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… egy hetilap legfontosabb értékei közé tartozik – aho-
gyan azt már két héttel ezelőtti szerkesztőségi írásomban 
is megjegyeztem – tágan vett szellemi holdudvara, s an-
nak részeként hűséges olvasóinak aktív közreműködése 
a lap életében. Vannak a hozzánk érkező írások között 
szép számmal olyanok, amelyek egy-egy megjelölt cikk-
re vonatkozó javításokon túl is mutató tanulságot hor-
doznak.  Ilyen levelet kaptunk az ÉT-Galéria egyik fo-
tós alkotójaként is ismert olvasónktól, Pataki Bélától.

Ezt írta: „A 29. szám 916. oldalán a kép alatt ez áll: A 
DNS kettős spiráljában ... stb. A DNS nem kettős spirál, ha-
nem kettős hélix, kettős csavarvonal. Crick és Watson könyvét 
annak idején hibásan fordítva adták ki magyarul, és azóta 
sem lehet kiirtani a magyar szóhasználatból ezt a téves spirá-
lozást. A spirál síkbeli, a hélix térbeli vonal. Spirál például a 
kakaós csiga vagy a spirálrugó a mechanikus karórákban, 
és hélix a csigalépcső, a csavarrugó a golyóstollban vagy bárme-
lyik csavarmenet.”

Olvasónknak igaza van, észrevételét köszönöm, a 
legszabatosabb megfogalmazás valóban a hélix lenne. 
Ám nem tekinthetünk el attól, amire Pataki Béla is utal 
a levelében: milyen mértékben rögzült egy-egy kifeje-
zés a nagyközönség tudatában. Tetszik vagy sem, az 
évek során a DNS-spirál kifejezés, bár mértanilag va-
lóban nem a legpontosabb, mégis polgárjogot nyert a 
közbeszédben, sőt, a legmagasabb szintű tudományos 
nyelvben is! Tudományos tanácsadó testületünk néhai 
tagja, R. Várkonyi Ágnes akadémikus például A kultú-
ra kettős spirálja címmel írt korszakalkotóan fontos ta-
nulmányt a történeti ökológiai tudás és tapasztalatok 
generációkon átívelő örökségéről. Hibázott volna? 
Aligha, hiszen a cím olvastán mindenki érti, mire gon-
dolt a szerző.

A nyelv, bár megannyi szabály szegélyezi használa-
tát, alapvetően mégis alkalmazkodóképes kommuni-
kációs eszközünk. Ha úgy tetszik: rugalmas, hason-
lítsuk akár spirál-, akár csavarrugóhoz ezt a szellemi 
mozgékonyságát.

Gózon Ákos
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a Tizenhárom évig a Szaturnusz gyűrűi 
körül című cikkünkhöz (Forrás: NASA)
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 Fájdalmas 
kérdések

A neuropátiás fájdalom 
az idegrendszer sérülé-
sét követően alakulhat 
ki, például mecha-
nikus sérülések vagy 
mérgezések, de akár 
szklerózis multiplex és 

cukorbetegség is okozhatja. 
A környéki vagy periféri-
ás idegrendszer károsodása 
után a fájdalomérzékelő 
receptorok (nociceptorok) 
túl érzékennyé válhatnak a 
sérült idegből felszabaduló 
anyagok, valamint a gyul-
ladás és a fájdalomérzékelés 
központi idegrendszeri sza-
bályozásának megváltozása 
miatt. Így a nociceptorok 
akár spontán is aktiválód-
hatnak, ami fájdalommal jár 
és a fájdalomküszöb is lecsök-
ken. A neuropátiás fájdalom gyógy-
szeres kezelése egyelőre csak körül-
belül a betegek felénél hoz enyhülést, 
ezért is lenne fontos az állapot mé-
lyebb megértése.

A tapintásérzésért felelős agykérgi te-
rület, a szomatoszenzoros kéreg nagy 
méretű belső piramissejtjei több vizs-
gálat szerint is fokozott aktivitást mu-
tatnak neuropátiás fájdalomtól szenve-
dő emberekben és rágcsálókban. Egy 
amerikai kutatócsoport ezeket a sej-
teket vizsgálta transzgénikus egerek-
ben. Ehhez az állatokban neuropátiás 
fájdalmat idéztek elő a test legnagyobb 
idege, az ülőideg egyes ágainak elkö-
tözésével. Az ülőideg a hátsó végtagot 
idegzi be, a beavatkozás után az érin-
tett láb fájdalomküszöbét von Frey-
filamentumokkal vizsgálták. Az utób-
bi lényegében egy rugalmas anyagból 
készült szál, amely bármennyire hajlik 
meg, majdnem azonos erőt fejt ki a 
végpontban. A szálak különböző 
vastagságúak, így különböző erőt 
fejtenek ki. Az érintett láb fájdalom-
küszöbe lecsökkent a sértetlen lábé-
hoz képest, ugyanis már kisebb erő is 
kiváltotta a láb elrántását, ami a fájda-
lomra adott reflexválasz.

A beavatkozás által kiváltott köz-
ponti idegrendszeri elváltozásokat 
kétfoton-mikroszkópiával vizsgál-
ták. A transzgénikus állatok szoma-
toszenzoros kérgének piramissejtjei 
kalciumérzékeny fluoreszcens fehér-
jét fejeztek ki. Az akciós potenciál 
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kalciumionszint-növekedést vált ki 
a tüzelő idegsejtben, amitől a fehérje 
fluoreszcenssé válik, és megvilágí-
tás hatására fényt bocsát ki, vagyis 
láthatóvá válnak az aktív neuronok. 
A kutatók azt találták, hogy egy hó-
nappal a beavatkozás után megnőtt a 
szomatoszenzoros kéreg piramissejt-
jeinek aktivitása. Az elkötözött ülő-
ideg érzéstelenítése nem befolyásolta 
a sejtek tüzelési frekvenciáját, amiből 
arra lehet következtetni, hogy a fo-
kozott aktivitás a központi idegrend-
szeri folyamat eredménye lehet. 

A piramissejtek tevékenységét több 
agykérgi interneuron is befolyásolja, 
ezért olyan egereket is vizsgáltak, ame-
lyekben az interneuronok fejeztek ki 
kalciumérzékeny fluoreszcens fehérjét. 
A piramissejteket gátló interneuronok 
(Martinotti-sejtek) aktivitása ezekben 
az egerekben az ülőideg elkötözése 
után lecsökkent. Ezután a Martinotti-
sejteket olyan vírussal fertőzték, amely 
egy speciális sejtfelszíni receptort 
kódoló gént hordozott. Az ilyen re-
ceptorok csak egyetlen vegyület ha-
tására aktiválódnak, így azt az állat 
szervezetébe juttatva, mesterségesen 
fokozható a receptorokat kifejező 
idegsejtek aktivitása. A neurális hatást 
mindkét transzgénikus egérben meg-
vizsgálták, és a várakozásoknak meg-
felelően a Martinotti-sejtek fokozott, 
a piramissejtek pedig csökkent akti-
vitást mutattak. Emellett a sérült láb 
fájdalomküszöbe is megnövekedett, 

bár az egészséges lábéhoz képest még 
mindig alacsonyabb volt. Végül az 
interneuronokat aktiváló anyagot 
az ülőideg elkötözésétől fogva ada-
golták egy újabb kísérleti csoport-
nak, amelyeknél a piramissejtek sem 
lettek aktívabbak és a fájdalomküszöb 
sem csökkent le, tehát nem alakult ki a 
neuropátiás fájdalom.

Az elsődleges szomatoszenzoros ké-
reg piramissejtjeit gátló inter neu ro-
nok, a Martinotti-sejtek új célpontjai 
lehetnek a krónikus neuropátiás fájda-
lom kezelésében. A Martinotti-sejtek 
működésének befolyásolása nemcsak 
a már meglévő panaszok enyhítését 
idézheti elő, hanem a megfelelő időben 
elkezdett terápia akár a neuropátiás fáj-
dalom kialakulását is megakadályoz-
hatja, persze ehhez még sok technikai 
problémát kell leküzdeni.

ReichaRdt RicháRd

	 Rovarbelső	lencsevégen

Amikor Wilhelm Conrad Rönt-
gen 1895-ben közzétette a világ 
első röntgenfelvételét felesége kéz-
csontjairól, a tudományos közösség 
igencsak elámult. Azonnal észlelték 

ugyanakkor a felfedezés rendkívüli je-
lentőségét: mivel a röntgenkészülék mű-
téti beavatkozás nélkül tette láthatóvá az 
emberi test rejtett részeit, a kétdimenziós 
képet adó új eszköz egykettőre az orvo-
si diagnosztika nélkülözhetetlen kelléke 
lett. Ugyan kellő gyakorlattal képesek 
voltak eligazodni a térben egyébként 
jól elkülönülő testrészek egymásra ve-
tülő árnyékképei között, egyre nagyobb 
igény mutatkozott a háromdimenziós 
megjelenítésre is.

Bár Johann Radon nem sokkal ezután le 
is fektette az erre lehetőséget adó kom-
putertomográf (ismertebb nevén CT) 
működésének elvi alapjait, az első ilyen 
készülék alkalmazására csak az 1970-es 
években nyílt lehetőség. Az újítás lénye-
ge, hogy a CT-vizsgálatok során nem 
egy, hanem több irányból készítenek 
felvételeket a páciensről, az elkészült 
keresztmetszeti képek utólagos összeil-
lesztésével pedig három dimenzióban is 
megjeleníthető a vizsgálni kívánt test-
rész. A fejlesztések természetesen azóta is 
tartanak, így a CT-felvételek felbontása 
egyre jobb, az elkészítésükhöz szükséges 
idő egyre kevesebb, a felhasználási terü-
letük pedig egyre változatosabb lett. 

Ma már széles körben elterjedt mód-
szernek számít a mikrotomográfia (azaz 
a mikro-CT vagy µCT) is, melynek 
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Középen egy piramissejt, jobb felső sarokban rózsaszínnel 
egy Martinotti-sejt (FORRÁS: LARKUM, 2013)
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biológus is kiválóan rámutatott: „Lé-
nyegében csak pillanatfelvételek álltak ren-
delkezésünkre, miközben a rovarok belső 
fejlődésének dinamikusan változó képére 
lett volna szükségünk”. Felmerült tehát 

az anatómiai vizsgálatoktól a boros-
tyánba ragadt őslények tökéletes térbeli 
rekonstrukciójáig számtalan speciális 
alkalmazási területe van. Néhány ku-
tató már élő kisemlősök és gerinctelen 
állatok testébe is bepillantást kívánt 
nyerni ezzel a 10-100 mikrométeres 
felbontású műszerrel, az ilyen vizs-
gálatok azonban számtalan kihívást 
rejtettek magukban. Ezek az állatok 
ugyanis túlságosan izgő-mozgó lények 
ahhoz, hogy a belső szerveikről készülő 
háromdimenziós képek értékelhetően 
élesek legyenek, és ne kerüljenek rájuk 
a mocorgásokból eredő zavaró műter-
mékek. Emlékezzünk csak: a röntgen-, 
CT- és MRI-vizsgálatok során ne-
künk is mozdulatlanul kell kivárnunk, 
míg a felvételek elkészülnek, hiszen 
azok csak így adhatnak valós és pontos 
képet egészségi állapotunkról. 

Nem voltak igazán kifogástalanok 
a rovarbelső vizsgálatát 
célzó korábbi módszerek 
sem: bár a hagyományos 
fénymikroszkóp és a 
háromdimenziós meg-
jelenítést lehetővé tevő 
konfokális mikroszkóp 
segítségével már lehetett 
értékes adatokat gyűjte-
ni a gerinctelenek belső 
anatómiájáról, ezek a 
mérések rendszerint az 
állatok pusztulását és 
boncolását igényelték. 
Ugyanazt az egyedet 
tehát nem lehetett két 
egymást követő fejlődési 
stádiumban megvizs-
gálni, így a szervezet-
ben bekövetkező időbeli 
változások nyomon kö-
vetésére sem volt lehe-
tőség. Minderre Joanna 
Konopka rovarszakértő 

az igény a biológusok körében egy 
olyan műszerre, ami úgy készít éles ké-
peket és úgy teszi lehetővé a rovarbelső 
időbeli változásainak alapos tanulmá-
nyozását, hogy a procedúrát a vizsgált 
állatok túléljék. A megoldás Joanna 
Konopka és a Robarts Research Institute 
mikro-CT-laboratóriumának biofi-
zikusa, Danny Poinapen példamutató 
összefogása révén született meg, 
és a rovarokról megszerzett korábbi 
ismeretekre épít.

A BMC Zoology szakfolyóirat-
ban júliusban közzétett tanulmány 
szerzőinek új ötlete az volt, hogy 
a rovarok tanulmányozása közben 
mindvégig szén-dioxid-gázt adagol-
tak a mikro-CT berendezésbe. Ezzel 
ugyanis el tudták érni, hogy az állatok 
az így kialakuló oxigénhiányos környe-
zetben átmenetileg ne mocorogjanak, 
ugyanakkor maradandó kár se essen 
bennük. És bár míg az emberi pácien-
seket érő ionizáló sugárterhelés nagysá-
gát a lehető legkisebbre kell csökkente-
ni, a rovarok erre kevéssé érzékenyek, 
így a vizsgálatok idején használt rönt-
gensugárzás sem okozott problémát 
az ízeltlábúaknál. Az új eljárás további 
előnye, hogy ugyanannak az állatnak 
a többszöri vizsgálatát is lehetővé te-
szi, ily módon a belső szervekben és a 
légzőrendszerben zajló, ám eddig so-
sem látott, apró, időbeli változások is 
feltárulhatnak a kutatók előtt. Joanna 
Konopka tehát most valahogy úgy 
érez, mint Wilhelm Conrad Röntgen 
korának tudósai: „Az eredmény totálisan 
lenyűgözött. Bár jól ismerem a könyvekben 
megjelenő képeket és rajzokat, mindez tel-
jesen új perspektívát nyit számunkra.”

FaRkas alexandRa

 Tumoráttétek 
leszármazása

Nem feltétlenül érvényes az a 
több mint egy évszázada fennálló 
elképzelés, amely szerint minden 
esetben a nyirokcsomókban jelen-

lévő áttétek jelentik a távolabbi szer-
veket érintő áttétek kiindulópontját. 
Holott a legtöbb szolid tumor kezelése 
ma még ezen az elképzelésen alapul: 
a daganat stádiumát a röviden csak 
TNM-nek nevezett rendszer segítségé-
vel határozzák meg, amely leírja, hogy 
mi jellemzi az elsődleges daganatot (T), 
van-e jelen nyirokcsomóáttét (N), 
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Élő krumplibogarak (felül) belső szervei (középen) és légzőrendszere (alul)
(FORRÁS: POINAPEN ET AL.; 2017)

Az éjjeli lepkék közé tartozó hordabagoly bábja 
kívülről és belülről

(FORRÁS: POINAPEN ET AL.; 2017)

Krumplibogár és hordabagoly (felül) belső szervei (középen) és 
légzőrendszere (alul) (FORRÁS: POINAPEN ET AL.; 2017)
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illetve kialakultak-e már távoli áttétek 
(M). Akiknél az elsődleges daganat 
már a nyirokcsomókba is átterjedt, 
azoknak a betegeknek nagyobb való-
színűséggel fognak kialakulni távoli 
áttétek, és ez a választandó kezeléseket 
is meghatározza. Ezt az összefüggést 
kellene újragondolni egy a Science-
ben megjelent új tanulmány szerzője, 
Kamila Naxerova szerint, munkatársa-
ival ugyanis kimutatták, hogy a távoli 
áttétek kialakulásának előzményét ko-
rántsem mindig a nyirokcsomóáttétek 
jelentik.

Az Amerikai Egyesült Államok-
ban, a Massachusetts General Hospital 
kutatócsoportja vastagbél-daganatos 
betegek szövetmintáinak genetikai 
elemzésével próbálta kideríteni, hogy 
milyen módjai lehetnek a tumorok át-
tétképzésének. A több mint 200 elem-
zett szövetminta 17 beteg elsődleges 
daganatából, nyirokcsomóáttéteiből és 
távoli áttéteiből származott, a minták-

ban pedig a guanin nevű DNS-bázis 
hosszabb ismétlődéseinek (poliguanin 
ismétlődések) előfordulásait vizsgálták. 
Ezzel a módszerrel meghatározható 
volt, hogy milyen kapcsolat áll fenn a 
szervezet eltérő pontjain kialakult da-
ganatok között.

Kiderült, hogy a várttal ellentétben 
a vastagbéldaganatok távoli szervek-
be adott áttéteinél az esetek nagyjából 
kétharmadában nem volt genetikai ha-
sonlóság a nyirokcsomók és a távoli át-
tétek daganatsejtjei között. Az áttétek 
kialakulása ilyenkor az elsődleges 
daganatra volt visszavezethető, a rák 
tehát kikerülte a hagyományosan fel-
tételezett „elsődleges tumor–nyirok-
csomóáttét–távoli áttét” útvonalat. A 
szövetminták maradék egyharma-
dában az eddig ismert mechanizmus 
alapján történt az áttétképzés, vagyis a 
nyirokcsomókon keresztül.

A kutatási adatok magya-
rázatot nyújtanak azoknak a 
közelmúltban végzett klinikai 
vizsgálatoknak az eredményei-
re, amelyek azt mutatták, hogy 
a vastagbél-daganatos betegek 
nyirokcsomóáttéteinek sebé-
szeti eltávolítása nem feltétlenül 
javítja a betegek túlélését. „Ta-
nulmányunk fontos új informáci-
ókat nyújt az áttétek kialakulá-
sának lépéseiről és a nyirokcso-
móáttétek jelenlétét is új megvi-
lágításba helyezi. Eredményeink 
alapján most már úgy gondoljuk, 

hogy a nyirokcsomóáttétek jelenléte egy ag-
resszív viselkedéssel 
jellemezhető el-
sődleges daganat 
jelenlétére utal, 
de nem feltétlenül 
jelenti a távoli átté-
tek későbbi kialaku-
lásának közvetlen ki-
váltó okát. Ha kide-
rül, hogy az eltérő 
eredetű áttétekkel 
rendelkező bete-
geknél más a beteg-
ség lefolyása, akkor 
a most alkalmazott 
genetikai vizsgála-
tunk egy jól használható prognosztikai tesztté 
válhatna a jövőben” – mondta Naxerova.

A tumorok heterogenitásának fon-
tosságára is rávilágítanak a kutatók. 
Eszerint olyan eset is elképzelhető, 

amikor például az elsődleges tumor 
többféle áttétet is ad: bizonyos sejtcso-
portokból áttétek alakulhatnak ki a 
májban, az agyban vagy a tüdőben, 
míg a daganat más sejtjei a nyirokere-
ken keresztül történő terjedést választ-
ják, és elsőként a közeli nyiroksejtekbe 
terjednek át, később pedig innen jut-
nak el a távolabb levő szervekbe. 

Naxerova azt reméli, hogy az ered-
mények hatására változni fog a régi 
beidegződés, hogy az onkológusok 
miként tekintenek a nyirokcsomókra. 
Az eddigi alapfeltevés az volt, hogy a 
távoli áttétek kiindulópontjait mindig 
a nyirokcsomók jelentik, ezért ezeket 
el kell távolítani. Ez azonban nem fel-
tétlenül van így. 

