotte –, mely a második legalacsonyabb 
egy főre jutó GDP-t produkálta a bolgár régió után, Fran-
ciaország tengeren túli területe. 

A gazdaságilag  legfejlettebb 20 régió – melyek mind-
egyikének fejlettsége meghaladja az uniós átlag 150%-át 
– között öt német, négy Egyesült-Királyság-beli, négy a Be-
nelux államokhoz tartozik, kettő osztrák, kettő skandináv, 

Megrendelhető a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben 
megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu 
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/),  e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu 
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen. 

egy szlovák és egy cseh. Belső-London nyugati része 2015-
ben az unió egy főre jutó GDP-jének 580%-ával az első he-
lyen áll. Luxemburg Grand Duchy régiója 264, Hamburg 
206, Brüsszel 205, Pozsony pedig az unió átlag fejlettségé-
nek 188%-át érte el. 

2015-ben Magyarországon a vásárlóerő-paritáson számított 
egy főre jutó GDP az uniós átlag 68%-a volt. Ez magasabb a 
2000-ben mértnél (52%), ám akkor a gazdasági fejlettség 
rangsorában 8, míg 2015-ben már csak 4 ország állt mögöt-
tünk. 15 év alatt Szlovákia, Észtország, Litvánia és Lengyelor-
szág megelőzött bennünket e mutató alapján. 2015-ben négy 
magyarországi régió végzett a legrosszabb teljesítményt nyújtók 
között, míg 2000-ben csak Észak-Magyarország és Észak-Al-
föld került a 20 legkevésbé fejlett európai régió közé. 

2000-ben nem volt olyan régiónk, amely megközelítette 
volna az uniós átlagot. A két legelmaradottabb közülük 
Észak-Magyország és Észak-Alföld volt. 15 év elteltével 

Közép-Magyarország gazdasági fejlettsége 5 száza-
lékponttal meghaladta az unió átlagát. Enyhén 
csökkent ugyan a régiók közötti fejlettségbeli 
különbség, ám ekkorra 4 olyan régiónk lett, 
melyeknek a többiektől való leszakadása határozot-
tabbá vált, és a 276 tagú uniós rangsorban is lejjebb 
csúsztak valamelyest. Ezek az alföldi megyék, vala-
mint Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl, 
valamennyiük ott van a 20 gazdaságilag leginkább 
elmaradott uniós régiók középmezőnyében. Du-
nántúli régióink gazdasági fejlettsége valamivel ma-
gasabb, és az összes régiónk közül jelentősen 
kiemelkedik a fővárost is magában foglaló Közép-
Magyarország. A régióknak ez a gazdasági fejlett-
ség szerinti tagozódása nem változott az ezredfor-
duló óta, kiegyenlítődésnek nincs jele. 

Jávorszkyné nagy anikó

Régióink vásárlóerő-paritáson számított egy főre jutó 
GDP-je (az Európai Uniós átlagtól való eltérés)

Régióink pozíciója 2000-ben és 2015-ben  
az Európai Unió 276 régiójának rangsorában
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Nagylábujj fából

Valószínűleg az emberi történelem 
legrégebbi protézise az a fából 

készült lábujj, melyet vizsgá-
lat alá vetettek a  University 
of Basel (Svájc) egyiptológus 
szakemberei. A lelet körül-
belül 3000 éves, és egy női 
sírból került elő Sheikh 
´Abd el-Qurna nekropo-
liszból, Luxor közeléből.

A nemzetközi kutatócso-
port a protézis vizsgálatá-
hoz a legújabb mikroszko-
pikus eljárást, röntgent és 
komputertomográfiát (CT) 
használt. Ezek segítségével 
kimutatták, hogy a fa nagy-
lábujjat számos alkalommal 
vették le és tették fel újra vi-
selője, a pap lányának lábára. 

helyezték. Az Egyiptomi Múzeum 
(Kairó) szakemberei – ebben a mú-
zeumban helyezték el felfedezése 
után a fa nagylábujjat –, és a Uni-

versity of Zurich Institute of 
Evolutionary Medicine kutatói 
szintén közreműködtek a tanul-
mányban.

