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Május 27–28-án zajlott a TIT Kalmár László Matemati-
kaverseny országos döntője Budapesten, a Szent István 
Gimnáziumban.

A 3–5. évfolyamok díjazottjai:
3. OSZTÁLY 1. helyezett: Dobák Bálint (Felkészítő ta-

nár: Kósa Tamás, Szabó Éva, Kőkúti Ágnes), Lauder Is-
kola, Budapest

2. helyezett: Lukács Imre Márk (Felkészítő tanár: Lu-
kácsné Márku Ágnes), Szent Efrém Görögkatolikus 
Óvoda, Általános Iskola és AMI, Debrecen

3. helyezett: Kovács Ákos (Felkészítő tanár: Murár Gábor-
né), Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Határon túli különdíjas: Nagy Dániel (Felkészítő ta-
nár: Kovács Zoltán), Petőfi Brigád Általános Iskola, Új-
vidék

4. OSZTÁLY 1. helyezett: Kovács Dániel (Felkészítő ta-
nár: Horváth Antalné), Zuglói Hajós Alfréd Általános 
Iskola, Budapest

2. helyezett: Op Den Kelder Ábel (Felkészítő tanár: Ha-
lász Henriett) Szent Györgyi Albert Általános Iskola, 
Budapest

3. helyezett: Szalontai Júlia (Felészítő tanár: Morvayné 
Vígh Viktória, dr. Lehelné Szentjóby Ildikó), Pannonia 
Sacra Katolikus Általános Iskola, Budapest

Határon túli különdíjas: Tarcali Sándor Domonkos (Fel-
készítő tanár: Máté Adrianna), Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola Királyhelmec, Kassai kerület

5. OSZTÁLY 1. helyezett: Móricz Benjámin (Felkészítő 
tanár: Rubóczky György), Budapesti Fazekas Mihály 
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

1. helyezett: Morvai Levente Mátyás (Felkészítő tanár: 
Horváth Brigitta), Veszprémi Kossuth Lajos Általános 
Iskola

3. helyezett: Melján Dávid Gergő (Felkészítő tanár: 
Brenyó Mihályné, Aszódiné Pálfi Edit), Kecskeméti Bel-
városi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Határon túli különdíjas: Bajcsi Boglárka (Felkészítő ta-
nár: Bajcsi Barnabás), Lakszakállasi Alapiskola, Nyitrai 
kerület

A díjazottaknak és felkészítő tanáraiknak gratulálunk! 
A 6-8. osztályosok eredménysorát jövő heti lapszá-
munkban közöljük.

A SZERKESZTŐSÉG

Az NTP-TV-15-0080. sz. projektet az Emberi ErQforrások 
Minisztériuma támogatja.
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	 Vsi	fekete	lyukak	alkot-
hatják	a	sötét	anyagot?

A Világegyetem anyagának túl-
nyomó részét kitevő sötét anyag 

mibenléte a mai napig rejtély. A ma-
gyarázatára kidolgozott egymással 
versengő modellek között a leginkább 
elfogadottak valamilyen egzotikus, 
véges (nem nulla) nyugalmi tömegű 
részecskékben sejtik a megoldást. De 
régóta él egy ennél jóval különösebb 
feltételezés is, miszerint a sötét anyagot 
a közvetlenül a Nagy Bumm utáni első 
másodperc töredékében keletkezett ősi 
(primordiális vagy elsődleges) fekete lyukak 
alkothatják (legalábbis részben). Egy 

amerikai kutató szerint ezt az elképze-
lést egyre több megfigyelés – köztük a 
kozmikus infravörös- és röntgen hát-
térsugárzás eloszlása – támasztja alá, 
de ez magyarázhatja az először tavaly 
észlelt gravitációs hullám forrásainak 
váratlanul nagy tömegét is.