Sanford D. Markowitz a tanulmány-
hoz a Science-be írt kommentárjá-
ban megjegyzi: „Bár a vizsgálatban 
alkalmazott mintaszám alacsony volt, 
az eredmények tudományosan valóban 
megalapozottak. A daganat sebésze-
ti kezelésének sikerességét továbbra is 
annak alapján lehet majd a legmegbíz-
hatóbban meghatározni, hogy a közeli 
nyirokcsomókban jelen vannak-e daga-
natsejtek a műtétet követően, a nyirok-
csomóáttétek jelenléte – annak ellenére, 
hogy az egyéb szervek áttétei az elsőd-
leges tumorból is kiindulhatnak – pedig 
ezek után is fontos információt jelent 
majd a távoli áttétek megjelenésének 
várható kockázatára vonatkozóan. A 
poliguanin ismétlődések daganatsejtek-
ben történő meghatározása olyan mole-
kuláris diagnosztikai módszer, amelyet 
mindenképp érdemes lenne nagyobb 
mintaszámon is megvizsgálni: ezzel 
kiderülne, hogy az eljárás használható 

lenne-e például a nyirokcsomó-áttéttes 
betegek alacsony, illetve magas mértékű 
áttétkiújulási hajlamának meghatározá-
sára” – írja Markowitz.
Forrás: http://science.sciencemag.org/content/ 
357/6346/55.full 

Kamila Naxerova

Érhálózat és nyirokcsomók sematikus ábrázolása

Vastagbélrák
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Észak-Koreában ez volt a hato-
dik sikeres nukleáris kísérlet, 
de egyben a legerősebb is. Az 

egész világot megrázta ennek a 
pusztító méretű hidrogénbombának 
a tesztrobbantása. Szó szerint! Olyan 
nagyméretű földrengést váltott ki a 
robbantás, amelyet a Föld minden 
pontján – így hazánkban is – érzé-
kelni tudtak a mai modern 
szeizmométerek. Ereje majdnem 
hétszer akkora volt, mint annak a 
bombának, amely 72 évvel ezelőtt 
elpusztította Hiroshima és Nagasza-
ki városát. 

A Richter-skála szerint 6,3 magni-
túdójúra becsülhető a koreai robban-
tás mérete – körülbelül ekkora volt a 
Magyarországon ismert legnagyobb 
földrengés, amely Komárom városát 
sújtotta 1763-ban. A hidrogénbom-
ba felrobbanását nyolc perccel ké-
sőbb követte egy 4,1 magnitúdójú 
(M) kisebb földrengés is, amelyet va-
lószínűleg az okozott, hogy egy 
alagút összeomlott a helyszínen. 

Természetes eredetű  
vagy sem?

Történelmileg a földrengések és 
robbantások elkülönítésének igénye 
a nukleáris atomrobbantások megje-
lenésével kezdődött el. Az utóbbiak-
nak az egyéb kémiai robbantásoktól 
és a földrengésektől való elkülöníté-
sét a különböző atomcsendegyezmé-
nyek betartásának ellenőrzése tette 
szükségessé. Az Átfogó Atomcsend 
Szerződés szerint 1996 óta tilos a 
nukleáris fegyverek tesztelése a szer-
ződést aláírt 180 országban, de ezt 
nyolc ország, köztük Észak-Korea 
nem írta alá. A legtöbb atomkísérlet 
az Amerikai Egyesült Államok, a 
volt Szovjetunió és Franciaország 
kormányához kötődött. A robbantá-
sok nagy része az 1960-as években 

M I N T  E G Y  P U S Z T Í T Ó  F Ö L D R E N G É S

AZ EGÉSZ VILÁGOT 
MEGRÁZTA

történt, számuk az 1990-es években 
évi 4–5-re csökkent. 1998-ban Pa-
kisztánban és Indiában folytattak 
még tesztrobbantást, de 2006 óta 
csak Észak-Koreában végeznek ilyen 
műveleteket, eddig ez a hatodik.

A szeizmikus hullámok elemzése 
segítségével meg lehet állapítani, 
hogy természetes földrengésből 
vagy mesterséges robbanásból, azaz 
robbantásból származnak-e a jelek. 
Négy különböző nemzetközi meg-
figyelő rendszer működik együtt, 
és jelenleg mintegy 90 százalékos 
biztonsággal lehet ellenőrizni a 
nukleáris robbantásokat.

A víz alatti robbantások esetében 
a víz-akusztikus állomások érzéke-
lik a hanghullámokat. Az infra-
hang-állomások pedig az alacsony 
frekvenciájú hanghullámokat fi-

gyelik, amelyek az atmoszférában 
terjednek tova egy-egy robbantás 
során. Ebben az évben telepített a 
soproni Geodéziai és Geofizikai In-
tézet a Mátra második legnagyobb 
csúcsára, Piszkéstetőre egy ilyen 
infrahang-állomást. Mivel a szep-
tember 3-i robbantást egy földalatti 
kísérlet során hajtották végre, inf-
rahang megfigyelése nem várható. 
A radioaktív ionokat mérő állomá-
sok a légkörbe került radioaktív 
melléktermékeket szimatolják. A 
szeizmikus állomások a talajmoz-
gást regisztrálják, ami általában a 
leggyorsabb és legmegbízhatóbb 
módszer a földalatti atomrobbaná-
sok felismerésére. A Föld túlsó ol-
daláról elinduló rengéshullámok 
körülbelül 20 perc alatt érnek el 
hozzánk! 

Szeptember 3-án, vasárnap kora hajnalban az egész Földön megindultak a szeizmométerek és 
rögzítették, hogy rengéshullámok rázták meg a talajt. A rengések epicentruma Észak-Korea egyik 

nukleáris teszthelyére esett. 

Az Észak-Koreában hajnali 03:30:01-kor végrehajtott hidrogénbomba-robbantás hullámai 
körülbelül 12 perc alatt tették meg a több ezer kilométeres távolságot és 03:41 körül érték el  

a magyarországi mérőállomásokat. Legelőször a legkeletibb Abaújkéren levő állomás 
detektálta, ami 7820 kilométerre volt az epicentrumtól, legkésőbb pedig a kővágótöttösi, 

délnyugatra a robbantástól legtávolabb eső magyarországi szeizmométer észlelte.  
Ezek a kis időkülönbségek az állomások között teszik lehetővé a földrengés vagy robbantás 

pontos helyének a meghatározását. Látható, hogy egész Magyarországot kissé megemelte és 
visszadobta a robbantás ereje! (Az idő UTC-világidőben van megadva,  

a Magyarországon használt közép-európai idő télen +1 óra, nyáron +2 óra.)
 (FORRÁS: WWW.SEISMOLOGY.HU)
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talajmozgás, a tenger hullámzása és az 
ipari tevékenység vagy a városi közle-
kedés zaja. Azonban nemcsak detek-
tálni kell ezeket a nukleáris robbantá-
sokat, hanem megkülönböztetni a 
földrengésektől és az ipari robbantá-
soktól.

Árulkodó hullámok
A földrengések és robbanások többféle 
szeizmikus hullámot indítanak el, 
kezdve a P (primer) vagy az elsődleges 
hullámokkal, amelyek elsőként érkez-
nek be a szeizmológiai állomásra, mivel 
ezek a leggyorsabbak. Ezt követik az S 
(secunder) vagy másodlagos hullámok, 
amelyeket nyírási, azaz a terjedésre 
merőleges elmozdulás jellemez, és kicsit 
lassabban terjednek. A robbantások jel-
lemzően P hullámokat gerjesztenek, 
ezért a P és S hullámok erősségének 
aránya szintén felismerhetővé teszi a 
robbantásokat. A felületi hullámok 

terjednek a leglassabban, mivel ezek a 
Föld felszínéhez kötötten terjedő hul-
lámcsomagok (részben azért terjednek 
lassabban, mert a felszínközeli laza üle-
dékekben kisebb a terjedési sebessége e 
hullámoknak, másrészt bonyolultabb 
a részecskék mozgása). A felületi hul-
lámok a mélyfészkű rengések esetében 
szinte teljesen hiányoznak. 

Egy földrengés és robbanás kö-
zött különbséget lehet tenni a fé-
szekmélységük alapján is. Bármi, 
ami 10 kilométernél mélyebb, bizto-
san természetes eredetű. Ha az epi-
centrum ismert teszthelyre esik, az is 
nagyon árulkodó jel. 

Az 1-2 kilotonna (kT) közötti 
atomrobbantások azonosítása a leg-
nehezebb, mert ezek akár kémiai rob-
bantások is lehetnek, illetve nagyon 
sok ilyen kisebb magnitúdójú termé-
szetes földrengés pattan ki a Földön. A 
3–4 magnitúdó körüli földrengések 
éves száma ∼49 000! A kisebb ampli-
túdójú jelek minősége, így elemez-
hetősége is romlik. Ezért a monitor-
hálózatnak egyre érzékenyebbnek 
kellett lennie, és a detektált szeizmi-
kus jelek tulajdonságait így egyre 
több, addig nem észlelt tényező mó-
dosította. Jelenleg olyan érzékenyek 
a szeizmométerek, hogy detektálási 
hatékonyságukat már a háttérzaj is 
módosítja: például a szél által keltett 

Észak-Koreában egy ismert teszthelyre esett a szeizmikus hullámok forrása (csillag). 
Szerencsére a tektonikus lemezek határától messze esik ez a terület, nem várható, hogy 
földrengéseket indukál ez a robbantás. A csillaggal jelzett terület környezetében (vastag 
világoskékkel jelölve) emberek által is érezhető volt a robbantás ereje. (FORRÁS: USGS)

 Észak-Korea nukleáris robbantásai. A magnitúdó-skálán 1 fok emelkedés a rengés erejének 
10-szeresét, a felszabadult energiának pedig 30-szorosát jelenti (FORRÁS: CNN-NORSAR) 

A Mecsekben működő mórágyi (MOHR) mérőállomás regisztrátumai a tavalyi és az idei 
robbantásokról, a felvétel időtartama (vizszintes tengely) 4 perc (a függőleges tengely a 
talajmozgás sebességével arányos mennyiség). Az Észak-Koreában most végrehajtott 
robbantás körülbelül 10-szer erősebb talajmozgást okozott, mint az egy évvel korábbi. 
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miatt a keletkező jelek hasonlíthatnak 
a földrengésekéhez. Említésre méltó 
még a nukleáris robbantások föld-
rengések mögé rejtése is. Ekkor úgy 
időzítik a robbantás pillanatát, hogy 
a szeizmikus hullámok egy nagy 
rengés felületi hullámával együtt 
jelenjenek meg az ellenőrző állomá-
sokon.

Az atomrobbantás kivitelezési 
technikájának tökéletesedése miatt 
már egyre kisebb méretű szeizmikus 
eseményeket kellett elemezni, ami a 
mérőállomások számának növeke-

A robbantások is szeizmikus forrás-
nak tekinthetők, azonban a fészek-
mechanizmusuk alapjaiban külön-
bözik a földrengésekétől. Míg a 
földrengések két kőzetblokk egy-
más mentén történő gyors elmoz-
dulása során keletkeznek, addig a 
robbantások iránytól nem függő 
(izotróp) hullámforrásoknak te-
kinthetők. A robbantás technikája 
miatt ugyanis a robbantás által lét-
rehozott üreg minden oldalát egy-
forma nyomás éri. Ekkor minden 
irányban szinte azonos erősségű P, 
azaz nyomáshullámok indulnak el, 
gyakorlatilag egy pontból, a kelet-
kező S hullámok aránya pedig ki-
sebb.

Elrejtésük
Annak érdekében, hogy az atomrob-
bantások minél kisebb amplitúdójú 
szeizmikus hullámokat keltsenek – 
vagyis elrejtsék őket –, különböző 
technikai fogásokkal élnek. A cél a 
keletkező szeizmikus hullámok ener-
giájának a detektálási küszöb alá szo-
rítása, illetve, hogy a földrengésekkel 
összetéveszthető jelek keletkezzenek. 
Az egyik módszer alkalmazásakor 
például egy nagy barlangban vagy 
üledékben robbantanak, így akár 
10-szer kisebb jelek keletkezhetnek, 
mint kemény kőzetben történt rob-
bantáskor. 

Alkalmazzák a többszörös robban-
tások módszerét is, amikor az egyes 
robbantások elhelyezése és időpontja 

dését és azok érzékenységének javí-
tását eredményezte. Hazánkban je-
lenleg a megfigyelt szeizmikus ese-
mények több mint fele nem földren-
gés, hanem bányarobbantás.

Mekkora volt az ereje?
Észak-Korea előre bejelentette ezt a 
kísérleti hidrogénbomba-robbantást. 
A tesztet néhány nappal azután haj-
tották végre, hogy a kommunista 
diktatúra egy ballisztikus rakétát in-
dított el Japán felett. Ez volt a hato-
dik nukleáris teszt Észak-Koreában, 
de eddig a legerősebb is egyben. Az 
első nyilvánosságra került számítá-
sok 10 kilométer mélyrehatónak és 
10–20 kilotonnányi robbanóanyag: 
TNT (trinitrotoluol) erejének meg-
felelő méretűnek mondták a koreai 
hidrogénbombát. 

Ahogy beérkeztek azonban a távo-
labbi állomásokra is a különböző típu-
sú (P, S és felületi) rengéshullámok, 
úgy sikerült pontosabban meghatá-
rozni a paramétereket, miszerint 100–
120 kilotonna volt a bomba ereje. A 
Hirosimára és Nagaszakira ledobott 
atombomba 15 kilotonna TNT-vel 
volt egyenértékű, és óvatos becslések 
szerint 220 000 halálos áldozattal járt. 
Ezért nagyon megrázó az előbbieknél 
körülbelül 7-szer nagyobb erejű hidro-
génbomba sikeres felrobbantása.

Kiszely Márta

A budapesti Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumban a térképen jelölt állomások 
közül az európaiak (az ázsiai helyszínnel fehér vonallal összekötött mérőhelyek) beérkezési 

adatai alapján a bomba felrobbanása után negyed órával már tudtunk az eseményről!

A korábbi és a mostani észak-koreai robbantásról a szeizmogramokat  
ugyanaz a norvégiai NORSAR szeizmológiai állomás, Hedmark rögzítette. Az állomás távolsága  

a nukleáris teszthelytől 7360 kilométer.
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

erdőkezelés módjában keresendő. A tüdő-
zuzmó reprodukciós tulajdonságai is gátolják 
térhódítását. Közép-Európában két évtized 
szükséges ahhoz, hogy vörösbarna színű, 
csésze alakú termőtesteiben a telep szapo-
rítósejteket fejlesszen, melyek csak rövid tá-
volságra képesek eljutni. Vizsgálatok bizo-
nyítják, hogy egyetlen tüdőzuzmóval „borí-
tott” fa körül csupán 40–50 méteres távol-
ságra találni szaporítósejteket, ami szintén 
hátráltatja a távolabbi erdőállományokban 
való megjelenését, stabil populációk fenn-
maradását. 

A levegőminőség romlásával Európa-szerte 
észlelhető a tüdőzuzmó csökkenése. Az erdő-
folytonosság és ökológiai kontinuitás egyik in-
dikátorfajaként előszeretettel alkalmazzák a 
táj természetességének megítélésében, to-
vábbá ökológiai és természetvédelmi kutatá-

sok során is remek mutató. A népi gyógyászat az izlandi zuzmó mellett év-
századokig használta, ebből kifolyólag a tüdőzuzmó csökkenéséhez hoz-
zájárulhatott telepeinek korábbi gyűjtése is – annak ellenére, hogy a szerve-
zetre gyakorolt pozitív hatóanyagtartalmat nem találtak benne. 

Sinigla Mónika
Lőkös láSzló

A bakonyi erdők hajdani zuzmógazdagságának egyik bizonyíté-
ka a tüdőzuzmó, melynek első magas-bakonyi példányát Pol-
gár Sándor, a kitűnő botanikus-tanár gyűjtötte 1926-ban, a tu-

risták által kedvelt szurdokban, a Cuha-patak völgyében. A hely manap-
ság is a háborítatlanságot sugallja, viszont a felszín alá nézve, a terepi 
kutatások során szomorúan tapasztalhatjuk, hogy számos, korábban 
előforduló zuzmófaj már nem található meg a területen. Ezek közé a ke-
vésbé szembetűnő, ám hazánkban kiveszőfélben lévő fajok közé tarto-
zik egyik legféltettebb „zuzmókincsünk”, a lombos telepű tüdőzuzmó 
(Lobaria pulmonaria). Az 5–30 milliméter széles és 10–120 milliméter 
hosszú lebenyekből álló telep szürkészöld színe nedvesség hatására 
élénkzöldre vált. A lebenyek felszíne hálózatos, gödrös mintázatú, a fo-
nák szintén hálózatos és fehéren foltos.

A tüdőzuzmó hazai előfordulásának drasztikus csökkenése az élő-
helyek átalakulására, a klíma szárazodására vezethető vissza. A leg-
régebbi bakonyi zuzmóadat – a „Düdőfű” – Kitaibel Pál nevéhez fűző-
dik, aki 1799-es útinaplójában (Iter Baranyense) egy Lichen 
pulmonarius (= Lobaria pulmonaria) adatot jelez Sümegprága mellől. 
A Magas-Bakonyból, a Cuha-völgy Csesz-
nek és Vinye-Sándormajor (Bakonyszent-
lászló) közötti szakaszából – említettük – 
Polgár Sándor gyűjtötte 1926. augusztus 
29-én a terület legelső tüdőzuzmó példá-
nyát, fajszintű azonosítását Verseghy Klá-
ra végezte. A régi herbáriumi kapszulák 
alapján a cuha-völgyi mellett még Bakony-
bélből (1928, Gyelnik Vilmos gyűjtése) és 
Bakonyoszlopról (1938, Boros Ádám 
gyűjtése) ismert a tüdőzuzmó előfordulása 
a Magas-Bakony területéről. 

Napjainkban egyik korábbi lelőhelyéről 
sem került elő. Az említett élőhelyek mind-
egyike nedves, párás, tiszta levegőjű 
környezetre vall, nemhiába, hiszen a faj 
ökológiai igénye is hasonló, atlantikus-
szubatlantikus jellemvonásokat mutat. Bük-
kösök, szikladomborzatú erdők – elsősor-
ban szurdokerdők – völgyeinek legmélyebb, 
leghűvösebb pontjain fák törzsén, olykor 
mohatelepek között élnek lombos lebenyei. 
Valószínűleg nem pusztán figyelmetlenség 
okán kerülte el a céltudatos zuzmászok fi-
gyelmét 1938 óta – sajnos a faj eltűnt a Bakony területéről. Mintegy 
négy évtizedig az egész országban is kipusztultnak vélték, mígnem 
2008-ban a Bükkből előkerült néhány telepe. 

A faj jogszabályi oltalom alatt áll, természetvédelmi értéke: 10 000 fo-
rint. Ritkulásának elsődleges oka az átalakult makroklíma mellett az er-
dők állományszerkezetében és összetételében beálló változásban, az 

TÖBB MINT 90 ÉVES 
ZUZMÓ A BAKONYBÓL

A tüdőzuzmó 1926-ban Polgár Sándor
 által gyűjtött herbáriumi példánya

(FOTÓ: LŐKÖS LÁSZLÓ)

A tüdőzuzmó telepe (FOTÓ: LŐKÖS LÁSZLÓ)
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A területet „megörökölték” a fiata-
lok, így most is folyik a kutatás Buga-
con. A magyarországi hosszú távú öko-
lógiai kutatások keretében kapcsolatba 
kerültünk a puszta túloldalán, a híres 
borókásban dolgozó ELTE-s kollégák-
kal, ami tovább bővítette ismereteinket 
egy komplex homoki ökoszisztéma 
működésének megértésében. 