A korai időkből való protézis 
egy olyan művész tehetségéről 
tanúskodik, aki magas szintű 
tudással rendelkezett az ember 
felépítéséről. A technikai tu-
dás főképp azon érhető tetten, 
hogy a végtag mozgékony, és a 
talpra erősítést biztosító heve-
der erős kiképzésű. Az a tény, 
hogy a fa nagylábujj ilyen ap-
rólékosan kidolgozott munká-
val készült, azt jelzi, hogy tu-
lajdonosának magas elvárásai 
voltak: értékelte a természe-

Cirmosak voltak  
az első házi macskák

A régészeti lelőhelyeken talált 
DNS-ek vizsgálatából kiderült, 

hogy mai házi macskánk a Közel-
Keletről és Egyiptomból származik. 
A macskát az első földmű-
vesek, körülbelül 10 000 
évvel ezelőtt háziasítot-
ták. Később a házi macska 
elterjedt Európa szerte és a 
világ más részein is, az 
egyiptomi kereskedőknek 
köszönhetően. A DNS 
elemzése megmutatta azt 
is, hogy az ősi házi macs-
kák csíkosak voltak. 

A vadmacskának (Felis 
silvestris) öt alfaját ismer-
jük ma. Mindegyikük 
csontváza ugyanúgy néz 
ki, és nem elkülöníthető 
a házi macska csontvá-
zától sem. Emiatt sza-
bad szemmel lehetetlen 
megmondani, hogy me-
lyik alfaj volt az, melyet 
háziasítottak. Claudio 
Ottoni paleogenetikus és 
kollégái a University of Leuven 
(Belgium) kutatói, valamint a Ro-
yal Belgian Institute of Natural 
Sciences munkatársai elhatározták, 

csak Afrikában honos). Ezt a vad-
macska alfajt megtaláljuk Észak-
Afrikában és a Közel-Keleten. A 
macskákat az első földművesek 
háziasították a Közel-Keleten. Az 
első növénytermesztéssel foglalko-
zó települések talán azért vonzották 

a vadmacskákat, mert 
tele voltak rágcsálók-
kal. A földművesek 
örömmel fogadták a 
macskákat, hiszen azok 
segítettek a terményt 
megóvni a kártevők-
től. Az idők folyamán 
az ember és a macska 
közelebb került egy-
máshoz, a házi macskát 
végül a viselkedésen 
alapuló szelekció ered-
ményezte.

Az elvándorló földmű-
vesek magukkal vitték 
a háziasított macskát. 
A faj később terjedt el 
Európában és a világon 
az egyiptomi kereske-
dők jóvoltából, akik a 
hajókon, a rágcsálók 
elleni küzdelemben 

használták. Így a macskák beha-
józták Délnyugat-Ázsia, Afrika és 
Európa nagy részét. Még a Balti-
tenger közelében, viking területen is 

A kutatók osztályozták a felhasz-
nált alapanyagot, és azonosították a 
módszert, mellyel a magasan fejlett 
protézist elkészítették és használatba 

hogy a genetika segítségével találják 
meg a választ. Kétszáz olyan macska 
csontjaiból, fogaiból, bőréből, szőré-
ből kivont DNS-t használtak, melye-
ket Közel-Keleten, Afrikában és Eu-
rópában tártak fel. A maradványok 
körülbelül 9000 évesek voltak.

A genetikai vizsgálat kiderítette, 
hogy minden házi macska a Felis 
silvestris lybicától, az afrikai vadmacs-
kától származik (neve ellenére nem 

Női sírban felfedezett nagylábujjprotézis, mely a thébai  TT95 
számú sírból került elő, a korai K.e. első évezredből. 

Egyiptomi Múzeum, Kairó.  
FOTÓ: MATJAŽ KACICNIK

A képen néhány olyan macska látható egy 6000 éves sírban,  
melyeket az egyiptomi Hierakonpolisban temettek el

(KÉP: HIERAKONPOLIS EXPEDITION)

Afrikai vadmacska
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tes megjelenést, a tárgy szépségét, 
és azt, hogy kényelmes viselni. A 
tárgy bizonyítja, hogy ezen igények 
kielégítéséhez a megrendelőnek 
rendelkezésére álltak magasan kép-
zett szakemberek.