„Munkatársaimmal arra törekedtünk, 
hogy minél több elméleti elképzelést és 
konkrét megfigyelést építsünk be egyetlen 
közös modellbe, majd megvizsgáltuk, hogy 
ezek mennyire jól illeszkednek egymáshoz. 
Azt találtuk, hogy meglepően jól – ma-
gyarázta Alexander Kashlinsky, a NASA 
Goddard Űrrepülési Központjának 
asztrofizikusa. – Ha modellünk végül 
beigazolódik, akkor belőle az következik, 
hogy valamennyi galaxist, Tejútrendsze-
rünket is beleértve, egy kiterjedt, átlagosan 
30 naptömeges fekete lyukakkal teli halo 
veszi körül.”  

Még 2005-ben, Kashlinsky és az ál-
tala akkor vezetett csillagászcsoport a 
NASA Spitzer űrtávcsövével az infravö-
rös háttérsugárzást vizsgálta az égbolt 
egy szegmensében, s annak eloszlását 
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A feltűnően „foltosnak” találták. Ebből 

arra következtettek, hogy a fényesebb 
foltok valószínűleg az első, mintegy 
13 milliárd évvel ezelőtt keletkezett 
fényforrásoktól (csillagoktól, galaxi-
soktól) származhatnak. További meg-
figyelések később megerősítették, 
hogy a kozmikus infravörös háttérsugár-
zás (cosmic infrared background: CIB) 
eloszlása nem csak az égbolt általuk 
vizsgált darabkájában, hanem másutt is 
hasonló szerkezetet mutat.

Majd 2013-ban egy másik méréssoro-
zat a NASA Chandra röntgen-űrobszer-
vatóriumának megfigyelései alapján a 
kozmikus röntgen háttérsugárzás (cosmic 
X-ray background: CXB) eloszlását ha-
sonlította össze az égbolt ugyanazon 
darabkákjának infravörös (CIB) adatai-
val. Mivel az első csillagok sugárzása fő-
leg a látható- és ultraibolya tartományba 

esett (amely mára a 
Világegyetem tá-
gulása miatt az inf-
ravörösbe tolódott 
el), a röntgenháttér-
ben egyezésre nem 
számítottak. Meglepetésükre azonban 
a CXB alacsony energiájú tartomá-
nyában a CIB eloszlásával feltűnően 
egybevágó mintázatot találtak. Isme-
reteink szerint ilyen széles energiatar-
tományban egyedül a fekete lyukak 
(illetve a beléjük zuhanó, körülöttük 
örvénylő anyagtömegek) képesek 
máig észlelhetően intenzív sugárzást 
kibocsátani. A kutatók ezért a meg-
figyelésből arra következtettek, hogy 
az első csillagok mellett meglehetősen 
nagy számban létezhettek primordiális 
fekete lyukak is: a mért adatok alapján 
a CIB-hez hozzájáruló források közül 
minden ötödik ilyen lehetett. 

Bár a sötét anyag mibenlétére vonat-
kozó feltételezések között ma kétségte-
lenül az egzotikus, tömeges részecskék-
re alapozó modellek a legnépszerűbbek 

a szakemberek körében, az ilyen ré-
szecskék kimutatására tett valamennyi 
erőfeszítés eddig kudarcot vallott. „Pe-
dig a mérések egyre érzékenyebbek, és egyre 
szűkebb határok közé szorítják e hipote-
tikus részecskék paramétereit – mondta 
Kashlinsky. – A sorozatos kudarcok azon-
ban megújították az érdeklődést más lehet-
séges magyarázatok, köztük a primordiális 
fekete lyukak irányába.” 

A fizikusok korábban már több olyan 
modellt is kidolgoztak, amelyekben 
a rendkívül sűrű és forró, a Nagy 
Bummot követően sebesen táguló 
Univerzum első ezredmásodperceiben 
primordiális fekete lyukak képződhet-
nek. Minél később következik ez be, 
annál nagyobb lesz a keletkező fekete 
lyuk tömege. Mivel azonban maga a 
rendelkezésre álló időintervallum erő-
sen korlátozott (az első másodperc tö-

redéke) ezért a keletkező ősi fekete lyu-
kak tömege is viszonylag szűk korlátok 
között változhat. 