Én végül megragadtam az ászkará-
kok populációs szintű vizsgálatánál, 
ezen belül is a szaporodási stratégiáik 
feltárásában, megértésében mélyül-
tem el. Ezt módom volt itthon és kül-
földön, főleg a Mediterráneumban is 
tanulmányozni.
– A nagyközönség keveset tud az 
ászkarákok csoportjáról.
– Az egész csoport, amit Isopoda tu-
dományos néven illetünk, tengeri 
eredetű. A szárazföldet a tengerpar-
ton keresztül fokozatosan hódítot-
ták meg. Manapság gyakorlatilag 
minden élőhelytípusban előfordul-
nak – a tengerparttól a magas he-
gyekig vagy éppen a sivatagokig. 
Ehhez megfelelő alkalmazkodásra, 
adaptációra van szükségük, ami 
megnyilvánul a kültakarójuk alaku-
lásában, élettani jellemzőikben és vi-
selkedésükben is. A legfontosabb 

környezeti tényező számukra a ki-
száradás elkerülése. Ezért leginkább 
este, éjjel aktívak, és nedves, párás 
mikroélőhelyeken csoportosulnak, 
legyen az egy kidőlt fatörzs, kőda-
rab, vastag avar vagy éppen egy pin-
ce (van olyan fajuk, amely ennek 
kapcsán kapta a „pincebogár” elne-
vezést). Ennek az alkalmazkodásnak 
morfológiai, fiziológiai értelemben 
kulcstényezője a külső testtakarójuk, 
kutikulájuk változatos alakulása, 
ami teljesen eltér a víziekétől. Példá-
ul hátoldali felszínükön különböző 
érzékelőserték és idegvégződések 
lehetnek. Tengeri rokonaiknál nem 
találunk ilyeneket. A szárazföldhöz 
való alkalmazkodásuk során a vízi 
kopoltyúról a levegőből való légzés-
re kellett átállniuk, amire a potro-
huk hasi oldalán lévő, az élő állato-
kon fehér foltokként megjelenő 
tracheális szerveket használják. 

A légzés és a kültakaró mellett kulcs-
fontosságú a szaporodásuk is. Ebben 
nagy előnyt jelent az, hogy a rákokon 
belül abba a csoportba tartoznak 
(Peracarida), ahol szaporodáskor a 
nőstények a hasi oldalon egy költő-
táskát hoznak létre. Ebben fejlőd-
nek a megtermékenyített peték 

– Hogyan indult a karrierje?
– A Szegedi Tudományegyetem bio-
lógia–kémia szakán szerzett diplo-
mával az ottani Állattani Tanszéken 
kaptam lehetőséget bekapcsolódni 
az oktatásba, kutatásba. Az ászka-
rákok csoportjának vizsgálatát 
Móczár László professzor úr bízta 
rám, amiért azóta is hálás vagyok. 
Kapóra jött az akkortájt megalakult 
Kiskunsági Nemzeti Park nyújtotta 
lehetőség, hogy Bugacpuszta terüle-
tén egy komplex ökológiai kutatást 
indíthassunk. Ebben a lebontó élő-
lénycsoportok vizsgálata várt rám, 
ami az ászkarákok, ikerszelvényesek 
és az ugróvillások ökológiai szem-
pontú kutatását jelentette. Ennek so-
rán döbbentem rá, hogy – az ott leg-
elésző szürkemarhákhoz képest – ál-
latkáim szemszögéből a monoton-
nak tűnő gyep mennyire eltérő 
mikroélőhelyeket rejt, mennyire he-
terogén, amit a gerinctelenek akár 
napszakosan vagy évszakosan is 
másként használnak ki. Mondha-
tom, hogy innen indult ökológiai 
szemléletmódom tudatos alakítása, 
amiben mesterem, csoportunk lét-
rehozója és vezetője, Gallé László 
professzor nagy hatással volt rám. 
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Hornung Erzsébet, az Állatorvostudományi Egyetem Biológiai 
Intézetének egyetemi tanára ez év augusztusában munkatár-
saival megszervezte a Szárazföldi Ászkarákok Biológiájának 
10. Nemzetközi Szimpóziumát. Ennek kapcsán mesélt az Élet 
és Tudománynak erről a nagyközönség számára kevéssé 
ismert, de a lebontó folyamatokban igen fontos rendszertani 
csoportról. A latinul Isopodának nevezett kis állatok kiváló 
példái a szárazföldhöz való alkalmazkodás megoldásainak. 
Egy adott élőhelyen előforduló fajaikat és azok igényeit ismer-
ve következtethetünk annak természetességi állapotára.
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um, amit most először szerveztünk 
meg Budapesten. A rendezvényre há-
romévente kerül sor – az eddigieket is 
főleg Európában tartották. Ebből 
adódik, hogy legnagyobb számban 
európaiak vesznek részt rajta, de volt 
indiai, iráni, tunéziai, brazil és ameri-
kai előadónk is. A konferenciasorozat 
kifejezetten a szárazföldi ászkarákok-
ra fókuszál, tehát az Isopoda csopor-
ton belül az Oniscidea alrendre. Sok-
féle aspektussal foglalkoztunk: a 
rendszertantól, szisztematikától az 
evolúciós változásokon keresztül a 
morfológiáig, az élettanig vagy a nö-
vénytermesztésben való felhasználha-
tóságukig sokféle probléma előke-
rült. Például egy finn kolléga, aki 
nem célzottan ászkarákokkal foglal-
kozik, hanem általában talajbiológiá-
val, egy áttekintő ismertetőt adott a 
talajállatok és az ökoszisztéma-szol-
gáltatások kapcsolatáról. A Wolbachia 
baktériumról is érdemes szót ejteni. 
Rovarokban fedezték fel, de kide-
rült, hogy ászkákban is él, és megvál-
toztatja azok nemét: hatására a hí-
mek szaporodásra alkalmas nősté-
nyekké válnak. 
– A '80-as években Olaszországban 
megtartott konferenciához fűződik 
egy érdekes anekdota.
– Még kezdő kutatóként kaptam 
hírt arról, hogy Olaszországban 
szervezik a második ilyen szimpózi-
umot. Akkoriban meglehetősen ne-
héz volt a vasfüggöny mögül utazni. 
Tudományos célból kaphattunk 
szolgálati útlevelet, de ezzel olyan 
kevés pénz járt, hogy Bécsben az 
egyik pályaudvarról a másikra alig 
tudtam átutazni belőle. Úgyhogy ez 
a legrosszabb emlékeim közé tarto-
zik, de maga a szimpózium nagysze-
rű volt. Az olasz kollégák, szervezők 
felajánlották a kelet-európaiaknak, 
hogy minden költségüket megtérí-
tik – végül így vehettünk részt a 
konferencián. Mint kezdőnek na-
gyon fontos volt nekem, hogy az ad-
dig csak a nagyon nehezen megszer-
zett cikkekből ismert kutatókkal 
személyesen is találkozhattam, kap-
csolatot teremthettem. Ez a későbbi 
pályafutásomra is nagy kihatással 
volt – azóta is kapcsolatban állok 
azokkal, akik még élnek és számíta-
nak a szakmában.

Bajomi Bálint

nedves helyeken, néha szinte a víz-
ben él. Ragaszkodik a nedvesség-
hez, magas páratartalomhoz, mivel 
vékony a kutikulája, nem tud jól vé-
dekezni a kiszáradás ellen, azaz egy 
élőhely-specialista faj. A két véglet 
között sok-sok különböző lehetőség 
van. Mindezek alapján rendszerün-
ket használva minősíteni lehet az 
élőhelyeket, véleményt lehet monda-
ni azok természetességéről. Az ász-
karákok elég könnyen gyűjthetők, 
nagy a helyhűségük, nem nagy a 
mozgáskörzetük. Azaz ha ismerjük 
egy adott élőhely faji összetételét, 
akkor annak alapján tudunk a ter-
mészetvédelem számára is hasznos 
információkat adni.
– Nemrégiben az Ön irányításá-
val rendeztek meg Budapesten egy 
nemzetközi, egyben jubileumi tudo-
mányos találkozót. 
– Igen, augusztus 27. és 30. között 
volt a szárazföldi ászkák biológiájával 
foglalkozó X. nemzetközi szimpózi-

(tojások) lárvává, majd egy 6 pár já-
rólábbal jellemezhető, az úgyneve-
zett manca stádiumot elérve hagy-
ják el az anyaállatot. Ez a szárazföl-
dieknél teljesen zárt, folyadékkal te-
li, ami megvédi az utódokat a 
kiszáradástól, sőt, még táplálékot is 
jelent számukra. A manca rövidesen 
megvedlik, kialakul a jellemző 7 
torszelvény a hét pár, azonos alkotá-
sú járólábban. Egyébként egész éle-
tük során vedlenek, különben nem 
tudnának növekedni a meszes külső 
páncél miatt.
– Kutatócsoportjuk kifejlesztett egy 
módszertant, amivel az Isopodák 
segítségével minősíteni lehet a kü-
lönböző élőhelyeket zavartságuk, 
természetességük szerint.
– Egy ökoszisztéma szintű megkö-
zelítéssel a hazai fajokra dolgoztuk 
ki ezt a rendszert. Egy-egy élőhelyen 
felmérjük az ászkák együtteseinek 
faji összetételét, majd – ismerve a fa-
jok ökológiai igényeit, élőhely-prefe-
renciáját, érzékenységét – egy pont-
rendszerrel minősíteni tudjuk az 
adott fajokat és az élőhelyet egy ter-
mészetességi–zavartsági skálán. Van-
nak olyan fajok, amelyek nagyon ér-
zékenyek a környezeti változásokra, 
a zavarásokra, és eltűnnek kedve-
zőtlen hatásokra. Más fajok jól tole-
rálják például a városi élőhelyeket is. 
A legjobb példa talán a valószínűleg 
mindenki által ismert gömbászka, 
amely kozmopolita, tehát az egész 
világon és nagyon sokféle élőhelyen 
előfordul. Az ellentéte ugyanebbe a 
szűk rokonsági körbe, genuszba tar-
tozó rokon faj, ami hazánkban pél-
dául az ócsai lápon, csak a nagyon 

Az Armadillo officinalis  
faj egyedei – a fotó az 

Isztria-félszigeten készült

Az elsősorban tapogatásra használt csáp 
tövében védetten megbújó csápocska 

(kinagyítva), ami a környezet páratartalmát, 
a kémiai ingereket érzékeli. A felszínen további 

érzékserték, illetve a bal alsó sarokban az 
ommatidákból álló szem látható
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A korai görög orvosképzés, 
akár csak sok más ókori 
szakképzés, elsősorban szó-

beli formában zajlott. Az ókori orvosi 
szaktudásról vagy egyáltalán a ter-
mészettudományok iránti érdeklő-
désről azonban csak attól az időpont-
tól kezdve alkothatunk képet, ami-
kortól ezeket az ismereteket először 
rögzítették írásban. Az ókori görö-
gök esetében ez a Kr. e. VII–VI. szá-
zadban kezdődött el, amikor az ión 
természetfilozófusok lejegyezték a 
világ rendjéről (kozmoszról) és a ter-
mészetről (peri physeós) való elképze-
léseiket. Ekkor még nem születtek 
kizárólag az orvostudománnyal fog-
lalkozó írások. A tudományágak 
nem váltak szét a maihoz hasonló 
módon. Mindenféle ismeretet a filo-
zófia foglalt magába. Az ión termé-
szetírók filozófiái szerint az emberi 
természet ugyanúgy írható le, aho-
gyan a kozmosz természete, a külvi-
lág rendje, hiszen mindent ugyan-
azok az összetevők alkotnak, minden 
ugyanazokból az elemekből áll. A 
rend, az egészség ezen összetevők har-
móniájából fakad, míg a káosz és a be-
tegség az elemek rossz keveredésének, 
diszharmóniájának tudható be.

Hippokratész és kora
Az első kifejezetten orvosi szak-
könyvnek szánt írások az V. század-
tól kezdtek megjelenni. Ezek a szak-
könyvek később mind annak a gyűj-
teménynek váltak a részeivé, amelyet 
hippokratészi korpusz néven isme-
rünk. Az egyes könyvek szerzőinek 
neve és kiléte többnyire a homályba 
vész, minthogy ebben a korban – a 
tudományos irodalom és a szépiroda-
lom terén egyaránt – sokkal jobb fo-
gadtatásra számíthatott egy tekinté-
lyes szerző neve alatt megjelent iro-

mány, mint a saját néven közöltek. A 
gyűjtemény így, bár hippokratészi-
nek nevezzük, számos, más-más stí-
lusú művet egyesít magában. 

A hippokratészi korpusz születése a 
hagyomány szerint a híres orvos 
tudatos döntésének köszönhető, 
aki egyrészt ráeszmélt a szóbeli tu-
dásközlés mulandóságának veszé-
lyére, másrészt szélesebb közönség 
számára kívánta hozzáférhetővé 
tenni az addig jellemzően családon 
belül öröklődő szaktudást. Noha 
magát a mintegy 60 könyvből álló 
korpuszt csak a hellenizmus kori 
Alexandriában állították össze, s a 
legtöbb kutató ma egyetért abban, 
hogy az értekezések több szerzőtől 
és eltérő időszakból származnak 
(Kr. e. V. – Kr. u. I. század), mégis 
bizonyos általános jellemzők megál-

lapíthatók a gyűjtemény egészére 
nézve. A gyógyászatot a korábbi ter-
mészetfilozófusoktól eltérően önál-
lóan, vagyis a filozófiától függetlenül 
kezelik. Általános jellemző továbbá, 
hogy próbálják az „igazi” orvoslást 
elhatárolni a mágikus praktikáktól 
vagy a szakértelem hiányát tükröző 
gyakorlattól. Ez a racionalizáló atti-
tűd korántsem zárja ki a különféle, 
népi orvoslásból származó tapasztala-
tot, hiszen sokszor a természettel 
mindennapos kapcsolatban élő, vidé-
ki emberek megfigyeléseire is tá-
maszkodik. Mindemellett a szerzők 
öntudatlanul is átvehették és átvették 
a nö vé nyek kel kapcsolatos közhie-
delmeket, ugyan akkor a gyógy-
módok meg ha tá ro zá sá nál valószí-
nűleg a mitológiai asszociációk is sze-
repet játszhattak.

GYÖKÉRVÁGÓK, UDVARI ORVOSOK, MÉREGKEVERŐ KIRÁLYOK

ORVOSLÁS AZ ÓKORI 
HELLÁSZBAN

A gyógyítás, ahogyan minden korban és társadalomban, úgy az ókori Hellászban is alapvető fontosságú 
volt egy-egy közösség életében. Ám az orvosi ismeretek elsajátítására egy időszakon belül is több mód 
adódhatott, a tapasztalatgyűjtéstől kezdve a híres orvosiskolákon keresztül a szakkönyvek olvasásáig.

A hippokratészi korpusz. Egy XIV. századi kézirat tartalomjegyzéke 
(Vaticanus Graecus 277, 10v–11r)
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A füvesemberek (rhizotomoi, 
„gyökérvágók”) tapasztalati tudá-
sát nemcsak a hippokratészi írók, 
hanem a természetrajzok, növény-
tanok szerzői is felhasználták. A IV. 
századi farmakológiai tudásról a hip-
pokratészi gyűjtemény bizonyos ré-
szei mellett Theophrasztosz, Ariszto-
telész tanítványának a Historia 
Plantarum című munkája a másik 
gazdag és alapvető forrásunk, noha 
az utóbbiban a növények rendsze-
rezése mellett a gyógyászati alkal-
mazások kevésbé jelennek meg. A 
hippokratészi írásokban éppen 
fordított az arány: a növények 
azonosítása ritkán kap helyet a 
gyógy módok mellett.

Az orvosi szakkönyveknek egy 
másik közös vonása, hogy nem 
pusztán a gyógyítást célozzák, ha-
nem kifejezetten didaktikus jelle-
gűek, amely vonásukat a hippokraté-
szi esküben foglaltak is megerősítik. 
Itt ugyanis azt olvashatjuk: „Az orvos
tudományban mesteremet ugyanolyan 
tiszteletben részesítem majd, mint szülei
met; megosztom vele megélhetésemet, és 
ha nélkülöz, gondoskodni fogok ellátásá
ról; fiait saját fivéreimnek fogom tekinte
ni, és ha ők is el akarják sajátítani az or
vostudományt, fizetség és szerződés nél
kül megtanítom majd nekik. Gondom 
lesz rá, hogy a tudományt, a szó
beli és minden más felvilágosítást 
ismertessem fiaimmal és meste
rem gyermekeivel [...].” Az idé-
zet az eskünek az első részé-
ben, még az orvosi etikai 
alapelvek előtt található, ami-
ből látszik, hogy az orvosnak 
legalább olyan fontos köteles-
sége volt a tudás továbbadása, 
mint maga a gyógyítás.

A szakkönyvekkel egy idő-
ben megjelent a gyógyászat 
tanítását hivatásként végző 
szakember (mester) is, s az or-
vosi ismeretekről szóló írások 
így már nemcsak a gyógyulni 
vágyó betegeknek szóltak, hanem 
egyre inkább a leendő diákoknak is. 
Az írásbeliségnek és a könyvnek mint 
médiumnak az oktatásban betöltött 
erősödő szerepe lehetségessé tette az 
egyre szélesebb körű ismeretek elsajá-
títását. A szakkönyvek megjelenésé-
vel a verbális oktatás azonban koránt-
sem enyészett el, sőt, továbbra is 
fennmaradó fontos szerepét az is jelzi, 

hogy a könyvek receptlistái mellé el-
engedhetetlenek egy hozzáértő mes-
ter kiegészítései és szóbeli útmutatásai 
abból a célból, hogy a tanítvány élő-
ben láthassa az adott növényt, és gya-
korolhassa az adagok kimérését és al-
kalmazását. A hozzávalók ugyanis – 
milyen növény melyik része, szárítva 
vagy frissen, milyen vivőanyaggal 
stb. – sokszor nincsenek pontosan 
meghatározva, a mértékegységeket 
és a felhasználandó adagot nem jelö-

lik, s ugyanígy hiányzik az elkészítés-
hez szükséges eszközök leírása (vagy 
legalábbis: megnevezése) és az alkal-
mazás helyes módja. A szóbeli-gya-
korlati, tanár mellett folytatott kép-
zésben a szakkönyvek tehát inkább a 
kiegészítő, a tanulást segítő és a tanít-
ványokat a mester szakértelméről 
meggyőző funkciót hivatottak betöl-
teni. Az oralitásnak ezt a szakképzés-

ben való továbbra is kitüntetett és 
megkövetelt jelenlétét, miután a 
családi modell meggyengült, a ván-
dortanárok és az orvosiskolák biz-
tosították, amelyek közül a kósi és a 
knidosi volt a leghíresebb, ám ezek-
nek az iskoláknak a működéséről 
keveset tudunk.