A korai vaskorból származó pro-
tézist egy kifosztott sírban találták, 
melyet egy régebbi, már nem hasz-
nált temetési kápolna sziklaágyába 
vájtak a Luxortól nyugatra találha-
tó Sheikh Ábd el-Qurna temető-
hegyén. A kápolna része annak a 
monumentális sziklasírcsoportnak, 
melyet a Kr.e. XV. században a kirá-
lyi családhoz közel álló vékony felső 
rétegnek építettek. A University of 
Basel kutatói 2015 végén kezdték 
tanulmányozni ezt az elit egyiptomi 
temetőt, hosszú használatának törté-
netét és környezetét.

(University of Basel)

Így kezdődött a zene

Hogyan kezdődött a zene? Vajon 
őseink először összeütöttek tár-

gyakat, hogy ritmust hozzanak lét-
re, vagy a hangjukat használták és 
énekeltek? Milyen hangszereket 
használtak? A zene mindig fontos 
volt-e az emberi közösségekben, és 
ha igen, miért? – csak néhány azon 
kérdések közül, melyet a Frontiers in 
Sociology folyóiratban megjelent ta-
nulmány felvet. A válaszok szerint a 
zene története sok tekintetben egy-
beesik az emberiség történetével.

Mi is a zene? Már 
ezt is nehéz megvála-
szolni, mert minden-
kinek van valamilyen 
egyéni szempontja is. 
„Olyan hangzás, mely 
érzelmet hordoz” – 
osztotta meg Jeremy 
Montagu, a University 
of Oxford munka-
társa, a tanulmány 
szerzője, a maga de-
finícióját. Egy anya 
zümmögése vagy 
mormolása, melynek 
célja, hogy megnyug-
tassa a kisbabáját, 
szintén számíthat ze-
nének, ha ezt a de-
finíciót használjuk, 
és az effajta zene ta-
lán még a beszédet is 
megelőzte.

Az ember azt gondolja, hogy a 
ritmus, a mintázat és a hangmagas-
ság irányítása fontos a zenében, ám 
ugyanez a három tényező akkor is 
fennáll, ha valaki recitál egy szonet-
tet, vagy érzelemtől fűtötten beszél. 
Montagu arra a következtetésre jut, 
hogy „mindannyian, a saját meghatá-
rozásunk szerint rámondhatjuk vala-
mire, hogy ‚igen, ez zene’, és ‚nem, ez 
beszéd.’”

Az éneklés tekintetében fontos, 
hogy tudjuk uralni a hangmagassá-
got. A kutatók a korai emberszabá-
súak megkövesedett koponyáját és 
állkapcsát vizsgálták, hogy megtud-
ják, vajon a képességük megvolt-e 
a vokalizációra és a hangmagasság 
irányítására. Körülbelül egymillió 
évvel ezelőtt a neandervölgyi em-
ber és a modern ember közös ősének 
már rendelkezésére állt az a „vokális 
anatómia”, mely lehetővé tette a mai 
értelemben vett éneklést – de azt 

természetesen lehetetlen megtudni, 
vajon kihasználta-e ezt a lehetősé-
get, és énekelt-e.

A zene másik fontos komponense a 
ritmus. Korai elődeink talán tapssal 
hozták létre a ritmikus zenét. Való-
színűleg ez kapcsolódott a korai rit-
mushangszerekhez. Ezek nagy része 
valószínűleg olyan puha anyagból 
készült, mint a fa vagy a nád, így 
nem maradt fönt. Fennmaradtak vi-
szont a csontsípok. A legkorábbiak, 
melyeket eddig találtak, hattyú és 
keselyű szárnyának csontjaiból ké-
szültek, és 39 000-43 000 évesek.

Tudjuk tehát, hogy a zene annyi-
ra régi, hogy mióta az ember fel-
emelkedett, velünk van. De miért 
alakult ki, és miért maradt fenn? 
Bár több lehetséges magyarázat 
van, a fő ok a kutatók szerint az, 
hogy: „…a zene kötelékek kialakí-
tásához vezet, például anya és gyerek 
között, vagy egy csoport tag jai között. 
Feldobja a dolgozó embereket, amikor 
ismétlődő, egyébként unalmas munkát 
végeznek, és segít abban, hogy minden-
ki együtt mozogjon, ez növeli a mun-
ka hatékonyságát. Az együtt táncolás 
és énekelés vadászat vagy csata előtt 
a résztvevőket összetartó csoporttá 
kovácsolja. Kutatásunk még azt is 
sugallja, hogy a zene, azáltal, hogy 
ilyesféle kötődést segít elő, hozta létre 
nem csak a családokat, de magát a tár-
sadalmat. Összehozta az embereket, 
akik másképp magányos életet éltek 
volna” – magyarázta Montagu.

(Frontiers)

találtak olyan macskacsontokat, me-
lyeken egyiptomi írás volt látható.

„Az azonban továbbra is kérdés ma-
radt, hogy az egyiptomi házi macska 
olyan macskáktól származik-e, melye-
ket a Közel-Keletről importáltak, vagy 
egy külön, második háziasítás történt 
Egyiptomban. Ezt a további vizsgála-
toknak kell megmutatniuk” – mond-
ta a kutató, Claudio Ottoni. A régi 
macskacsontok és -múmiák DNS-
éből a kutatók az első házi macskák 
bundájának mintázatát is meghatá-
rozták. A csíkos macska sokkal gya-
koribb volt akkoriban. Ezt jól mutat-
ják az egyiptomi falfestmények is, 
melyek kizárólag csíkos macskákat 
ábrázolnak. A foltos mintázat csak a 
középkorban terjedt el.

(University of Leuven)

Afrikai vadmacska

Ősi mexikói hangszerek
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Gigaakkuval zöldítik  
a kenguruk földjét

A világ legnagyobb, száz mega-
wattos teljesítményű hálózati ak-

kumulátorárának szállítására és fel-
állítására írt alá szerződést Ausztráli-
ában a leginkább elektromos autóiról 
ismert Tesla Inc. A tervek szerint a 
rekordméretű akkumulátor egy dél-
ausztráliai szélerőműparkhoz kap-
csolódna, ily módon egyenlítené ki 
az egyenetlen, időjárástól függő 
termelést.

A nem mindennapi eszköz szállítá-
sát ráadásul fölöttébb szokatlan felté-
telekkel vállalta a tiszta energia mel-
lett elkötelezett cég: már korábban 
bejelentették, hogy mindössze százna-
pos határidővel vállalják a megbízást, és 
ingyen telepítik az akkumulátort, ha ez 
nem sikerül. Dél-Ausztrália három éve 
döntött úgy, hogy leállítja a széntüzelésű 
erőműveket, és a szövetségi állam teljes 
ellátását nap-, szél- és gázenergiára 
alapozza. Különösen a szélerőművekre 
építettek, amelynek részaránya 40 

százalék. A környezetvédők lelkesen 
üdvözölték a lépést, de a megvalósítás 
nem volt egyszerű, hiszen nem léteznek 
megfelelő módszerek az energia 
tárolására: tavaly szeptemberben 
1,7 millió ember maradt áram nélkül 
(sokan két hétre), amikor a hálózat túl-
terhelődött és összeomlott.

A lítium-ionos akkumulátorra alapo-
zott rendszer 100 megawatt energiát 
lesz képes tárolni, ami elegendő 30 ezer 
háztartás ellátására. Dél-Ausztrália szö-
vetségi állam fővárosától, Adelaide-től 
230 kilométerre északra, Jamestown 
városban állítják fel és kötik össze a közeli 
Hornsdale szélerőműparkjával, melyet a 
Neoen francia csoport működtet.