Hellenizmus kori gyógyászat
A Nagy Sándor hódításaival és az 
utódállamok létrejöttével beállt po-
litikai és kulturális változások az 
orvosi gyakorlatra és képzésre is ha-
tással voltak. A hellenisztikus ural-
kodói udvarokban kialakuló kultu-
rális központok, amelyek közül a 
leghíresebb az alexandriai volt, 
megfelelő alapot szolgáltattak az 
ott élő és munkálkodó költőknek, 
filológusoknak, könyvtárosoknak 
és természettudósoknak arra, hogy 

tudásukat kicseréljék. A hippokraté-
szi korpusz első összeállítása is az ale-
xandriai könyvtárban tevékenykedő 
tudósok munkájának eredménye, az 
újonnan született szakkönyvek pedig 
az elméleteik igazolására mind a 
gyűjtemény írásaihoz nyúlnak vissza. 
A gyógyászati írásokat a szerzőik ily 
módon igyekeztek ugyan a hippok-
ratészi tekintéllyel alátámasztani, de – 
a korábbi írók gyakorlatával szemben 

– ezt nem kívánták azzal is 
erősíteni, hogy a maguk kilé-
tét elfedve Hippokratésznek a 
nevét is kölcsönvegyék műve-
ikhez. Ehelyett – a görög or-
vostudomány történetében elő-
ször – felbukkannak a kiemel-
kedő orvosok nevei.

A név szerint ismert, később 
is nagyrabecsült orvosok mű-
ködését – a legtöbb esetben – 
valamelyik királyi udvarban 
kell elképzelni, ahol azon túl, 
hogy a tudományos párbeszé-
det biztosító légkör és a tanu-
láshoz szükséges könyvtár ad-
va volt, az uralkodó a támo-

gatás mellett egyéb eszközöket is ren-
delkezésükre bocsátott a sokszor 
személyes orvosaiként alkalmazott 
kutatóknak. Többen az anatómiának 
a korszakban való, sokat emlegetett 
föllendülését is az uralkodói udvarok-
ban engedélyezett, a bűnösökön és 
halálra ítélteken való kísérletekhez 
és vizsgálatokhoz kötik. A bonco-
lás lehetőségével élő, s így a helyes 

A hippokratészi racionalizáló orvoslás jól megfért  
a templomi gyógyászattal. A kósi Aszklépiosz-szentély 

padlóján lévő mozaik Aszklépioszt ábrázolja,  
amint a városba érkezik és Hippokratész  

fogadja őt (II–III. század)

Az alexandriai Museion egy előadóterme, melyet 2004-ben tártak fel
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beli képzést kiegészítendő és a szaktu-
dást elmélyítendő – az olvasás útján 
való önképzés. Az autodidakta (az 
összes lehetséges irodalom felhasz-
nálásával járó) tanulásra a legjobb 
példa majd a korai római császár-
korban alkotó Plinius lesz, aki 
Naturalis Historia-ját azzal kezdi, 
hogy felsorolja a forrásokat, amelyek-
re támaszkodott.

Orvoslás versben:  
Nikandrosz tankölteményei

A könyvek elterjedése a hellenizmus 
idején nemcsak az orvosi szakköny-
vek egyre szélesebb körű használatá-
ban mutatkozott meg, hanem olyan 
meghatározó jellegű jelenséggé nőt-
te ki magát, amely az irodalom és a 
kultúra minden terén éreztette hatá-
sát. Mind az olvasás térhódítása, 
mind az élénk szellemi párbeszédet 
biztosító kulturális központok erős 
szerepe elősegítette, hogy a kor iro-
dalmárai és költői a természettudo-
mányokban való jártasságukról te-
gyenek tanúságot műveikben. Nagy 
Sándor hódításai és a görögöknek a 
távolabbi vidékekre való eljutása is 
ösztönözte az ismeretlen tájak, növé-
nyek, állatok, népek és kultúrák irán-
ti érdeklődést, s ez a hellenisztikus 
irodalomnak az egyébként is jelenlé-
vő, a ritkaságokat és furcsaságokat 
kedvelő vonását még inkább erősítet-
te. A természettudományok előtérbe 
kerülése az orvosi ismeretekre is ki-
terjedt, és a gyógyászat terén muta-
tott bizonyos szintű tájékozottság 
hamar részévé vált az általános mű-
veltségnek.

A szépirodalom és a természettudo-
mányos érdeklődés ötvöződése vezet-
hetett olyan művek születéséhez, 
amilyen Kolophóni Nikandrosznak a 
Kr. e. II. századi két orvosi tankölte-
ménye, a Thériaka és az Alexi phar ma
ka. Ezek hexameteres verselésben ta-
nítják meg az olvasót, hogyan kezel-
jen bizonyos mérgezéseket – az előbbi 
állati eredetű, az utóbbi inkább növé-
nyi vagy ásványi mérgek lenyelését 
követő mérgezéseket, azok tüneteit 
és gyógymódjait tárgyalja. Mindkét 
költemény magán hordozza a hel le-
nisz tikus irodalom jegyeit, amennyi-
ben a szórakoztatás és a tanítás funk-
cióját nem kívánják egymástól elvá-
lasztani. Ennek megfelelően a verses 
forma, az irodalmi eszközök bőséges 

anatómiai következtetésekre jutó két 
nagy orvos, Kalkhédoni Herophilosz 
és Keoszi Eraszisztratosz a III. századi 
Alexandriában tevékenykedett, s a 
szakterület rövid virágzását is az ő 
nevükhöz kapcsolják. Egyes ural-
kodók maguk is tanulmányozták a 
növények hatásait: III. pergamoni 
Attaloszról feljegyezték, hogy mér-
gező növényeket és gyógyfüveket 
termesztett a kertjében, VI. pontoszi 
Mithridatészről pedig, hogy addig 
adagolta magának kis mértékben a 
mérgeket, míg ellenállóvá nem vált 
azokkal szemben.

Egy-egy nagynevű orvos híre ter-
mészetesen sok tanítványt vonzott, s 
az uralkodói székhelyeken, illetve a 
hagyományos orvosiskolákban to-
vábbra is nagy hangsúlyt fektettek a 
mester mellett folytatott, szóbeli kép-
zésre. A könyvalapú műveltség meg-
jelenésével, illetve a könyvtárak és 
könyvpiacok gyarapodásával azon-
ban egyre inkább elfogadottabbá vált 
az olvasással szerzett ismeretek érvé-
nye. Az orvostudomány iránt komoly 
érdeklődéssel bíró tanulók számára 
jelentős tényezőnek számított – a szó-

használata, a homéroszi kifejezések 
átvétele és a talányos megfogalmazá-
sok nem mondanak ellent a tudo-
mányos témának. Ám a két tanköl-
temény nemcsak irodalmi értékei 
miatt érdemel figyelmet, hanem 
azért is, mert azon ritka források kö-
zé tartoznak, amelyek az ókori far-
makológiai és toxikológiai tudásba 
engednek betekintést.

Egyes feltételezések szerint Ni kand-
rosz a már említett III. Attalosz ud-
varában tevékenykedett mint költő, s 
urának a mérgek és gyógyfüvek irán-
ti érdeklődése ihlette a költemények 
megírására. Így ír például a pergamo-

ni uralkodó által is ismert tengeri nyúl-
ról (részletek az Alexipharmakából, sa-
ját fordításban):

„Tudd még azt, hogy a tengeri nyúl leve 
szörnyű veszélyes, / gyilkos e lény, mit a 
sós, kavicsos tenger vize vet ki...”

Tünetei: „Mérgétől sárgás-hala vány-
zöld árny ül a bőrre, / mint epebajban, a 
test pedig egyre csak egyre soványabb, / sor
vad. Az étel utálatot ébreszt. Majd meg a 
testen / duzzad erősen a bőr, a bokák da
gadoznak, az orcák / meg, valamint buja 
rózsavirág, duzzadva virulnak...”

Gyógymód: „Nedvét add a piros hu
nyorénak először ezeknek, / bőséggel, 
meg a cseppjét friss hajtású szulák
nak, / hogy kiürüljön a lé, meg a lábat
lannak a szennye...”

A 635 soros költemény többi része 
is hasonlóképp épül fel. Noha a mo-
dern szakirodalomban sokan két-
ségbe vonják a kolophóni költő hoz-
záértését, a későbbi ókori szerzők 
(például Galénos és Plinius) többnyi-
re elismert szerzőként hivatkoznak 
Nikandroszra. Így még a formailag 
és tartalmilag olyannyira szokatlan 
nikandroszi tanköltemények is he-
lyet kapnak az ókori orvosi irodalom 
tágas polcán.

Szilágyi laura Menta

Nikandroszt ábrázoló kép a Thériaka  
X. századi bizánci, illusztrált kiadásából

Tengeri nyúl
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E  gyűjteménytípus előzményének 
tekinthető a középkorra vissza-
nyúló kincstár, ám attól mind 

eszmeiségében, mind pedig az adott 
kollekciók darabjainak rendszerezésé-
ben jelentősen eltértek. Egy ilyen gyűj-
teményben – melyhez gyakran tarto-
zott könyvtár is – számos különféle 
tárgy helyet kapott, így festmények, 
ötvösművek, természeti ritkaságok, 
fegyverek, mechanikai szerkezetek, 
numizmatikai emlékek és antikvitá-
sok. Minden, ami régi, az ország és a 
természet múltját és jelenét őrzi, min-
den, ami különös, ami értékes és be-
mutatásra méltó – a humanista tudo-
mányos szemlélet és a retorika szabá-

lyai szerint, a tárgyak neveihez fűződő 
analógiák alapján rendszerezve, a 
XVII. század második felétől pedig 
enciklopédikus alapokon, a tudo-
mányt szolgálandó. Az így létrejött 
gyűjtemények a diplomáciai és pereg-
rinus utak kedvelt állomásaivá is vál-
tak, a tudás- és értékfelhalmozás, illet-
ve a művelődés egyik formájává. 

A kora újkor évszázadai folyamán a 
tudós értelmiség által felhalmozott 
gyűjteményekben a természet emlékei 
jelentek meg elsősorban, azonban attól 
függően, hogy az adott gyűjtő mely 
tudományterület művelője volt, a kol-
lekciók igen sokfélék lehettek. A XVI. 
századtól a gyűjtemény mint fogalom 

differenciálódott, többféle értelemmel 
bírt attól függően, hogy hogyan és mit 
tartalmazott. Paolo Giovio (1483–1552) 
négy rendbe osztva gyűjtötte a híres 
emberek, elhunyt és élő tudósok, mű-
vészek és uralkodók arcképeit, ma-
gasztalásokkal (elógiumokkal) kísérve. 
Az így létrehozott „Hírnév Templo-
ma” egy innovatív, egyedi gyűjtemény 
volt, meghatározott útvonalon láto-
gatható, a kiállított arcképek és felira-
tok szerves egységet képeztek.

A tudós Ulisse Aldrovandi (1522–1605) 
bolognai palotájában kialakított gyűj-
teménye Itálián kívülről is vonzotta az 
utazókat. Fennmaradt egy inventári-
um, amely az 1566 és 1604 közötti idő-
szakból tartalmazza a látogatók neveit, 

két egységre osztva külön az előkelő, 
rangos vendégeket és a többi betérőt 
városok és régiók szerinti bontásban, 
utóbbi csoportban találhatók magyar 
nevek is, többségben a bolognai egye-
temen tanuló diákok. Aldrovandi 
egyik újítása, hogy gyűjteményét tu-
dományos munkáihoz rendszerező 
alapként használta (például a Museaum 
Metallicum című könyvében, amely 
azonban csak 1648-ban jelent meg 
nyomtatásban), illetve illusztrációs 
alapként, melyek elkészítésére hivatá-
sos festőket és metszőket kért fel. Gyűj-
teménye a korszak természeti kollekci-
óinak, Raritätenkabinett jei nek minta-
adója volt, 1595-ben közel 11 000 dara-
bot tartalmazott, növényeket, állatokat 
és kőzetetek egyaránt, emellett 15 kö-
tet herbáriumot (körülbelül 7000 felra-
gasztott növénnyel) és közel 8000, mű-
veihez szánt festett illusztrációt, vala-
mint a könyvtárat, összesen 3900 kéz-
irattal és nyomtatvánnyal. A tudós és 
gyűjtő 1603-ban kelt végrendeletében 
a bolognai szenátus kezelésére bízta 
kollekcióját, azzal a megkötéssel, hogy 
a köz javára fordítsák a hagyatékot, s 
meghatározott renddel az elhelyezésre 
és a kezelésre vonatkozóan: külön te-
rembe osztotta be a könyvtárat, egy 
másodikba a herbáriumokat, egy har-
madikba a növényi és az állati emléke-
ket és egy újabb egységbe a kőzeteket. 
A szenátus a tárgyakat 1617-ben a 
Palazzo Publicóba szállította, ahol 
Aldrovandi elképzelését némiképp 

A  K U LT Ú R A -  É S  A  T U D Á S F E L H A L M O Z Á S  T E R E

A KINCSTÁRAKTÓL  
A TUDOMÁNYOS 
GYŰJTEMÉNYEKIG

A XV. századtól a reneszánsz Európa mecénás uralkodói és 
tudós értelmisége munkássága nyomán megjelentek az úgyne-
vezett Kunst- und Wunderkammerek, Schatz- und Ra  ri täten ka-
binettek,azaza„csodakamrák”,kincstárakésritkasággyűjte-
mények,melyekaXVIII.századmásodikfelétől,afelvilágoso-
dás nyomán fokozatosan nyitott múzeumokká, a kultúra és a 

felhalmozott tudás reprezentációs színtereivé váltak.

Illusztráció Legati, Lorenzo: Museo Cospiano 
Annesso a quello del famoso Ulisse Aldrovandi 
című művéből (Bologna, 1677)
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nyos műveiben ószövetségi nyelvekkel, 
mechanikus szerkezetekkel, geológi-
ával, mágnesességgel és vulka no ló-
giával is foglalkozott, valamint az 
ókor történetével, és az egyiptomi hi-
eroglifák megfejtésére is kísérletet 
tett. Jezsuita szerzetes lévén egész Eu-
rópára kiterjedő kapcsolathálózatot 
tartott fent, egyházi levelezői mellett 
világi kapcsolatrendszere is volt, s jelen-
tős mecénások támogatták tudomá-

nyos munkásságát, köztük ki-
emelten a Habsburg-család. 
Magyar kapcsolatokkal is ren-
delkezett (melyek feltehetően a 
Habsburgok közvetítésével 
Bécsben alakultak ki): Oedipus 
Aegyptiacus (1652) című monu-
mentális munkájának több feje-
zetét ajánlotta magyarországi 
mecénásoknak, köztük a mű-
gyűjtő Nádasdy Ferenc országbí-
rónak és a tudós érdeklődésű 
Lippay György esztergomi ér-
seknek. Nádasdy Ferenc a tudós 
jezsuita képét is megfestette Ben-
jamin Blockh által, emellett egy 
távcsövet is kapott tőle ajándékba, 
melyet feltehetően Batthyány 
Kristóf kézbesített peregrinációját 
követően a főúrnak. Nádasdy 
egyébként személyesen is talál-
kozott Kircherrel 1665-ös itá-
liai útja során, valamint 
ugyanekkor a korszak két leg-
rangosabb távcsőkészítőjével, 
Eustachio Divinivel és Giusep-
pe Campanival. Nyomdáját fel-

megbontva hat termet rendezett be be-
lőlük, emellett gondozót neveztek ki a 
kollekció felügyeletére és a látogatók 
fogadására. A gyűjteményt 1657-ben 
egyesítették Ferdinando Cospi (1606–
1686), szintén neves bolognai gyűjtő 
kollekciójával, és 1677-ben közös, il-
lusztrált katalógus jelent meg róluk Lo-
renzo Legati: Museo Cospiano Annesso a 
quello del famoso Ulisse Aldrovandi cím-
mel. A gyűjteményben a tárgyak nem 
egymástól elválasztva, kategorizáló 
rendezőelv alapján különültek el, ha-
nem a tárolókban vegyesen álltak szob-
rok, fegyverek, korallok, ókori és ke-

resztény művészeti emlékek, állati és 
növényi preparátumok a természet, az 
ember és a művészet összhangjának ki-
fejezésére, a világ mikrokozmoszba 
való sűrítése igényével.

Ugyanígy, tudományos munkái so-
rán, annak egyik alapjakét halmozta fel 
gyűjteményét, mintegy „tudásmúzeu-
mot” a XVII. század egyik legkiemel-
kedőbb tudós polihisztora, Athanasius 
Kircher (1602–1680). Kircher tudomá-

ajánlotta a híres tudós munkái számá-
ra, aki azonban végül nem élt a nagy-
vonalú lehetőséggel.

Athanasius Kircher gyűjteményének 
gyarapítására könyvei révén szerzett 
anyagi támogatást, európai és misszio-
nárius jezsuiták, valamint kapcsolat-
rendszere által vagy például a Mundus 
subterranus című műve előkészületei so-
rán, mikor 1659-ben körlevélben egy 
14 pontos kérdőívet küldött szét, mely-
ben a bányászatra és az ércekre, illetve 
a föld alatti lényekre vonatkozóan ér-
deklődött, s erre küldött válaszként ke-
rült gyűjteményébe több magyar föld-
tani emlék a felső-magyarországi bá-
nyavárosok adományai által. Gyűjte-
ményéről 1709-ben jelent meg 
katalógus, egykori tanítványa, Filippo 
Bonnani tollából. Ebben 12 osztályba 
rendszerezve szerepelnek a tárgyak, 
külön az ókor is és keresztény szakrális 
szobrok, a különböző világi és egyházi 
témájú fogadalmi képek, a sírok és sír-
feliratok, lámpások, ókori emlékek (tö-
redékek, fibulák, gemmák, kőtábla-
feliratok és érmék), a hatodikban kö-
vek, fosszíliák, ércek és ásványok, majd 
külön a világ minden tájáról származó 
ritkaságok, különlegességek, a hete-
dikben tengeri állatok és növények, 
majd a matematikai eszközök, az opti-
kai eszközök és a mikroszkópok, az 
utolsóban pedig a szárazföldi növények 
és állatok. A gyűjtemény tehát egyfajta 
enciklopédikus jelleget öltött, a tár-
gyak típusonként különültek el egy-
mástól, Kircher tudományos munkás-
ságához igazodva. 

A XVII. század neves és újító ritka-
sággyűjtői közé tartozott továbbá Ole 
Worm (1588–1654) koppenhágai pati-
kus, gyűjteményéről 1655-ben jelent 
meg katalógus Amszterdamban. Eb-
ben a kollekció a korszak természettu-
dományos leírásain, rendszerezésén ala-
pul: az első könyv első részét a különbö-
ző geológiai formák, ásványok, ércek, 
fémek alkották, a másodikat a meg-
munkált ásványok, gemmák, a máso-
dik könyvet a világ minden tájáról szár-
mazó raritások, a harmadikat az álla-
tok, a negyedik pedig vegyes csoport 
volt – mindegyikhez tudományos kö-
rülírás és magyarázat tartozik, eseten-
ként képi ábrázolással kiegészítve.