„Az elektromos energia költséghatékony 
tárolása az egyetlen probléma, amely vissza-
tart minket a szél- és napenergiára történő 
teljes átállástól” – mondta Ian Lowe, az 
ausztrál Griffith Egyetem professzora. 
A Tesla projektje egy kísérlet arra, ho-
gyan lehet nagy léptékben megoldani a 
villamos energia tárolását. A cég már 
elkezdte gyártani a kisebb, egy-egy 
háztartás számára megfelelő méretű 
energiatárolóit, de ilyen nagy teljesít-
ménnyel még ők sem kísérleteztek. 

(www.greenfo.hu) 

Hallgasd a nyögést – 
megmondom, nyersz-e!

Talán a kedves olvasók is bosszankod-
tak már, ha televíziós teniszközvetí-

tések során olyan játékosok meccsét fi-
gyelték, akik szinte minden ütést han-
gos nyögéssel kísérnek. Vajon miért 
nyögnek egyesek, míg mások csendben 
játszanak? Van-e valamilyen „értelme” 
ennek a nyögésnek? Szerencsére az eto-
lógusok érdeklődése nemcsak az állati, 
hanem az emberi viselkedésre is kiter-
jed. Nemrég érdekes tanulmány jelent 
meg angol kutatóktól, akik 
bioakusztikai vizsgálatokat végeztek 
teniszezők hangjával kapcsolatban. 

Hangfelvételeket készítettek mind 
női, mind pedig férfi hivatásos tenisze-
zők meccsein, majd pedig kielemezték 
a nyögéseket. Legfőbb vizsgálódási pa-
raméterként a nyögés alapfrekvenciája 
szolgált (ami leginkább a hallható hang 
magasságaként értelmezhető). A kuta-
tás célkitűzése az volt, hogy kiderüljön, 

milyen kommunikációs tartalommal 
bírnak ezek az úgynevezett nem-ver-
bális emberi hangok, amelyek ráadásul 
kompetíciós (avagy verseny) helyzet-
ben hallhatók. Míg az állati hangjelek 
ilyen téren jól kutatottnak számítanak, 
érdekes módon az emberi nem-beszéd 
jellegű hangadásról szerényebbek az is-
mereteink.

A kutatók egyrészt hangtani össze-
hasonlításokat végeztek, másrészt egy 
csapatnyi résztvevővel meg is hallgat-
tatták a nyögéseket, és megkérdezték, 
vajon ők fel tudják-e ismerni: férfiról, 
avagy nőről van- e szó, illetve hogy ki 
tudják-e találni, vajon az adott nyö-
gés egy majdan nyerő, avagy a mecs-
cset elveszítő játékoshoz tartozik-e. A 
hangtani elemzés megmutatta, hogy 
az alapfrekvencia elsősorban a játékos 
nemétől függött (férfiak mélyebben 
nyögnek), viszont nem mutatott össze-
függést a játékos testméretével. A leg-
érdekesebb eredmény azonban az volt, 
hogy azon játékosok, akik a meccset 
majdan elveszítették, konzekvensen 
magasabb hangon nyögtek, már a 
meccs elejétől kezdve, mint a későbbi 
nyertesek. Ugyanezt a hatást megta-
lálták a hangvisszajátszásos kísérletben 

ÉT-ETOLÓGIA

is, vagyis a hallgatóság is meg tudta 
állapítani a nyögéseket hallva, hogy 
melyik játékos fog nyerni, illetve ve-
szíteni.

Az eredmény érdekes abból a szem-
pontból, hogy mivel a nyögés, és kü-
lönösen annak hangfekvése nyilvánva-
lóan akaratlan módon szabályozódik a 
játékosban, vajon a nyertesre és győz-
tesre jellemző hangmagasság a nyö-
gések esetében arra utal-e, hogy tu-
lajdonképpen már a meccs elején iga-
zából eldől, ki is fog majd veszíteni és 
nyerni? Vagyis mondjuk a véletlennek, 
egy-egy szerencsés momentumnak a 
sokszor sokórás játékban sokkal kisebb 
szerepe lehet, mint a már a meccset 
megelőző lelki és fizikai állapotnak.

Pongrácz Péter
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KERESZTREJTVÉNY

Ádám György (1922–2013) orvos, az összehasonlító 
ember- és állatélettan nemzetközileg elismert kutatója 
volt, s 1978 és 1990 között a Tudományos Ismeretterjesz-
tő Társulat elnöki tisztségét is betöltötte. Az ő szavaira 
alapoztuk e heti rejtvényünket. Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekerete-
zett négyzetet. A 22-es számunkban elkezdődő 12 
hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek betűi – 
helyes sorrendbe rakva – a 150 éve született magyar 
utazó, Ázsia-kutató nevét adják ki. A név megfejtői 
között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését 
sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Ádám György megállapításának kez-
dete. 10. Ógörög piactér. 11. Gogol novellája egy életre 
kelt szaglószervről. 12. A megállapítás folytatása. 13. 
Uralkodás kezdete! 14. Bibliai (héber) eredetű férfinév. 16. 
Japán autómárka. 19. Bazaltsapkás tanúhegy Celldömölk 
határában. 20. Szíria autó- és sportjele. 21. Azerbajdzsán 
NOB-kódja. 22. Üzletrész! 23. Az Urálon túli földrész. 
24. Költői sóhaj. 25. Tudományterület. 27. Korábbi orosz 
motorkerékpár-márka. 28. Német botanikus, utazó (Ernst, 
1854–1915). 29. Ditti. 31. Komisz. 32. Féljegy! 34. Hajszolt (vad). 37. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település, itt született Kossuth Lajos.

FÜGGŐLEGES: 1. Kezdeti aggodalom! 2. Hevesen sír. 3. Majtényi …; 
XX. századi költő, író. 4. Az ilyen tyúk is talál szemet! 5. A lantán vegy-
jele. 6. Latinos szokás! 7. Opel modell. 8. Az irídium vegyjele. 9. Súly 
a fali időmérő láncán. 10. A megállapítás harmadik, befejező része. 
15. Várlak ... vacsorára; filmvígjáték Walter Matthau és Glenda Jackson 

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

Következő vizsgaidőpont:
 

2017. augusztus 12.

Pótjelentkezési határidő: 2017. július 31. 

A vizsga előtt felkészítő tanfolyamok 
indulnak, melyekről a www.telc.hu 
honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

főszereplésével. 17. ... germanica; kék nőszirom. 18. Annak aljához. 20. 
Terméketlen talaj. 26. ... a sodrából; méregbe gurul. 28. Az azonos nevű 
megye székhelye Észak-Olaszországban. 30. Az okoskodás a halála! 
31. Az anatéma is ez. 33. Tessék, itt látható! 35. Félig zöld! 36. Végtelen 
tér! 38. Vége a robotnak!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Csak az, aki maga választ, rendel-
kezik saját személyes sorssal. (Szondi Lipót)

Kedves Olvasóink!

A 2006 és 2015 között  
megjelent lapszámaink  

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztőségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!
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Ősi arany- és ezüst-
kincsek Romániá-
ból címmel nyílt ki-
állítás a debreceni Dé-
ri Múzeumban, mely 
a bukaresti Román 

Nemzeti Történeti Múzeum szervezésében látható. A 
tárlat a Románia területén a XIX-XX. században elő-
került, az őskortól a korai középkorig származó arany- 
és ezüstkincsekből áll. Ilyen nagyságrendű kiállítás utaz-
tatása mindkét állam, Magyarország és Románia múze-
umi történetében is példátlan.

A kiállítás – 31 romániai megyei múzeum kincseiből – 
2013. decemberében nyílt meg először Bukarestben, 
majd bemutatták a projektben résztvevő múzeumok egy 
részében is.

A „megatárlaton” látható tárgyak zömét szigorúan őr-
zött és védett trezorokban tárolták, eddig soha nem ke-
rültek a nagyközönség elé. Ilyen jelentőségű és értékű 
külföldi kiállítási anyag eddig egyetlen magyar vidéki 
múzeumba sem érkezett, az esemény jelentősége így 
messze túlmutat a lokális, vagy regionális szinten. A ki-
állításban szereplő tárgyak, leletegyüttesek Magyaror-
szág, a Kárpát-medence, sőt Európa ős- és kora történe-
tének olyan kiemelkedő emlékei és forrásai, melyek je-
lentős része eddig nem hagyta el Románia területét. A 
tárlat október 15-ig látható.