Az angol gyűjtők közül a Tradescant 
család két tagja, az idősebb (1570(?)–
1638) és a fiatalabb (1608–1662) John 
emelendő ki, mindketten természettu-

Illusztráció Filippo Bonnani: Musearum 
Kircherianum […] című munkájából (Róma, 1709)

Metszetes ábrázolás Athanasius Kircher 
gyűjteményéről (1678)
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dós-polihisztorok és botanikusok vol-
tak, növénygyűjtő utazásaik nyomán 
halmoztak fel jelentős kollekciót. Kata-
lógus 1656-ben jelent meg a gyűjte-
ményről, Elias Ashmole (1617–1692), 
szintén tudós-polihisztor, asztrológus, 
történetíró, jogász és politikus közre-
működésével. A kötetben a gyűjte-
mény darabjai hét egységre bontva sze-
repelnek, az elsőben a madarak, a má-
sodikban a négylábú állatok, a harma-

dikban a halak, a negyedikben a 
kagylók, az ötödikben kagylókból ké-
szült tárgyak, a hatodikban ásványok, 
korallok és gemmák, a hetedikben pe-
dig a növények terméseikkel, szín alap-
ján további öt részegységre tagolva. A 
gyűjteményben valós és misztikus lé-
nyek keveredtek, a katalógus leírásai-
ban és rendszerezésében Aldrovandi 
hatása mutatható ki. Ashmole maga is 
gyűjtött, ritkaságkabinetje később 
egybeolvadt a Musaeum Trades-
cantianum mal (a Tradescant család 
gyűjteményével), 1683-ban új épület-
be került, s szisztematikusan rende-
zett, könyvtárral, laboratóriumokkal 
és előadótermekkel kiegészített intéz-
ménnyé alakult. A modern kiállítás-
komplexum mintegy két évszázadra 

az Oxfordi Egyetem 
egyik fő tudományos 
központjává vált. A fel-
világosodás korának 
múzeumfejlődését az 
ekkor nagy számban lét-
rejött tudós társaságok is 
előmozdították, például 
az 1662-ben alapított Ro-
yal Society, amely társaság 
természettudomány i 
gyűjteményt tartott 
fent kutatási céllal vagy 
Edinburgh-ban az 1780-
as alapítású Museum of 
the Society of Anti-
quaries, emellett az egye-

temeken is létrejöttek gyűjtemények, 
például August Hermann Francke 
közreműködésével Halléban.

A XVII. századtól, a felvilágosodás 
szellemiségében egyre több szakkönyv, 
gyűjteményezési útmutató jelent meg: 
museographiák, melyek a kollekciók 
helyes rendszerezésének alapjairól, a 
gyűjtendő tárgytípusokról, azok meg-
felelő tárolásáról és elrendezéséről szól-
tak, valamint konkrét gyűjtemények 

alapján írták le és formálták enciklo-
pédikus rendbe a természeti ismerete-
ket. Az egyik legnagyobb hatású ilyen 
típusú útmutató Johann Daniel Major 
(1634–1693) fizikus, a kieli egyetem or-
vostani professzora, illetve az ottani 
gyűjtemény és botanikai kert alapítója 
Unvorgreifflickes Bedencken von Kunst- 
und Naturalien-Kammern insgemein cí-
mű munkája volt, amely több kiadást is 
megért, Michael Bernhard Valentini 
Museum Museorum […] című, 1704-ben 
megjelent kötetének mellékleteként ju-
tott el a legszélesebb és legösszetettebb 
olvasóközönséghez. Major írása nyolc 
egységből épül fel, az elsőben a gyűjtést 
mint természetes emberi igényt és tevé-
kenységet mutatja be, amely a teremtett 
világ megismerésének igényéhez kötő-
dik, a másodikban ezen természeti is-
meretek megszerzésének módjait, a 
harmadikban pedig a gyűjtemények 
alapításainak feltételeiről szól. A negye-
dik és az ötödik részben összesen 40 el-
nevezést sorol fel és magyaráz meg, kü-
lönbséget téve a különböző gyűjtemé-
nyi típusok között, a hetedikben a ter-
mészeti tárgyakról, a raritásokról ír, az 
utolsóban pedig a gyűjtemények rend-
szerezéséről, példaként emelve Ole 
Worm Kunst kam me rét. Kiemeli a tár-
gyak tárolásának és rendszerezésének 
helyes módját: természettudományos 
alapokon, egyesével tokokba rendezve, 
névvel, származási hellyel ellátva, illet-
ve az „Universal Catalogi”-ban találha-
tó helyére hivatkozva – ez utóbbi könyv 

Illusztráció Caspar Friedrich 
Neickelius és Johann 
Kanold: Museographia oder 
Anleitung zum rechten 
Begriff und nützliche 
Anlegung der Museorum 
oder Raritätenkammer című 
munkájából (Brüsszel, 1727)

Ole Worm raritásgyűjteményének  
metszetes ábrázolása (1655) 
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egy általa javasolt lexikon lett volna, 
egy nagy, átfogó természettudományi-
gyűjteményi rendszerezés és leírás, 
amely a gyűjtőket segítette volna. A 
professzor emellett több katalógust is 
összeállított, melyek az európai, vala-
mint az Európán kívüli magán-, és 
nyilvános gyűjteményeket sorolta fel 
városokra bontva, azon belül a gyűjtők 
nevei alapján – ezek is megjelentek Va-
lentini szer keszt ményében.

Michael Bernhard Valentini (1657–1729) 
említett összeállítása egy bibliográfiai vá-
logatással indul, azon könyvek felsorolá-
sával, melyek ismeretét elengedhetetlen-
nek tartja az értő gyűjtők és tudósok szá-
mára kollekciójuk helyes kialakításához, 
rendezéséhez, kezeléséhez, illetve fel-
használásához. Majd három nagy rész-
re osztva egy természettudományi 
rendszerezés következik (amely a szerző 
szerint tudós gyűjtés alapja): az első egy-
ségben különböző kőzetek, fosszíliák, ás-
ványok, ércek és fémek, valamint néhány 
esetben azok felhasználásának ismerteté-
se, a másodikban növények, a harmadik-
ban pedig az állatok és az emberek – min-
den esetben metszetes ábrázolással. Ezen 
általános természeti anyagismertetés 
után a kötetben más szerzők betoldott 
művei szerepelnek, köztük a már citált 
Major-szövegek, valamint gyűjtemé-
nyi ismertetők és tudós levélváltások 
különböző ritkaságok tárgyában. 

Ezen gyűjtési útmutatók alapján író-
dott a XVIII. század klasszikus 
museographiája, Caspar Friedrich 

Neickelius (1679–1729) hamburgi 
tudós és kereskedő Museographia 
Oder Anleitung Zum rechten Begriff 
und nützlicher Anlegung der 
Museorum oder Raritäten-Kammern 
[…] (1727), melynek szerkesztője, 
lektora és társszerzője Johann 
Kanold, bécsi akadémista volt. 
Mindkét szerző hivatkozik elő-
szavában Major és Valentini 
munkásságára, Neickelius a 
gyűjtést mint alapvető emberi 
tulajdonságot, a megismerés 
utáni vágyat tőlük emeli át. A 
mű négy nagy egységre oszlik, 
ebből kettő katalógus-, illetve 
gyűjteményismertető jellegű, 
kettő pedig elméleti útmutatá-
sokat ad a gyűjteményezés he-

lyes módjára vonatkozóan. Az első 
egység a „Schatz-Kunst-Naturalien 
und Raritäten-Kammer”-ekről érte-
kezik összefoglaló jelleggel, Major 
nyomán névváltozatok ismertetésével 
kezdődik, majd ezek közül néhány 
gyűjteménytípus definíciója követke-
zik, úgy mint az „Antiquitaten-
Cabinet”, a régiségek kabinetje, 
„Naturalien-Cabinet”, a természeti rit-
kaságok tára (ezen belül regno animali:  
állattár, regno vegetabili : növénytár és 
regno minerali : ásványtár), valamint a 
„Muschel-Cabinet”, azaz kagylógyűjte-
mény, a „Kunst-Cabinet”, a művészek 
alkotásainak tárháza, a „Mechanisch-
Cabinet”, az automaták, a mechanikai 
eszközök és a különböző szerkezetek 
gyűjteménye, a „Porcelain-Cabinet” a 
távoli földről érkezett porcelánremekek, 
valamint a „Münz und Medaillen-
Cabinet”, a numizmatikai emlékek tára. 
Neickelius definíciójában a „Schatz-
Cabinet” őrizte a különösen értékes ne-
mesfém ötvösműveket, az ékszereket, 
arany- és ezüsttálakat, kupákat, kanná-
kat és egyéb pohárszéki eszközöket, a 
„Geogra phische-Cabinet” a föld- és 
éggömböket, a különböző térképeket,  
a „Matematische-Cabinet”, a matema-
tikai és fizikai mérőműszerek tárolásá-
nak helye volt, míg a „Chymische-
Cabinet” a kémiai eszközöké, a „Glas-
Cabinet” az üvegtárgyak tára, az 
„Anatomisch-Cabinet” pedig az em-
beri test csodáinak gyűjteménye. Mind-

ezek mellé megfelelő tárgykörben ki-
alakított könyvtár létrehozását tartotta 
ideálisnak.

Neickelius interpretációja nyomán 
megállapítható, hogy a XVIII. század 
végére az európai gyűjtemények to-
vább differenciálódtak, az egyes 
tárgytípusok enciklopédikus rendbe 
tagolva különültek el egymástól, sőt 
tematikus gyűjtemények is megjelen-
tek egy adott tárgytípus teljes körű 
gyűjtésével. A gyűjtemény mint foga-
lom a tudományos alapokon történő 
gyűjtés által létrehozott kollekciót je-
lentette, egy olyan tárgyegyüttest, 
amely meghatározott rend szerint 
épült fel, az adott gyűjtő tudományos 
érdeklődéséhez vagy az általa művelt 
tudományterülethez igazodva. 

A gyűjtemények kialakításának ere-
detét Neickelius Major írásai nyomán az 
Ószövetségre (a Királyok Könyvére) és 
az ókori kincstárakra, elsősorban Nagy 
Sándor felhalmozott ötvösműveire ve-
zeti vissza. A kötet első egységének má-
sodik részében Neickelius a raritások le-
lőhelyeiről és gyűjtési módjairól érteke-
zik, majd egy terjedelmes felsorolással 
folytatja, melyben alfabetikus rendben, 
városok szerint ismerteti a korszak leg-
nevesebb gyűjteményeit, Kanold füg-
gelékével kiegészítve, benne egy 62 té-
teles listával, amely a nyomtatásban is 
megjelent gyűjteményi katalógusokat, 
leírásokat és útmutatókönyveket, illetve 
azon kiadványokat veszi számba, me-
lyekben található gyűjteményekre vo-
natkozó fejezet, köztük a már felvázolt 
Aldrovandi, Kircher, Tiroli Ferdinánd 
és Tradescant a gyűjteményeiről ké-
szült katalógusokat, ugyanígy a bé-
csi udvar gyűjteményeinek 1680-as 
leírását is. Magyar vonatkozásban Luigi 
Ferdinando Marsigli tudós-polihisztor 
kollekcióját említi, melyről a szerző sze-
rint 1700-ban nyomtatvány is megje-
lent, valamint a nagyenyedi kollégium 
gyűjteményét, itt leír egy nagyméretű 
pelikánmadarat, s melyet már 100 éve 
konzerváltak, egy repülőhalat, valamint 
numizmatikai emlékeket, illetve az is-
kola kertjét, s annak különleges növé-
nyeit. A szerző Késmárk város címsza-
va alatt Daniel Fischer orvos és termé-
szettudós, valamint Georg Buchholtz 
ásvány- és a Kárpát-medencében gyűj-
tött raritáskollekciójára is utal.

A kötet második része az egykor állt 
európai és azon kívüli gyűjteményeket 
sorolja fel, ábécérendbe szedve városon-

Bezoárkő, XVI. század vége,
Kunsthistorisches Museum
(KOZÁK-KÍGYÓSSY SZABOLCS LÁSZLÓ 

FELVÉTELE)



Él e t É s  tu d o m á n y   2017/37   1171

ként. A harmadik nagy egység ugyan-
ilyen rendben a korszak nagy könyvtá-
rairól szól mint a gyűjteményezést 
megalapozó ismeretek tárairól, az 
utolsó pedig néhány szempontot sorol 
fel a gyűjtemény helyes kialakításának 
módjáról, a raritásgyűjtemények hasz-
náról, illetve a raritásokról általában. 
Neickelius művében a ritkaságkabinet 
funkcióját a teremtés és a természet 
sokszínűségének megismeréséhez tár-
sítja, a természet, a kőzetek, a növé-
nyek és az állatok ezáltali leírását neve-
zi meg a kollekciók és úgy általában a 
gyűjtés elsődleges céljaként.

A XVIII. századra tehát e gyűjtemé-
nyek a tudomány művelésének hely-
színeivé és az enciklopédikus rendsze-
rezés alapjaivá váltak, előtérbe kerültek 
a természeti kollekciók. A gyűjtemény 
mint fogalom már nem az artificalia és 
a naturalia egységét, a világ mikrokoz-
moszba való sűrítését jelentette, mint a 
XVI. században és a XVII. század első 
felének Kunstkammerjei és Raritäten-
kabi nett jei, hanem egy tárgykör teljes 
körű gyűjtését és bemutatását. 

A gyűjteményi fejlődés szempontjá-
ból a következő nagy lépés és egyben 
határvonal egy állami múzeum (bár 
korábban Bolognában Aldrovandi 
gyűjteménye kapcsán már volt ha-
sonló példa), a British Museum meg-
alapítása volt 1753-ban, az angol par-
lament határozata alapján, Hans 
Sloane udvari orvos könyvtárának és 
tudományos gyűjteményének felvá-
sárlása által, melyet pár évvel később 
1759-ben nyitottak meg. A nyilvá-
nosság mint szempont korábban is 
megjelent bizonyos gyűjtemények 
esetében, azonban korlátozott volt, 
az egyes kollekciók az adott család 
vagy tudós kör vagy az adott egyete-
men, akadémián tanuló és dolgozó 
tudósok, peregrinusok számára  vol-
tak elérhetők, s csak ritkán teljes kö-
rűen szabadon látogathatók. A tu-
dományok fejlődése nyomán azon-
ban egyre erősebben jelentkezett az 
azokhoz való hozzáférhetőség igé-
nye. A londoni gyűjtemény célzot-
tan nyitott intézményként való létre-
hozása, szakembergárdája új szakaszt 
nyitott a gyűjtéstörténetben: az állami 
múzeumok korszakát, melyben az 
adott nemzet tudományos és kulturális 
értékei egy széles társadalmi kör számá-
ra elérhetővé váltak.

Bódai dalma

KÖNYVSAROK

Rejtelmek – számokkal

A keresztrejtvények korát éljük. Vonaton, bu-
szon, orvosi várakozás közben látom, hogy so-
kaknak van a kezében keresztrejtvényújság, s 
fáradhatatlanul töltik ki a négyzeteket. De 
olyan keresztrejtvényt senkinél nem láttam, 
amelyben számok a megoldások. Számomra 
nem ismeretlen a műfaj, matematikatanárként 
tanórán és szakkörön is alkalmaztam ilyen – 
nagyon egyszerű – feladatokat, de ez az ösz-
szeállítás nekem is különlegesség.

A szerző, Róka Sándor hat fejezetben rendezte 
el a rejtvényeket, mindegyikben vannak könnyeb-
ben és nehezebben megoldható darabok. Talá-
lunk olyanokat, amelyekhez elemi matematikai is-
meretek is elegendők, és olyanokat is, amelyek-
hez nem csupán matematikai érdeklődés szüksé-
ges – az átlátó képesség, a logikus gondolkozás 
nélkülözhetetlen, sőt akár utána is kell néznünk a 
szükséges információknak. Mindenképpen érde-
mes a Bevezetéssel kezdeni, melyben a szerző 
hasznos tanácsokat ad, sőt azt is megtudhatjuk, 
melyek a palindromszámok. (Később arra is fény 
derül, hogy vannak olyan számok, amelyeket 
szép számoknak is nevezünk!)

Bevallom, nem oldottam még meg az összes 
feladványt, de eddigi tapasztalataim szerint hasz-
nos papírral és számológéppel felszerelkezni. A 
könyv mérete ideális, a négyrétbe hajtott A4-es 
lap elfér a lapok között, s előre bekészítve néhá-
nyat ezekből, mindig lesz hol elvégezzük a szük-
séges számolásokat, leírásokat. Mert bizony 
akadnak gondolatmenetek, amelyeket célszerű 
lejegyezni. Aki pedig okostelefont használ, azt is 
könnyen tarthatja a könyvvel együtt a kezében, s 
azonnal rákereshet a prímszámok táblázatára, a 
2n vagy az n! fogalmára.

Nagyon fontos a szövegértés a helyes megol-
dásokhoz, mert a matematikában (is) nüanszokon 
múlhat a jelentés. Például nem mindegy, hogy kü-
lönböző számjegyekből álló számot kell keres-
nünk, vagy ez nincs kikötve, és lehetnek egyfor-
mák is a számjegyek: máris jelentősen módosul 
az eredmény. Akadnak cseles megfogalmazá-
sok is: „Mennyi a legkisebb páros kétjegyű 
szám kétszeresének a fele?”

Több helyen találkozhatunk hasonló felada-
tokkal, amelyek a gyakorlást, elmélyítést szol-
gálhatják. Az Egyszerűbb számkeresztrejtvé-
nyek című fejezetben pedig a kéttényezős al-
gebrai kifejezések összeggé alakításának sza-
bályát, az együtthatók összefüggéseinek a 
felismerését élheti meg az odafigyelő rejtvény-
fejtő. A sok remek feladat között nagyon tet-
szett az a rejtvény, amelyben három helyen is 
szerepel ugyanaz a meghatározás és három 

különböző megoldása kerül a megfelelő he-
lyekre. A sorozatképzés változatos szabályai is 
gyönyörködtetők. A minirejtvények olyanok, 
amelyeket első ránézésre lehetetlen megolda-
ni, nem látszik semmilyen konkrét szám. Itt lesz 
a logikának és a módszerességnek igazán sze-
repe! Javaslom tanárkollégáimnak a szemez-
getést ezek közül, mert egyikük-másikuk kivá-
lóan alkalmas szakköri foglalkozásra.

Az utolsó fejezet a megoldásokat tartalmaz-

za. Szükséges időnként idelapozni az ellenőr-
zés végett, s örömmel állapíthatjuk meg, ha jól 
gondolkoztunk. Én nagyon örülnék, ha létre-
jönne a könyv második kötete, amely a megol-
dások leírását tartalmazza. Bizonyára vannak, 
akiknek elegendő, hogy a keresztösszefüggé-
sekből választ kaphatnak egy-egy olyan fel-
adatra, amelyről nem tudják, hogyan kellett 
volna kiszámolni, de aki kíváncsi lenne erre, 
annak kellene segítség. Ha nem tudja a meg-
oldó, hol rontotta el a számolást, nem tanul 
belőle. Természetesen lehet, hogy ez nem volt 
célja a gyűjteménynek, mégis hasznos volna, 
s egyben az is kiderülhet, hol van esetleg el-
írási hiba a megfogalmazások között vagy a 
megoldásban.

Nagy lelkesedéssel ajánlom Róka Sándor 
újabb könyvét mindenkinek, aki vonzódik a 
számokhoz, a matematikához, örülni tud egy-
egy jól megoldott feladatnak, és nem riad visz-
sza attól sem, ha elsőre nem jut kielégítő ered-
ményre, de újragondolja a feladatot és meg-
küzd vele. (Typotex Kiadó, 2016, 228 oldal, 
2500 forint)

FaBó Katalin
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A NASA-ban 1983 körül ért 
meg az az elhatározás, hogy a 
Szaturnusz környezetébe egy 

nagy szondát kellene indítani, amely 
tartósan vizsgálni tudná magát a boly-
gót és érdekes holdjait. Ehhez sokféle 
műszerre lenne szükség (köztük egy, a 
Titánra leszálló légköri szondára), ame-
lyek összességükben lehetővé tennék 
a holdak felszínének, a Szaturnusz és 
a Titán légkörének, valamint mág-
neses környezetének a vizsgálatát. 
(A Titánra leszálló légköri szonda, a 
Huygens megépítését az ESA vállalta 
magára. A szonda sikeresen teljesítette 
feladatát.) Az 5600 kg-os Cassini 
megépítésére és a pálya megtervezé-
sére 14 év ment rá. 