Különleges plakátkiállítás 
látható PlakArt címmel a 
szegedi Móra Ferenc Múze-
umban. A tárlaton a látoga-
tók az 1890-es évektől kezd-
ve egészen 1956-ig barangol-

hatják be Magyarország történelmét plakátok segítségével. 
A 2018. március 28-ig nyitva tartó kiállításon bemu-

tatják a dualizmus korának virágzó gazdaságát, a min-
dennapi életet, valamint az első világháborúval, majd a 
Tanácsköztársasággal kapcsolatos plakátokat is. A két 
világháború közötti időszakban ismét fellendülő gazda-
ságot szemléltetik többek között az Orion rádió plakát-
jai: ekkoriban az európai rádióexport 40%-át ez a márka 
biztosította.

Az ötvenes évekből megjelentek a klasszikus propa-
gandaeszközként, szovjet mintákra készült plakátok, 
valamint az egészségüggyel kapcsolatos falragaszok is. 
Kiderül például, hogy a malária egészen a hatvanas évek 
elejéig komoly gondot okozott Magyarországon – Má-
tyás király, II. Rákóczi Ferenc és Széchenyi István is 
szenvedett ebben a betegségben. De láthatunk olyan 
plakátot is, mely a házasság előtt állókat buzdítja a felvi-
lágosítás és a családtervezés fontosságára.

A tárlat legdrámaiabb darabja egy 1956-ban készült li-
nóleumnyomat, melyen az 1956. október 23-i dátum 

ÉT-IRÁNYTŰ 
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mellett ez az ikonikus Petőfi-idézet szerepel: „… eskü-
szünk, hogy rabok tovább nem leszünk!”. A papíron ba-
kancs-nyomok is találhatók: a plakátot a forradalom zi-
vataraiban taposhatták meg.

Budapest romantikája cím-
mel fotókiállítás nyílt a Város-
liget Caféban. A tárlat kon-
cepciója, hogy sosem látott és 
publikált képeket mutat be a 

XX. századból, melyek a főváros romantikus báját, új 
arcát mutatják be. 

A látogatók elsőként tekinthetnek bele az eddig családi 
fotóalbumokban, titkos fiókokban megbúvó régi, családi 
képek világába. A főváros 
romantikus karakterét áb-
rázoló, és egyéni, családi 
történeteket elregélő képek 
alkotják a kiállítást. A 
Margit-szigeten vőlegé-
nyének pózoló fiatal nő, a 
Városligeti tó felett a kor-
látba kapaszkodó bájos kislány, a Gellért-hegyről letekintő 
karcsú női alak, egy pusztához hasonló, mégis budapesti tá-
jon áthaladó villamos szokatlan képe gémeskúttal és pulival 
a háttérben; mind, mind beavatja a nézőt a maga személyes 
történetébe. A tárlat augusztus 31-ig várja a látogatókat.

Izgalmas kamaratárlat nyílt a Magyar 
Nemzeti Galéria Grafikai kiállítóteré-
ben, amely kevéssé ismert oldaláról mu-
tatja be Meller Péter (1923–2008) művé-
szettörténészt, akinek grafikáit most 
először állítják ki Magyarországon. 

Az itáliai reneszánsz művészet nemzetközileg elismert 
kutatójáról nem sokan tudják, hogy munkája mellett 
szenvedélyesen rajzolt és nyomatokat készített a saját 
maga által kidolgozott technikával. A Santa Barbara-i 
University of California egykori művészettörténész-
professzorának műveit életében csak néhányszor állítot-
ták ki, grafikáit 2012-ben 
Santa Barbarában, majd 
2013-ban Londonban mutat-
ták be, itthon pedig csak most 
először láthatja őket a nagy-
közönség. Az alkotó hagyaté-
kából és magángyűjtemé-
nyekből érkezett mintegy 
hetven alkotás átfogó képet 
ad Meller grafikai tevékenységéről, melynek egyik fő 
jellemzője az ironikus látásmód, az antik és görög mito-
lógiából és művészetből átvett ábrázolások humoros ak-
tualizálása. A Szenvedély és irónia című tárlat szept-
ember 3-ig várja az érdeklődőket.