A Cassini szonda indítása 1997. ok-
tóber 6-án történt egy 25 napos in-
dítási ablak első napján. Ahhoz, 
hogy a szonda a lehető leghamarabb 
eljusson a Szaturnuszhoz, az indító-
rakéta által adott sebességet néhány 
hintamanőverrel megnövelték, így a 
Cassini kezdetben a Naprendszer 

A  C A S S I N I  S Z O N DA  S Z E N Z Á C I Ó S  É L E T Ú T J A

TIZENHÁROM ÉVIG  
A SZATURNUSZ KÖRÜL

belső része felé indult. Ott a Vénuszt 
kétszer (300 km-re 1998. április 21-én 
és 2267 km-re 1999. június 20-án) és 
a Földet egyszer (500 km-re 1999. au-
gusztus 16-án) közelítette meg. Ezzel 
ugyan 2 évet veszített, de akkora 
sebességre tett szert, hogy másfél 
év alatt odaért a Jupiterhez. A Jupi-
ter mellett 2000. december 30-án 
10 millió km távolságban elrepülve 
újra egy nagy lendületet kapott,  és 
2004 -re már a Szaturnusz közelébe 
ért. Legelsőnek a Szaturnusz legtá-
volabbi holdját, a 200 km-es 
Phoebe-t tudta lencsevégre kapni 
50 ezer km-es távolságból. 

A Cassini 2004. július 1-én állt pá-
lyára a Szaturnusz körül, miután a 
Huygens légköri szondát útjára en-
gedte a Titán felé. Pályáját ezután 
gyakran megváltoztatták annak ér-
dekében, hogy a Szaturnusz számos 
holdja közül minél többet megköze-
líthessen. Miután a Titán nagy tö-
mege lehetővé teszi, hogy hintama-
nőverhez használják fel, a Cassinit mű-

ködése folyamán 127-szer vezérelték a 
Titánhoz ebből a célból. Ez hasznos 
volt a Titán kutatása érdekében is.

Ezekről a holdakat megközelítő pá-
lyákról a bolygót is sikerült jól körbejárni, 
mindenféle irányból lefotózni, és mág-
neses terét is más-más időben, minden-
féle irányban és távolságban megmérni. 
Közben a Szaturnusz napkörüli keringé-
se során a déli félgömb nyarától (amikor 
a megvilágított déli póluson lévő, kör 
alakú poláris ciklon is látható volt) elju-
tott az északi félgömb nyaráig (amikor 
az északi félgömb volt kedvezően meg-
világítva, és így vizsgálni lehetett az 
északi póluson lévő hatszögletű ciklont, a 
„hexa gont”), miközben az évszakos vál-
tozás tanulmányozása is lehetővé vált.

2016. december 4. és 2017. április 19. 
között a „gyűrűsúroló” pályák („ring 
grazing”) kutatási fázis alatt közelebb 
merészkedtek már a belső, veszélyes 
zónákhoz. Ekkor 20 darab, 60 fokos 
pályahajlású, az F gyűrűt érintő pálya 
következett, amelynek Szaturnusz-kö-
zeli részéről jól vizsgálható volt a 

A NASA Cassini szondája 2017. szeptember 15-én ért el élete utolsó, nagyon izgalmas pillanatához, 
amikor is hullócsillagként elégett a Szaturnusz légkörében. Ebből az alkalomból tekintsük át rövi-
den azt az izgalmas 34 évet, ami az elhatározástól a megvalósításig eltelt, és azok közül az ered-

mények közül néhányat, amelyek mérföldkőnek tekinthetők!

1 2
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környékén a szonda már 
fékeződött, és ezért az 
utolsó pálya már mélyen 
belemerült a légkörbe, 
vagyis a Cassini egy va-
lódi légköri szondává 
minősült át, amelyik így 
a mélyebb légrétegekről 
is továbbított, és továb-
bít adatokat mindaddig, 
ameddig  – mint a hulló-
csillagok – el nem ég a 
Szaturnusz légkörében. 

Ez az utolsó fázis talán a 
Földről is megfigyelhető, 
ezért a NASA az interne-
ten felhívást tett közzé, 
hogy hogyan készüljenek 
fel a megfigyelésre.

Ez volt tehát a Cassini 
szonda rövid „életrajza”. De milyen 
mérföldkőnek számító felfedezések, 
eredmények fűzhetők a szondához?

Poláris ciklonok
Óriási, mintegy 30 ezer km átmérőjű, 
a földi trópusi ciklonokhoz hasonló 
szerkezetű, kör alakú örvényt találtak 
a Szaturnusz déli pólusáról készült 
Cassini-fotókon – mintegy 50 km magas 
felhőfallal a ciklon szeme körül. Miután a 
Pioneer 11 szondának az északi poláris 
vidékekről készített fotóin egy ha-
sonló méretű, de hatszög alakú kép-
ződményt fedeztek fel annak idején, 
és ennek létét a Voyager-fotók is meg-
erősítették, most a Cassini fontos feladata 
lett ezt a dinamikus légköri örvényt vizs-

gálni. A hexagont körülzáró futóáram-
lást, azon belül pedig a megszámlálhatat-
lanul sok kis légköri örvényt lehet megfi-
gyelni, amelyek a ciklon szeme felé áram-
lanak, és energiájukkal táplálják azt.

A Szaturnusz rádiósugárzása 
A Szaturnusz mágneses tere nagyon 
szabályos, mágneses tengelye egybe-
esik a forgástengellyel.  A bolygó rádi-
ósugárzását  –  mint már korábban a 
Jupiternél is – a Szaturnusznál is fel-
használták a bolygó forgási periódusá-
nak a meghatározására. Az óriásboly-
gók forgási periódusát ugyanis nehéz 
meghatározni, mert csak a felhőzetü-
ket látjuk, amelyek elmozdulhatnak. A 
Szaturnusz esetében azonban 
nyílvánvalóvá vált, hogy sajnos nem 
használható ez a mágneses módszer 
sem, mert a bolygó-magnetoszférában 
a napszéllel való kölcsönhatás követ-
keztében változik a részecskegyorsítás 
helye, ezért ez a mágneses „óra”   – 
mint a felhőkhöz kötött is – siet vagy 
késik. Ennek a finom változásnak a ki-
mutatása csak ebben a szabályos mag-
ne to szfé rá ban volt lehetséges, a Jupiter-
nél még nem lehetett észrevenni.

A magnetoszféra és a holdak 
kölcsönhatása

A zárt mágneses erővonalak felségte-
rületén keringő, vulkanikus holdak 
anyagából képződött ionok nem a nyi-
tott, hanem a zárt erővonalak körül 
mozognak. Ha ott felhalmozódnak, 
mint nagy plazmacsomagok, lesza-
kadhatnak. Minél intenzívebb egy 
hold vulkánjainak a működése (pl. az 
Enceladus gejzírjeinek anyagkifúvása), 
annál gyakrabban szakad le plazma-
csomag a zárt erővonalakról. Úgy mű-
ködik a Szaturnusz magnetoszférája a 
holdak vulkánjai miatt, mint egy csö-
pögő csap (Zieger Bertalan soproni geo-
fizikus modellje szerint).

Az elektromosságot vezető légkörrel 
rendelkező égitesteken egy, a környe-
zetében elmozduló mágneses tér (pl. 
saját bolygójának vagy a napszélnek a 
mágneses tere) indukált áramot kelt. 
Ilyenek a Titán légkörében folyó iono-
szféra-áramok is – a Szaturnusz körbe-
forgó mágneses terének a hatására. A 
Cassini működése során egyszer az a 
nagyon szerencsés eset fordult elő, 
hogy egy nagy napkitörés után a Sza-
turnuszhoz megérkező napszélcsomag 
mágneses tere úgy összenyomta a Sza-

„hexagon”, a felhőzet, valamint a gyű-
rűk árnyékának hatása a légkörre. A 20 
pálya programját úgy állították be, hogy 
az F gyűrűhöz közel elhaladó szonda sok 
fotót készíthessen síkban is és felülről-
alulról is a gyűrűről, valamint a kör nye-
ze té ben lévő kis holdakról a kölcsönhatás 
tanulmányozása érdekében. 

2017. augusztus 13. és 2017. szeptem-
ber 15. között a „Nagy Befejezés” 
(„Grand Finale”) kutatási fázis alatt a 
Cassini szonda utolsó 5 pályája az óriás-
bolygó felsőlégkörének és belső-
magnetoszférájának a vizsgálatát 
szolgálta. Ezek közül az első pálya 
1600–1700 km magasságban, a  
2., 3., 4. pálya 200 km magasság körül 
húzódott a felhők teteje felett. 200 km 

1. A mintegy 30 ezer km 
átmérőjű, kör alakú ciklon  
a Szaturnusz déli pólusán

2. A hexagont körülzáró 
futóáramlás körülbelül kétszer 
akkora átmérőjű, mint a Föld

3.  A Prometheus hold által 
keltett hullám az F gyűrűben

4. A Daphnis hold  
a Keeler-résben

5. A Szaturnusz-gyűrűben 
mozgó Atlas,  

Daphnis és Pan hold3

4

5

10 kilométer



1174   Él e t É s  tu d o m á n y   2017/37

méréseiből pedig az adott gyűrűkom-
ponens porsűrűsége is megbecsülhető.

Azt a Jupiter körül keringő Galileo szon-
da vizsgálatából már tudjuk, hogy az óri-
ásbolygók porgyűrűinek az anyagát a kö-
zelükben mozgó kis holdak porlása adja. 
A Cassini szonda fotói most ennek az el-
lenkezőjét is megmutatják: a gyűrűk por-
anyaga felrakódik a holdakra. Ez sok-
szor érdekes, diszkosz alakú formát ad a 
holdaknak, ha a holdak magassága na-
gyobb, mint a gyűrű vastagsága, s a 
gyűrűk síkjára merőlegesen áll a holdak 
forgástengelye. Ilyen esetben abból, hogy 
a holdak „derekára” meddig rakódik fel 
a por, majd meg lehet határozni a gyűrű-
vastagságot a holdak környezetében. 

A Titán
Az is egy fontos felfedezés volt, hogy a 
Titán légkörében a metán ugyanolyan 
szerepet játszik, mint a Földön a víz. A 
szonda fotóin követhető a felhők kelet-
kezése, mozgása, a bennük felhalmo-
zódott metán záporesőszerű, 1-2 óra 
alatti kiürülése, és a nyári napforduló 
idején a lezáporozó metánesők által 
megöntözött dűnék elsötétülése. Az 
északi pólus környékén aztán megpil-
lanthattuk a tavakat is, amelyekben 
összegyűlt a talaj által el nem nyelt me-
tán. A teljes „éves” körforgás felét sike-
rült nyomon követni a déli félgömb 
nyarától az északi félgömbéig.

A Titán sűrű légkörében a metánt a 
Nap ultraibolya sugárzása ezer km ma-
gasság környékén éri el, és itt szétbontja: 
a CH4-ből egy hidrogénatomot leszakít, 
s az megszökik. A maradék CH3-ak 
hosszú szénláncú szénhidrogénekké 
kapcsolódnak össze, és mint rózsaszín hó 
hullanak le a felszínre. A Naprendszer 
4,5 milliárd éve alatt a lehullott rózsaszín 
hó néhány km vastagságban összegyűl-
hetett már. A lefelé hulló hóból sok 

turnusz magnetoszféráját, hogy a pályá-
ján éppen a lökésfront irányában tartóz-
kodó Titán hirtelen a napszélben talál-
ta magát. Ionoszféra-áramainak hir-
telen át kellett rendeződniük a napszél 
mágneses tere által megszabott irány-
ba. A mérésekből sikerült meghatá-
rozni az átállási időt. Erre mintegy 8 
órát kapott a kutatócsoport, amelyben 
magyar kollégák is dolgoztak.

Egyébként az egész Naprendszerben 
csak a Titán alkalmas ennek a mérésnek 
a végrehajtására. Ugyanis a többi regulá-
ris hold bolygója mag ne to szfé rá já nak 
legbelső részében kering, és sohasem lép 
ki a napszélbe. A többi hold meg kicsi, 
és nincs lényeges légköre. A Titán pá-
lyája is csak abban a szerencsés esetben 
lóg ki a Szaturnusz mag ne to szfé rájából, 
ha a magnetoszférát egy erős napszél- 
zavar összenyomja. De hogy akkor ép-
pen a pályáján ott tartózkodjon a Titán, 
ahhoz óriási szerencse kell.

A Szaturnuszhoz közeli, közepes mére-
tű holdak olyan közel keringenek a boly-
góhoz, hogy a Szaturnusz sugárzási öve-
zetei elérik őket. Amikor egy-egy nagy-
energiájú töltött részecske belecsapódik a 
felszínükbe, az kémiai változást okozhat, 
és ettől ott a holdfelszín színe vagy a 
fényvisszaverő képessége megváltozhat. 
Ennek ellipszis alakú nyomát láthatjuk a 
Mimas holdról készített fotón.

A gyűrű
A Szaturnusz látványos gyűrűrendszere 
két független gyűrűrendszerből tevő-
dik össze: egy sötét por- és egy fényes 
jég-gyűrűrendszerből, amelyek egy-
mással is, és a Szaturnusz holdjaival is 
kölcsönhatnak. A Cassini szonda fo-
tóin ezek a kölcsönhatások követhe-
tők, spektrális méréseiből igazolható 
az összetétele: a helyenként tiszta por, 
helyenként tiszta víz, hőmérsékleti 

szmogréteg képződik a légkörben, s ez 
adja a Titánnak a rózsaszínes árnyala-
tot. A Titán felszíne tehát egyrészt köl-
csönhatásban van a troposzférával, 
ahonnan a metánesőt kapja, másrészt a 
felsőlégkörrel, ahonnan a kémiailag 
keletkezett szénhidrogénhó hullik. 

Az egyenlítői vidékeken nagykiterje-
désű dűnemezők látszanak a Titánról 
készült fotókon. Ezek sötétebbé válásán 
lehetett nyomon követni, hogy a koráb-
ban felettük látszó felhők hirtelen eltű-
nése tényleg azt jelezte, hogy záporeső 
zúdult a felhő alatt lévő dűnemezőre.

A Phoebe  
Ez a befogott hold tulajdonképpen az el-
ső üstökösmag, amelyet közelről láthat-
tunk. Mély becsapódásos krátere érezni 
engedi, hogy a holdtest szerkezete na-
gyon laza, szivacsszerű, összetömörítet-
len. Ezt az anyagot a becsapódások in-
kább mélyen benyomják, mint hogy ki-
vágnák és szétszórnák.

Az Enceladus 
A repedések jelenléte egy jégholdnál, a 
Jupiter Europájánál már ismerős volt, de 
az Enceladus rétestésztaként nyúló kérge 
már nagyon más, az Y alakú repedések-
ről és a gejzírekről nem is beszélve. Nem 
volt érthető, hogy honnan veszi a fűtés-
hez az energiát ez a kicsinek számító, 
400 km átmérőjű hold (ma már elfoga-
dott, hogy az árapályfűtéstől, amelyet 
először magyar kutatók vetettek fel).  A 
„láva” anyaga a Külső-Naprendszer 
jégholdjainál a víz, vagy a víz és am-
mónia keveréke, amely alacsonyabb hő-
mérsékleten olvad. Itt ismerte fel a tu-
dományos világ a kriovulkanizmus 
mibenlétét, és hogy ez a  fő vulkáni 
működés a Külső-Naprendszerben. 

Miután a Szaturnusz távolságában már 
nagyon gyenge a napsugárzás, az ener-
giaellátáshoz napelemek helyett radio-
aktív izotópok természetes bomlásakor 
felszabaduló hőenergiával működő 
RTG-t (radioizotópos ter mo elekt romos 
generátort) használtak, mint előtte már 
sok más űrszonda esetében is. Ameriká-
ban a „zöldek”, azt gondolván, hogy az 
RTG egy atomreaktor, nagy tüntetése-
ket szerveztek  a Cassini indítása ellen. 
Sőt azt is követelték, hogy állítsák le az 
akkor már repülő űrszondát. 

Akik akkor tüntettek, vajon fel-
fogják-e most, hogy mit akartak 
megakadályozni?

Illés ErzsébEt

A Mimas hold „füstkarikája”: a Szaturnusz sugárzási öveinek hatása a hold felszínén
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTELORVOSTUDOMÁNYI TÖRTÉNETEK

Ugyan a mai értelemben vett gyógyszertárak Európában a XIII. 
század folyamán alakultak ki, mégis igen kevés tárgyi emlék ma-
radt fenn ebből a korszakból. A patikák berendezésére középkori 

kódexek lapjain szereplő képekből, templomok falán lévő dombormű-
vekből, oltárképek festményeiből következtethetünk. Ezek szerint egy-
szerű, ácsolt faállványzaton tartották a sokszor díszes, speciálisan 
gyógyszerek tárolására szolgáló, fából, kerámiából, üvegből vagy ónból 
készült, ma már iparművészeti emlékeknek számító edényeket.

A középkorban a kereszténység terjedésével párhuzamosan a gyógysze-
rek készítése és ehhez kapcsolódóan a betegek gyógyítása a kolostorok fa-
lain belülre került. A szerzetesek betegházakat tartottak fent, a gyógynövé-
nyeket maguk termesztették. Hamarosan azonban felmerült az igény, hogy 
orvosokat, patikáriusokat, beteggondozókat képezzenek ki, és mivel a népi 
gyógyászat ismerete számukra nem volt elegendő, az ókori orvoslás meste-
reihez, többek közt Hippokratész és Galénosz műveihez fordultak.  Az 
ezekben szereplő orvosi ismereteket és recepteket kivonatolták, lemásolták 
és széles körben elterjesztették.  A számos, így fennmaradt műből jöttek lét-
re a fejlődés utolsó állomásaként a gyógyszerkönyvek, amelyek a későbbi 
időszakokban meghatározták a gyógyszerészek működésének kereteit. 

A gyógyszerek készítése, tárolásának felügyelete hosszú időn keresztül a 
városi orvos feladatai közé tartozott. Törvényekkel szabályoz-
ták a gyógyszerekkel való keres-
kedelmet, meghatározták, hogy 
a gyógyszertárakban mit lehet 
árusítani.  Emellett a tömegesen 
előforduló járványok miatt a ne-
mesi és polgári háztartások, a fa-
lusi papok patikaládákat szerez-
tek be, amelyeket a legalapvetőbb 
gyógyszerkészítményekkel sze-
reltek fel. Számos nemesi család 
vagyonleltárából ismerjük a patika-
ládát, ami nemegyszer nemes 
anyagokból készült, díszes kivite-
lű, jól felszerelt láda volt. Ezeket a 
gyógyszeres ládikákat a család az 
utazásaira is gyakran magával vitte. 

A házi patikák felépítése funkcionális voltuk miatt 
sok hasonlóságot mutat. A ládika többnyire fából ké-
szült, belsejében fiókok és rekeszek sokasága találha-
tó. Külsejük, díszítésük, valamint belső felszereltségük 
a tulajdonos vagyoni helyzetétől, társadalmi pozíciójá-
tól függött.  Jellemzően a rekeszekben négyzetes ala-
kú, tökéletes térkitöltésű üvegekben, jól záródó kupak-
kal ellátva tárolták a növényi desztillátumokat, olajokat. 
Tégelyek és dobozok tartalmazták a kenőcsöket és a 
porokat, a kihúzható fiókok rejtették a gyógyfüveket és 

az ásványi eredetű alapanyagokat. A fiókokban kaptak helyet a pa-
tikában vásárolt, pecséttel lezárt, dátummal ellátott kész gyógyszerek is, 
a készítő nevével. Emellett elengedhetetlen kellékek voltak mindazon esz-
közök és felszerelések, amelyek a gyógyszerkészítéshez szükségesek: 
kis tégelyek, mozsarak, poharak, kanalak, a folyadékok és egyéb anya-
gok mérésére alkalmas mérlegek és súlyok.  Legtöbbször a patikaládában 
kaptak helyet azok a receptúrák, amelyek segítségére voltak a 
tulajdonosnak a betegségek diagnosztizálásában és a megfelelő 
gyógyszerek elkészítésében, adagolásában.  

Bár a fennmaradt vagyonleltárakból, számadáskönyvekből számos pa-
tikaláda leírását ismerjük, tényleges fizikai formájában alig pár darab ma-
radt fenn: ezekből kettőt az Orvostörténeti Múzeum őriz.

Scheffer KriSztina 

HÁZI GYÓGYSZERTÁRAK 
ÉS PATIKALÁDÁK EURÓPÁBAN

(SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM, 

BLAHÁK ESZTER FEVÉTELEI)
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Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: Gomba

2. fejtörő – Benedek Máté feladványa

Megoldás:

3. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Megoldás: Tengerészgyalogos

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

1. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Mi kerül a kérdőjel helyére?

3. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa

Mi az a legnagyobb egész szám, amit az ábrán látható  
számokból és a négy alapműveletből összeállított egyenlet  

eredményeként kaphatunk? 
A felírt számok pontosan egyszer, az alapműveletek pedig  

legalább egyszer fordulhatnak elő.  
Zárójel használata nem megengedett.

Azt is meg tudja mondani, melyik az így kapható legnagyobb  
valós szám?

Mi marad, ha kivonjuk egymásból az alább felsorolt szavakat?
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Előfizetési ár 2017-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Gazdasági fejlődés az Európai Unióban

Az Eurostat adatai szerint az Európai Unióban (EU-28) a 
tagállamok bruttó hazai terméke 0,7%-kal bővült éves át-
lagban a 2006–2016. évek során, ami a világgazdaság többi 
meghatározó szereplőjéhez – úgymint az Egyesült Álla-
mokhoz vagy Kínához – képest kisebb mértékű növekedést 
jelent. A tagállamok gazdasági teljesítménye egymástól je-
lentősen eltérő mértékben változott, több tagország eseté-
ben például a 2016. évi teljesítmény elmaradt a tíz évvel ko-
rábbitól. Hazánk gazdasági fejlődése lényegében megegye-
zett az unió átlagáéval, ugyanakkor a volt szocialista – és 
így a hozzánk hasonló fejlődési potenciálú – tagállamok 
többségében a növekedés számottevően nagyobb ütemű 
volt, mint az EU-átlag. A 11, volt keleti blokkhoz tartozó 
tagállam közül Magyarország gazdasági fejlődése – Lettor-
szággal holtversenyben és Horvátországot megelőzve – az 
utolsó előtti volt a 2006–2016. évek átlagában.

Ami a magyar gazdaság szerkezetét illeti: a mezőgazdaság 
2016-ban 4,5%-os aránnyal részesedett a bruttó hozzáadott 
értékből, háromszor akkora arányban, mint az EU-ban át-
lagosan. Miután az agrárszektor súlya több országban – kö-
zülük Romániában és Bulgáriában jelentősen – csökkent 
2006-hoz képest, hazánkban ugyanakkor növekedés volt 
megfigyelhető e két évet összehasonlítva, így tavaly hazánk 
volt az integráció „legagrárosodottabb” tagállama (a fent 
említett két balkáni országot csupán kissé megelőzve). A 
mezőgazdasági termelésünk szerkezetéről annyit még ér-
demes megjegyezni, hogy az az EU-hoz képest nagyobb 
mértékben támaszkodik a növénytermesztésre, és sokkal 
kevésbé az állati termékek előállítására. Egy másik áruter-
melő szektornak, az iparnak is nagyobb a termelési részará-
nya Magyarországon, mint az unióban (27, illetve 20%). A 
szolgáltatások ugyanakkor – amelyeket a világon sokkal 
kevésbé exportálnak az árutermelő ágazatok produktu-
maihoz képest, és így előállításuk jobban függ az orszá-
gon belüli kereslet nagyságától – az EU-ban számottevő-
en nagyobb arányban részesednek a termelésből, mint ha-
zánkban (74, valamint 65%). Az ide tartozó hét ágazatcso-
port mindegyike nagyobb részarányú az EU-ban, mint 
Magyarországon, de különösen jelentős az eltérés az „in-
gatlanügyletek” esetében (11,2, illetve 7,8%).

A hazai belső kereslet nagyságával összefüggést mutat a brut-
tó hazai terméknek a „háztartások fogyasztási kiadásai” nevű 
tétele. A vásárlóerő-paritáson számított – azaz a különböző or-
szágok eltérő árszínvonalának a hatását kiszűrő – fogyasztás 
egy főre vetített szintje hazánkban 9400 vásárlóegységet tett ki 
2016-ban, ami az uniós átlag hattizedének felel meg, s Bulgá-
riát megelőzve a 2. legalacsonyabb volt a tagállamok közül.

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. 

Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a szolgál-
tatószektor részaránya nemcsak hazánkban, hanem 
szinte valamennyi keleti tagországban elmarad az uniós 
átlagtól, az árutermelő ágazatoké pedig következés-
képpen meghaladja az unióra kialakultat. Ehhez az is 
hozzájárul, hogy a szolgáltatások előállítása esetében 
nagyobb árkülönbség van Nyugat- és Kelet-Európa 
között, mint a termékeket illetően, ami a fejlettebb tér-
ségben növelő hatással van a szolgáltatószektor terme-
lésben elért részarányára. A nyugat-európai vállalatok 
pedig nemcsak a végtermékeik potenciális felvevőpia-
caiként, hanem termelési helyszínként is értékelik a ke-
let-európai országokat, ahová a helyi bérszínvonalhoz 
illeszkedő, számottevő részben árukat előállító tevé-
kenységeket telepítenek.

Herzog Tamás

A bruttó hazai termék éves átlagos növekedési üteme  
az Európai Unióban a 2006–2016 közötti időszakban (%)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Megtalálták a Varroa-atka 
Achilles-sarkát

Az ázsiai méhatka néven is ismert 
Varroa-atka a méhek ősi ellensége, 

mely napjainkra alaposan megtizedelte a 
világ méhállományát. A Michigani Ál-
lami Egyetem (USA) kutatói úgy tűnik, 
megtalálták a sebezhető pontját, mely-
nek segítségével talán kiirtható lesz a 
kártevő, melyet elsődlegesen tesznek fe-
lelőssé a méhcsaládok összeomlásával 
járó betegség, a varroatózis (CCD) jár-
ványszerű elterjedéséért. A Varroa-atka 
genetikai anyagának beazonosításával 
lehetségessé vált a fosztogató ízeltlábú 
visszaszorítása. A kutatócsoport tanul-
mánya, melyben két, túléléshez nélkü-
lözhetetlen és négy, szaporodáshoz szük-
séges gént azonosítottak, az Insect Science 
című folyóiratban jelent meg.

„Az atka sok rovarölő szerre rezisztenciát 
fejlesztett ki, tehát sürgető, hogy célba vegyük 
ezeket a géneket, hogy jobb védekezési mód-
szereket fejlesszünk ki a méhészek számára” 
– mondta Zachary Huang, a michigani 

pozva, hogy az interferencia lecsökkenti 
az adott gén átíródását. Ezt az eljárást 
már sikeresen alkalmazták egy, a szar-
vasmarhákra specializálódott kullancsfaj 
esetében, az egyedei párzásának meg-
akadályozásával, illetve petéik számának 
csökkentésével. A Varroa-atka esetében 
a kutatócsoport talált két olyan gént, 
mely nagy halálozási rátát okozott e 
paraziták populációjában: a Da- és a 
Pros26S-géneket. Az előbbi módosítá-
sával sikerült elpusztítani az atkák több 
mint 96 százalékát. A kutatók további 
négy olyan  gént is azonosítottak, me-
lyek az atka szaporodását befolyásolják.

Arckódoló

Napjaink idegtudományának egyik 
alapfeltevése, hogy a mentális ese-

mények és az idegrendszer aktivitási 
mintázatai, vagyis az egy időben in-
gerületet vezető idegsejtek térbeli 
mintázatai kapcsolatban 
vannak egymással. A 
kapcsolat jellegével az 
elmefilozófia foglalko-
zik, az agykutatók egy 
része pedig egyre fino-
mabb összefüggéseket 
keres a jelenségek kö-
zött. Az összetett objek-
tumok – ilyen például 
az arc is – észlelése által 
kiváltott neurális aktivi-
tási mintázatot vette na-
gyító alá a Caltech (Ka-
liforniai Műszaki Egyetem) egyik 
kutatócsoportja.

A ’90-es évek végén vetődött fel, 
hogy a halántéklebeny alulsó részén 
elhelyezkedő agykérgi területnek fon-
tos szerepe lehet az arcok észlelésében. 
Kanwisher és munkatársai egy fMRI-
vizsgálatban mutatták ki, hogy az 
agykéregnek az orsó alakú tekervény 

prozopagnóziában szenvedő érintettek 
egyáltalán nem ismernek fel arcokat, 
esetenként még a sajátjukat sem!

A Caltech kutatói makákók agyá-
ban vizsgálták az emberi arcok né-
zése által kiváltott idegsejtaktivitást. 
Ehhez 200 különböző, szemből 

fényképezett arcképet 
használtak fel. Először 
bejelölték a képeken az 
arcok fő pontjait, pél-
dául az orr körvona-
lát, a szemöldököt ki-
rajzoló pontokat, majd 
főkomponens-analízis 
segítségével jutottak 
hozzá ahhoz a 25 pa-
raméterhez, amelyek a 
legpontosabban leírják 
az arcok alakját. Ez-
után meghatározták 

az átlagos alakot, majd erre illesz-
tették az összes többit. Az így kapott 
200 egyforma alakú arcon újabb 
főkomponens-analízist végeztek, ez 
újabb 25 paramétert eredményezett, 
amelyek az egyéb jellemzőket írták 
le. Végül az 50 paraméter segítsé-
gével 2000 véletlenszerűen generált 
arcot hoztak létre.

egyetem rovarász munkatársa. Az atka 
a mézelő méhek potrohán megteleped-
ve, azok „vérét”, hemolimfáját szívja, 
miközben vírusokat terjeszt. Élete két 
szakaszból áll: az elsőben a felnőtt mé-
heken táplálkozik, a második, számára 
reproduktív szakaszban pedig egy zárt 
méhsejtben tartózkodik, ahol petéket 
rak egy fejlődő méhlárvára. Az atkának 
tehát kettős negatív hatása is van, egy-
részt közvetlenül gyengíti a méheket, 
másodlagosan pedig ezzel terjeszti köz-
tük a betegségeket, így gyanítják, hogy 
a fertőzése a világ méhállományának 
csökkenésében vezető ok. Az ellene való 
sikeres védekezés általában vagy a meg-
semmisítésükből, vagy a szaporodásuk 
korlátozásából állt eddig. 

Huangék az eukarióták természe-
tes védelmét, az RNS-interferenciát 
használt arra, hogy azokat a kulcsfon-
tosságú géneket azonosítsa, amelyek e 
káros ízeltlábú létfenntartásával vagy 
szaporodásával kapcsolatosak. A kutatás 
során az atkák szervezetébe kettős szálú 
RNS-szakaszokat juttattak be, arra ala-

(gyrus fusiformis) nevű területének 
egy része fokozott aktivitást mutat 
emberi arcok nézése közben (az fMRI 
valójában a vérátáramlás növekedését 
mutatja ki, ami feltehetőleg a fokozó-
dó idegi tevékenységet kíséri). Azóta 
kiderült, hogy az arcok észlelésében 

a halántéklebeny agykérgének több 
különálló területe is részt vesz, ezeket 
a kutatók arc-foltoknak (face patch) 
nevezik. Ezek a területek más főem-
lősökben is megtalálhatók és nemcsak 
fajtársak, hanem például az emberi ar-
cok nézése közben is aktiválódnak. A 
szóban forgó területek sérülése egyéb-
ként egy megdöbbentő zavart okoz: a 

Az arcok leírására használt paraméterek létrehozása (balra: az arcok fő pontjai 
bejelölve; középen: az alakot definiáló pontok; jobbra: az átlagos formájú arc, 

amiely csak az alakon kívüli megjelenési információkat hordozza) 
(FORRÁS: CHANG & TSAO, 2017)

(KÉP FORRÁSA: ZACHARY HUANG)
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Kísérletek során sikeresen etettek 
méhcsaládokkal kettős szálú RNS-
szakaszokat. A Varroa-atka egye-
dei a „genetikai koktélt” a méhek 
hemolimfájával együtt szívták ma-
gukba, amely így megváltoztatta a 
szaporodóképességüket, s állományuk 
csökkenéséhez vezetett. A további 
kutatások során azt vizsgálják, vajon 
egyetlen gén nagyobb mértékű meg-
változtatásával is hatékony lesz-e a 
„beetetés”. Ha ugyanis egyetlen, is-
mert mechanizmusú gént használná-
nak, az gazdaságosabb és a méhekre 
nézve biztonságosabb volna.

Az eredmények nemcsak a házi 
méh esetében kecsegtetnek haszon-
nal. „Nem igényel nagy erőfeszítést, hogy 
muslicákra és szúnyogokra is kiterjesszük 
a Da-gén működésének befolyásolásával 
elért szaporodáscsökkentés módszerét. A 
jövő kutatási eredményeivel meggyéríthet-
jük majd a betegségterjesztő szúnyogok és 
a terményekben kárt okozó rovarok szá-
mát is” – összegezte Huang.

Szilágyi-Nagy ildikó 

Együtt alvó dínók

Mongólia sivatagos tájainak dino-
szaurusz-leletanyaga évtizedek 

óta ismert jó megőrződéséről: a ma-
radványok hihetetlen részletekkel 
árulkodnak az egykori őshüllőkről. 
Mi több, új megvilágításba helyezik 
e kihalt állatok viselkedését is, mely-
ről egyébként nagyon kevés tudha-
tó, ám annál több sejthető. A térség-
ből újonnan előkerült fosszíliák egy 
egészen újfajta, eddig nem feltétele-
zett viselkedésforma jelenlétére 
utalnak a 70 millió évvel ez-
előtt itt élt, madárszerű dino-
szauruszok köreiben.

Egyes fajok minden jel sze-
rint csoportosan alakították ki 
pihenőhelyüket, hogy együtt, 
egymás közelében alhassanak. 
Ez kifejezetten jellemző lehe-
tett a rokon egyedek körében, 
mondhatni családiasan, ahogy 
az egyes ma élő madárfajok 
esetében is megfigyelhető. 
Gregory Funston, az Albertai 
Egyetem munkatársa nemrég 
mutatta be kutatócsapata ered-
ményeit a Society of Vertebrate 
Paleontology éves konferen-
ciáján a kanadai Albertában, 
Calgariban.

A bizonyító erejű lelet-
anyag amúgy egy elkobzott 
fosszíliatömb, melyet illegálisan 
próbáltak meg kijuttatni Mon-
gólia területéről. A kőzettömb 
három fiatal, az Oviraptoridae család-
ba tartozó dinoszaurusz kiváló állapot-
ban megőrződött maradványait tartal-
mazza. Ezek az állatok a dinoszauru-
szok evolúciós fáján a „madárvonalat” 
erősítő ragadozó dinoszauruszok közé, 
a Theropoda csoportba tartoznak. A 
három példány mind ugyanahhoz a 
fajhoz tartozott, ugyanazt az ontoge-
netikai stádiumot képviselik, vagyis 
azonos korúak, és mindhárom alvó 
testhelyzetben őrződött meg egymás-
hoz olyan közel, hogy szinte érintkez-
nek egymással. A közös pihenés jelen-
sége sok mai madár – mint például a 
tyúkok vagy a galambok – esetében 
ismert.

A példányok szerencsére a kuta-
tók kezei közt kötöttek ki, noha 
más esetekben sajnos az ilyen ős-
maradványok könnyen az illegális 
kereskedelem áldozataivá válnak, 
és nem ritka, hogy a mongóliai di-
noszauruszok maradványai magán-

kézre kerülnek, és örökre eltűnnek. 
A kulcsfontosságú leletekkel jelen-
leg foglalkozó kutatócsoportot az 
Albertai Egyetem két munkatársa, 
a már említett Gregory Funston és 
Phillip Curie, valamint a Mongol 
Paleontológiai és Geológiai Intézet 
ulánbátori központja vezeti.

„Ez egy rendkívüli és fantasztikus le-
let, mert rettenetesen ritka az, hogy az 
ember az ilyen állatok maradványaira 
eredeti élethelyzetükben bukkanjon rá. 
Az pedig, hogy nem egy, hanem két egyed 
csaknem teljes csontvázára, valamint egy 

harmadik állat részleges csontvázára buk-
kantunk, még számunkra is csaknem hi-
hetetlen” – nyilatkozta Funston.

A három fiatal dinoszaurusz szá-
mos megőrződött bélyege utal arra, 
hogy ezek a példányok egy, a tu-
domány számára új fajt képviselnek. 
Úgy tűnik, hogy más, Mongóliából 
korábban gyűjtött példányok is ehhez 
az új dinoszauruszfajhoz tartoznak. 
Noha a csoportra jellemző, figyelem-
re méltó fejkúp már a fiatal állatokon 
is jelen volt, az állatok farka koruk 
előrehaladtával arányosan megrövidült, 
egyes csontjaik pedig összenőttek. Fej-
kúpjuk, s részben farkuk is az udvarlás 
eszköze lehetett, ahogy a ma élő pávák 
és pulykák esetében is megfigyelhető. 
Funston hozzátette: „A kommunális 
madarak evolúciós eredete jelenleg is vitatott, 
ezért ez a lelet kivételesen fontos informáci-
ót szolgáltat a Theropoda dinoszauruszok 
közösségi viselkedési szokásairól.”

Szabó MártoN

A kutatók két makákó arc-foltjaiba 
ültettek elektródákat, amelyeket elő-
zetes fMRI-mérések segítségével azo-
nosítottak. Ezután levetítettek az álla-
toknak 2000 képet és rögzítették 205 
idegsejt membránpotenciál-változása-
it. Az adatok elemzése felfedte, hogy 
az idegsejtek nagyrésze egy vagy több 
paraméterre érzékeny és fokozódó ak-
cióspotenciál-frekvenciával kódolja a 
paraméter átlagostól nagyobb értékeit. 
(Tehát ha az adott paraméter mond-
juk a szemek távolságát írja le, s minél 
távolabb vannak egymástól a szemek, 
annál többször tüzel a sejt adott idő 
alatt). Továbbá kiderült, hogy az ala-
kot, illetve az egyéb jellemzőket leíró 
paraméterekre érzékeny sejtek két kü-
lönböző arc-foltban gyakoribbak. Az 
idegsejtek aktivitása és az arcokat leíró 
paraméterek közötti kapcsolat alapján 
a neurális aktivitásból az arcok kinéze-
tét, illetve a kinézetből a neurális akti-
vitást tudták meggyőző pontossággal 
meghatározni a kutatók.