Trezorok titkai

Plakát/történelem Grafikus művészettörténész

Fotóalbumok mélyéről
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Az utolsó felvonás
Egy évszázaddal ezelőtt mindenna-
posak voltak a politikai gyilkossá-
gok a forrongó cári Oroszország-
ban. Sztolipin miniszterelnöknek 
kétsége sem volt afelől, hogy rá is 
merénylők tucatjai vadásznak. Csa-
ládja előtt kijelentette, hogy már ki-
öntötték azt a golyót, amit neki 
szántak… 

Felhasználói szokások
Egyre több és több mobilalkalma-
zás jelenik meg a piacon. Az igény 
egyértelműen hatalmas, de hogyan 
lehetünk biztosak abban, hogy 
ezeket az igényeket valóban lefe-
dik az alkalmazások? Hogy a fel-
használók is úgy használják az al-
kalmazásokat, ahogyan azt tervez-
tük, és hogy elégedettek-e a szol-
gáltatásokkal? 

Homok–por–homok–por
A Kanári-szigetek népszerű turiszti-
kai célpont, sokak számára jó ismert 
térség. A szigetekre jellemző, min-
den évszakban rendkívül üdítő hő-
mérsékleti viszonyokat olykor azon-
ban felváltja a 35–40 Celsius-fokos, 
sivatagi porral telített levegő be-
áramlása. A látótávolság lecsökken, 
az addigi rikító színek fakóvá vál-
nak, minden sárgás-szürkés színeze-
tű lesz. 

A meglehetősen furcsa hangzású név 
onnan ered, hogy a hazánkban gyakori 
közönséges méreggyilok (Vincetoxicum 
hirundinaria) nevű növényt korábban a 
mérgek ellenszerének tartották. Erre 
utal a nemzetség tudományos neve is, 
melynek jelentése: mérget legyőző. 
Használata azonban nem veszélytelen, 
mivel maga is mérgező. 

A másik, hazánkban szintén előforduló 
faj a magyar méreggyilok (Vince toxicum 
pannonicum), mely rokonánál jóval rit-
kább. Mindössze a Budai-hegység né-
hány pontján, valamint a Villányi-
hegységben, a Szársomlyón fordul elő. 
Sokáig a kutatók figyelmét is elkerülte, 
csak 1967-ben írták le. A meszes alapkő-
zetű, szubmediterrán jellegű napfényes 
sziklagyepekben, lejtős ztyepp ré te ken, il-
letve karsztbokorerdők tisztásain fordul 
elő.  A legújabb vizsgálatok azt támaszt-
ják alá, hogy ez a bennszülött növé-
nyünk a Balkán-félsziget nyugati részén 
élő adriai méreggyilok (Vincetoxicum 
adriati cum) és a keleti részén élő barna 
méreggyilok (Vince toxicum fuscatum) ál-
landósult hibridje. A kereszteződés úgy 
jöhetett létre, hogy korábban, a mainál 
melegebb éghajlatú időszakban mindkét 
szülőfaj előfordult hazánkban. Később 
az időjárás hűvösebbé válásával vissza-
húzódtak a Me di ter rá neum ba, hibrid-
jük pedig a megváltozott klímához al-
kalmazkodva és elszigetelődve a Kár-
pát-medencében maradt. A magyar 
méreggyilok nagyon hasonlít közönsé-
ges rokonához, de levelei bőrneműbbek, 
az alsók kerekdedek, virágai szennyes 
sárgák, olykor barnásak, hosszúkás ter-
mései pedig rövidebbek és lekerekített 
csúcsúak. Fokozottan védett, ritka nö-
vényünk, melynek világállományát 
mindössze 700 egyedre becsülik. 

Kép és szöveg: Riezing noRbeRt
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