Ezzel egy lépéssel közelebb kerültünk 
az arcok neurális kódjának megfejté-
séhez. Az eredmények alapján úgy tű-
nik, hogy az arcok kódolása bizonyos 
dimenziók mentén történik a főem-
lősök agyában, ami valószínűleg taka-
rékosabb megoldás, mint egyenként 
kódolni a különböző arcokat.

reichardt richárd
Az elkobzott dinoszaurusz-hármas fotója (felül),  

valamint a különböző egyedekhez tartozó, 
más-más színnel jelölt csontok vázlatos rajza (alul)

(KÉP: GERGORY FUNSTON)
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A Kew Gardens  
titkos királyi kertje

Először látogatható a híres londo-
ni Kew Gardens titkos kertje, egy 

16 hektáros erdő, amely egykor 
VII. Henrik Richmond House-i 
birtokához tartozott, az ottani óriási 
szarvaspark része volt, később pedig 
III. György fejlesztette tovább. A te-
rületet Viktória királynő ajándékoz-
ta a királyi botanikus kertnek 1898-

ban, de az azóta eltelt több mint száz 
évben szinte érintetlenül hagyták, 
csak fajmegőrzési munkákat végez-
tek benne. 

Most először alakítottak ki sétautat 
a királyi kert lenyűgöző fái között, 
amelyek közül néhány még a Tu-
dor-korból való. Ilyenek például az 
1600-as években ültetett szelídgesz-
tenyék. Vannak ősi tiszafák is, ezek-
ből hosszúíjakat készítettek, melyek 
segítségével nyerte meg V. Henrik 
a százéves háborúban az azincourt-i 
csatát. „Többek szerint ha nincs a tisza-
fa, ma franciául beszélnénk” – idézte a 
The Daily Telegraph című lap a Kew 
Gardens kertművelési vezetőjét. Ri-
chard Barley hozzátette, hogy a ti-
szafa kérge szolgáltatja a rák elleni 
egyik fontos hatóanyagot, a taxolt.

Szerinte a tanösvény a brit növény-
világ gyöngyszemei közé kalauzolja 
a látogatókat, nem is beszélve arról, 
hogy a park új része vált felfedez-
hetővé. Reményeik szerint sikerül 
felhívni a figyelmet a fák jelentő-
ségére és arra is, milyen betegségek 

és egyéb kártevők fenyegetik őket, 
ezáltal pedig arra, hogy tenni kell a 
megőrzésükért. 

A kőrisrontó karcsúdíszbogár, 
amely az Egyesült Államokban fákat 
törölt el a Föld színéről, várhatóan 
néhány éven belül Nagy-Britanniá-
ban is megjelenik, hogy megtizedel-
je az amúgy is már eltűnőben lévő 
fajokat és fajtákat. Richard Barley 
szerint rendkívüli gondossággal kell 
növényeket behozni a szigetország-
ba, nehogy a kártevők is betelepül-
jenek velük együtt. A Kew Gardens 
a világ egyik legnevesebb botanikus 
kertje: 1840-ben alapították, ma-
napság több mint 30 ezer faj képvi-
selői láthatók benne. Itt található az 
egyik legnagyobb herbárium is, a 
növényekkel kapcsolatos könyvek-
ből álló könyvtárában több mint 750 
ezer kötetet őriznek, az illusztráci-
ókat tartalmazó gyűjteménye 175 
ezer darabos. London legkeresettebb 
turistalátványosságai között tartják 
számon, része a világörökségnek.

(www.greenfo.hu) 

Vörös és fekete – a cinege 
nehogy megegye!

Aposzematikus színezetnek ne-
vezzük az olyan mintázatokat, 

amelyek a ragadozókat arra figyel-
meztetik, hogy az adott zsákmány 
kellemetlen, illetve veszélyes a szá-
mukra. Vagyis a prédafajok egy ré-
sze az evolúció során nemhogy a mi-
nél inkább tökéletes álcázást, a hát-
térbe történő beolvadást lehetővé 
tevő küllem kialakítását érte el, ha-
nem éppen ellenkezőleg – a ragado-
zót elriasztó kinézetre tett szert. 

A jól ismert verőköltő bodobács 
egyike az aposzematikus fajoknak, 
piros és fekete színezete ehetetlen-
séggel párosul – mirigyváladékai 
legalábbis például széncinegék szá-
mára fogyaszthatatlanná teszik a 
bodobácsokat. Felmerül azonban a 
kérdés: vajon hogyan tudja a cinege, 
hogy a szembetűnő, amúgy ponto-
san az általa preferált zsákmánymé-
ret kategóriába eső bodobácsok nem 
ehetők? Kísérletek szerint az elkerü-
lés nem veleszületett tudás, vagyis a 

tapasztalatlan cinegék megkós-
tolják a bodobácsokat, azonban 
egy idő múlva megtanulják, 
hogy azok rossz ízűek. Az elmé-
let szerint pedig a feltűnő színű 
prédáról könnyebb megjegyez-
ni, hogy ha kellemetlenséget 
okoz az elfogyasztásuk. 

Cseh etológusok nemrégiben azt 
vizsgálták, vajon a fiatal cinegék a 
próba-szerencse (vagyis saját káru-
kon történő) tanuláson kívül egy 
másik (tapasztalt) cinege példájából is 
meg tudják-e tanulni a kellemetlen 
eledel elkerülését. Ehhez egy olyan 
„demonstrátor” cinegét használtak, 
amelynek korábban már megtaní-
tották a bodobácsok békén hagyását. 
Ez a madár, ha felváltva élő lisztku-
kacot, illetve élő bodobácsot kapott 
egy kis tálkából, a bodobácsot nem 
ette meg, míg a lisztkukacot elkap-
ta, megölte és megette. A kísérlet 
alanyai fiatal, kézzel nevelt cinegék 
voltak. Egyik csoportban a madarak 
végignézhették, ahogy a demonst-
rátor egyesével megeszik tíz kuka-
cot és visszautasít tíz bodobácsot. A 
kontrollcsoport nem kapott ilyen ta-
pasztalatszerzési lehetőséget. Ezután 
mindkét csoport madarai maguk 
is találkozhattak bodobácsokkal, 
mindaddig folytatva a tesztelést, 

ÉT-ETOLÓGIA

amíg a madarak megbízhatóan el-
kerülik a rossz ízű zsákmányt. Végül 
a tesztet egy nappal később is meg-
ismételték, hogy kiderüljön, milyen 
tartós memórianyom alakult ki a ci-
negékben a bodobácsokról. 

Az eredmények szerint, bár az ösz-
szes fiatal cinege legalább egyszer 
megkóstolta a bodobácsokat, a ta-
pasztalt fajtárs megfigyelése meg-
könnyítette a kellemetlen zsákmány 
elkerülésének megtanulását. A de-
monstrációt kapó cinegék ugyanis 
gyorsabban felhagytak a bodobá-
csok csipkedésével, valamint egy 
nappal később is megbízhatóbban 
emlékeztek arra, hogy mit nem sza-
bad enniük. Evolúciós szempontból 
pedig a bodobács is jobban jár – hi-
szen a demonstrációt látó cinegék 
sokkal kevesebb bodobácsot öltek 
meg –, vagyis a feltűnő kinézet 
tényleg hasznos a túlélés szempont-
jából a bodobácsok számára.

PoNgrácz Péter
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KERESZTREJTVÉNY

A XIX. és a XX. század fordulóján malomipari nagyhatalomnak számí-
tottunk, amihez az is nagyban hozzájárult, hogy olyan nagy tehetségű 
fejlesztőmérnökök tudtak kibontakozni az akkori Magyarországon, mint 
az e heti keresztrejtvényünk főszereplője (vízszintes 1. és függőleges 1.). 
Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. 
A 34-es számunkban elkezdődő, 17 hetes rejtvényciklusunk végé-
re a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 105 éve 
született, Kossuth-díjas anatómus nevét adják ki. A név megfejtői 
között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 2. A fejlesztőmérnök neve. 9. Öv kapcsa. 11. Szórvá-
nyos férfinév. 12. Győr-Moson-Sopron megyei (sokorói) község. 14. 
Zalaegerszeghez tartozó település. 16. E napon. 17. Türingia központ-
jából való. 19. Bácsi, bizalmasan. 20. Könnyűfém rövid neve. 21. Total 
economic impact (teljes gazdasági hatás), röv. 22. Mesaba (amerikai 
légitársaság), röv. 23. Középen feslik! 24. Becsül, nagyra tart. 26. 
Ábrahám szülővárosa. 27. Fémipari szakmunkás. 30. Nincs vele több 
tennivaló. 31. ... hal; konzervipari termék. 33. A hátához. 34. Igen erős 
szándék.

FÜGGŐLEGES: 1. A szóban forgó találmány. 2. Lesotho fővárosa (a 
MAUSER anagrammája!). 3. Ecet fele! 4. Hektoliter, röv. 5. Mi?, micso-
da?, németül. 6. Arameus. 7. A lett főváros, a Baltikum legnagyobb tele-
pülése. 8. Szintén, angolul. 10. Jászai Mari-díjas színésznő (Judit). 13. 
Dél-amerikai esőerdők rágcsálója. 15. Színfal része! 18. Törtrész, egykori 
adónem is. 19. Edénybe kozmál az étel. 20. Az Alapítvány-regények írója 
(Isaac). 22. Cipőfűzőt csomóz. 24. Ilion másik neve. 25. Az Etna közepe! 
26. A gazdagok szokásaira jellemző. 28. Római katonai egység volt. 29. 
Számos. 32. Vége a tusának! 33. Kassák Lajos egyik lapja volt.

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. szeptember 30.

Pótjelentkezési határidő: 2017. szeptember 18.

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

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Telkes Mária; tengervíz-sótalanító;  
„napkirálynő”.

A 33. heti számunkban véget érő rejtvényciklus bekeretezett betűi ALMÁSY 
GYÖRGY nevét adják ki. A megfejtést beküldők között az Élet és Tudo-
mány negyedéves előfizetését nyerte: Angyal Botond Attila (Budapest), 
Bán Tamás (Budapest), Kárpáti Pál (Komló), Kocsis Zita (Debre-
cen), Kovács János (Vonyarcvashegy), Köszörűs Mária (Budapest), 
Lengyel Lajos (Szombathely), Lucz Ilona (Székesfehérvár), Mátyás 
Kálmán (Budapest) és Tordai József (Miskolc). A nyerteseknek gratu-
lálunk, az előfizetések 2017. október 1-től érvényesek. Akinek nem jó 
ez az időpont, kérjük, mielőbb jelezze. 
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A sárkányok évezredek óta 
foglalkoztatják az emberek 
fantáziáját. Szerepelnek a 
különböző mitológiákban, 

legendákban, a legkorábbi képi és szöveges emlékek-
ben is. A sárkány elleni küzdelem, a harc motívuma 
azzal szembesít, hogy az élet nehézségeit nem lehet kike-
rülni, a hősnek küzdenie kell azért, hogy létének maga-
sabb szintjére jusson.

A sárkányok bemutatása többféle megközelítést tesz le-
hetővé. A szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
Sárkányok mindig lesznek című kiállítása arra vál-
lalkozik, hogy felvázolja a 
különböző kultúrkörök sár-
kányértelmezéseit, bemutas-
sa a „tudományos” leírásuk-
ra tett kísérleteket, érzékel-
tesse rendkívül termékeny 
jelenlétüket a képzőművészetben, de mindenekelőtt az 
irodalom sárkányait ajánlják látogatóik figyelmébe.

A 2018. április 28-ig látható tárlat minden korosztály 
számára élményszerű találkozást nyújt a sárkányok iz-
galmas világával. Eredeti műtárgyak mellett kipróbál-
ható másolatok, kreatív játékok is gazdagítják a kiállítá-
si teret. A kultúrtörténetből vett példák kiindulási pont-
ként szolgálnak az irodalmi sárkány-alakváltozatok 
gazdagságát bemutató válogatáshoz.

A Kárpát-medencében a 
bányászatnak több száz 
éves hagyománya van. A 
késő középkorban ez a te-

rület látta el nemesfémekkel az akkor ismert világ nagy 
részét. Nagy Lajos király uralkodása idejében Magyar-
ország adta Európa aranytermelésének több mint felét. 
A bányász szakma rangot és megbecsülést jelentett. A 
korban külföldi uralkodók rendszeresen kértek orszá-
guk iparának fellendítéséhez Magyarországról a bányá-
szathoz és kohászathoz értő mesterembereket.

Az ipari fejlődés megterem-
tette a nagyipari szén-, bau-
xit- és mangánércbányá-
szatot. Zirc környékén, Du-
daron, Bakonyoszlopon az 
évtizedes múltra visszate-
kintő bányászat – korunk 
megváltozott piaci viszonyaihoz igazodva – ma is folyik. 
A Bányásznap története hosszú múltra tekint vissza Ma-
gyarországon. A rendezvény az évek során a bányásztele-
püléseken, bányászvárosokban közkedvelt és népszerű 
népünnepéllyé vált.

A zirci Bányásznap kezdő rendezvénye a bakonyi bá-
nyászok emlékének szentelt Jó szerencsét! című kiállí-
tás, amely szeptember 2-tól Szent Borbála napjáig, tehát 

ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

december 4-ig megtekinthető a Reguly Antal Múze-
umban és Népművészeti Alkotóházban. A bányászattal 
kapcsolatos munkák bemutatásán túl a Múzeum digitá-
lis vitrinjének segítségével sétát tehetnek a látogatók a 
dudari bánya múltjában, a Zirc környékének bányász-
múltját pedig több száz archív fénykép segítségével idé-
zik fel.

Kass János,  a Szegeden 
született grafikusművész 
Budapesten és Lipcsében 
tanult. Sokoldalú mun-
kássága felölelte a képző-
művészet számos terüle-

tét: a könyvtervezést, a könyvillusztrációt, a rézkarco-
kat, a linómetszeteket, a szitanyomatokat, a bélyegter-
vezést, de készített szobrokat és fotózott is. Művészeti 
tevékenységéért megkapott minden jelentős magyar ki-
tüntetést. Műveit számtalan hazai és külföldi kiállításon 
ismerhette meg a közönség. 

Írásaiban gyakran kifejtette véleményét a könyvilluszt-
rációról, amelynek szerette hangsúlyozni a fontosságát: 
„A gyermek első könyve, amit a kezébe vesz, illusztrálva van, 
és a Biblia is, amivel temetni mennek.” Már elmúlt hetven-
éves, amikor következett az „utolsó nagy kaland”; kisis-
kolások számára készült olvasókönyvek illusztrálását 
vállalta. Az elkészült könyvek nagy sikert arattak. A 
legrangosabb méltatásuk: „Ha valamivel, hát ezzel a két 
könyvvel meg lehet tanítani a gyerekeket a művészet 
szeretetére, anélkül, hogy tisztában volnának vele, hogy 
a könyvvel együtt az emberséget, a mosolygós derűt és a 
természetszeretetet tanulták meg egy szuszra.”

Az olvasókönyvek illusztrációiba nyújt bepillantást a 
most nyíló Varázs lakott a kezeiben című kiállítá-
sa, mely november 8-ig látható a Dunamelléki Re-
formátus Egyházkerület Ráday Múzeumában Kecs-
keméten.

Dargay Attila idén lenne ki-
lencvenéves. Egyik kedvenc 
rajzfilmrendezőnk, akinek 
olyan megunhatatlan mesé-
ket köszönhetünk, mint 
a Lúdas Matyi, a Vuk, 
a Szaffi, Az erdő kapitánya, 

a Vili, a Veréb, a Pom Pom vagy A nagy ho-ho-horgász. 
2009-ben hunyt el.

Az évforduló alkalmából az alkotó életműve előtt tisz-
teleg a miskolci Színháztörténeti és Színészmúzeum, 
amelynek most nyíló Dargay 90 – Színpadtól a rajz-
padig című kiállítása a múzeum állandó tárlatába ágya-
zottan mesél Dargayról, a díszletfestőről, az egykor ígé-
retes látványtervezőről, majd a fáradhatatlan rajzfilmes-
ről. A tárlat december 3-ig látható.

Sárkányértelmezések

Zirci Bányásznap

Kedvenc mesehőseink

Könyvillusztrációk
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A Semmelweis Múzeum állandó 
kiállításában kapott helyet a képen 
látható 1890 körül, neoreneszánsz 
stílusban készült házi gyógyszertári 
szekrény. A három fő részből álló 
szekrényke alsó része nyitott, belső 
sarkai tagolt díszítéssel lekerekítet-
tek. A középső részen két kihúzható 
fiókot találunk, amelyet réz zárve-
retek díszítenek. Érdekessége a 
szekrénynek, hogy az összes rajta 
található zárat ugyanaz a kulcs 
nyitja. 

A szekrény felső harmadán fara-
gott oszlopokkal díszítve két, oldal-
ra nyíló ajtó rejti a szekrény lényegét: 
egy kicsiny berendezett patikát. Az 
ajtószárnyak belső oldala rekeszekre 
és polcokra tagolt, a felső részen 
kaptak helyet a keskeny szájú, csi-
szolt dugóval ellátott folyadéktáro-
ló üvegek, melyeket kis, külön ajtó-
val ellátott polc választ el az alsó két 
sorban helyet kapó hengeres alakú, 
nyak nélküli kenőcstartó üvegcsék-
től. A szekrény belsejében három 
polcon, egymástól kis falapokkal el-
választva találhatjuk a nagyobb 
gyógyszeres porüvegeket, csiszolt 
nyakkal és üvegdugóval. Az 
üvegeken fehér alapon fekete felirat 
tudatja velünk a benne lévő gyógy-
szer nevét.  

A szekrény tetejét esztergált fa-
gömbökkel közrefogott, faragott 
oromzat díszíti, rajta magyar nyelvű 
felirattal: Házi gyógyszertár. 

A rekeszek számához viszonyítva 
kevés gyógyszer maradt meg erede-
ti helyén az évtizedek alatt, azon-
ban ezek arra utalnak, hogy egy 
nagyobb háztartás igényeit is kielé-
gítő, alapvető emberi és állati be-
tegségek kezelésére alkalmas kis 
patikát sikerült a tulajdonosának 
létrehoznia. 

Szöveg: Scheffer KriSztina
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Milton	Elveszett	Paradicsoma
A híres alkotást már szinte megjele-
nése pillanatában korszakalkotó mű-
ként értékelték a kortársak, az azóta 
eltelt 350 év során pedig folyamato-
san nőtt jelentősége, s ma az európai 
és a világirodalom egyik alapműve-
ként tartjuk számon, Homérosszal, 
Vergiliussal, Dantéval vagy Goethé-
vel együtt emlegetve szerzőjét. A 
mű nemcsak tartalmával, hanem 
megjelenésének sajátos körülménye-
ivel is megváltoztatta a világot.

Amikor	a	vulkán	a	ludas
Az Atlanti-óceán északi medencéjé-
nek keletkezése során az erőteljes 
vulkáni működés nagy mennyiségű 
szén-dioxidot bocsátott ki, ami kö-
rülbelül 55-56 millió évvel ezelőtt 
hatalmas, 5 Celsius-fokos globális 
felmelegedést okozott. 

Szerkesztett	látás
Az ember számtalan eszközzel próbálta 
már az őt körülvevő világot megörökí-
teni, s ennek megfelelően sok olyan le-
képezés ismert, amely a háromdimen-
ziós környezetről egy kétdimenziós ké-
pet ad. Emellett folyamatosan próbá-
lunk még élethűbb ábrázolási módokat 
is megalkotni, a számítógépes model-
lezések miatt pedig szintén fontos kér-
dés, hogy egy objektumról valósághű 
képet szerkeszthessünk.



  

Di
gi

tá
lis

 v
ál

to
za

tb
an

: d
im

ag
.h

u

Házi gyógyszertár
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