Itt kapcsolódik a történethez a tavalyi 
év szenzációs (bár csak idén közzétett) 
felfedezése, a gravitációs hullámok első 
közvetlen kísérleti kimutatása. Szep-
tember 14-én a Lézerinterferomé-teres 
Gravitácóshullám-Obszervatórium 
(LIGO) két berendezése tőlünk 1,3 
milliárd fényévre két fekete lyuk ösz-
szeolvadása által keltett gravitációs 
hullámokat észlelt. A mérés adatai 
alapján az összeolvadó fekete lyukak 
tömege 29 és 36 naptömeg körüli lehe-
tett, ami egyfelől meglepően hasonló, 
másfelől váratlanul nagy volt.

„A primordiális fekete lyukak tömege az 
őket létrehozó mechanizmus paramétereitől 
függően nagyjából ugyanebbe a tartomány-

A NASA Spitzer _rtávcsövének felvétele az égbolt egy részérQl 
az infravörös tartományban

Minden ismert csillag és galaxis sugárzásának kisz_rése után a visz-

szamaradó infravörös háttérsugárzás (CIB) felerQsítve erQsen szabály-

talan, foltos szerkezetet mutat, amely nem magyarázható a távolabbi 
háttérgalaxisokból származó sugárzással. Kashlinsky szerint ezt a mintá-

zatot a Világegyetem 1 milliárd évnél fiatalabb idQszakában létrejött elsQ 
csillagok/galaxisok fénye, és a primordiális fekete lyukakba zuhanó forró 

gáztömegek röntgensugárzása együttesen hozta létre.
(KÉP: NASA/JPL-CALTECH/A. KASHLINSKY, GODDARD)
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	 A	halak	alkalmazkodnak		
a	melegebb	tengervízhez

A halak képesek alkalmazkod-
ni a melegebb óceáni hőmérsék-
lethez, de a hőhullámok elpusz-
títják őket – olvasható a Termé-

szeti Értesítő (Nature Communication) 
című folyóirat nemrég megjelent 
cikkében. A tanulmányt jegyző 
kutatócsoportnak svéd, norvég és 
ausztrál tagjai vannak. 

– „A vizsgált halfaj alkalmaz-
kodik a környezethez, és a me-
legebb vízben gyorsabban növek-
szik, de ha a nyári kánikulában 
a víz hőfoka eléri a halak szá-
mára veszélyes hőfokot, a meleg 
megölheti őket” – magyarázta 
Fredrik Jutfelt, a Norvég Tu-
dományos és Műszaki Egye-
tem biológus docense, a ta-
nulmány első szerzője.  

A Forsmark Bioteszt létesít-
mény egy mesterséges me-
dence, amelyet három évti-
zeddel ezelőtt alakítottak ki, 
ez valójában a tengerben el-
kerített, egy négyzetkilométer 
nagyságú, nyitott laboratórium, ahol 
egyedülálló tengerparti ökosziszté-
ma alakult ki. A medence vize átla-
gosan 5-10 Celsius-fokkal melegebb 
hőmérsékletű, mint a környező Bal-
ti-tenger, de a természetes hőingado-
zások fennmaradtak a zárt területen 
is. Ez a melegebb víz a közelben lévő 
Forsmkark atomerőmű környezeté-
ből származik. 

Jutfeld és kollégái Svédország part-
jainál az európai sügért tanulmá-
nyozták, azt figyelték, hogyan él eb-
ben az egyedülálló, zárt melegvizes 
medencében. A kapott eredménye-
ket úgy jellemezték, mintha egy 
„kristálygömbbe” tekinthettek vol-
na bele, hogy előre lássák a jövőt, 
azt, hogy mi fog történni a halakkal 
és a halászattal a melegedő klimati-
kus viszonyok között.

„Ez egy fantasztikus modell a klíma-
változás hatásainak tanulmányozására 
– mondta Jutfeld. – Egy teljesen ter-
mészetes ökoszisztémáról beszélhetünk, 
amellyel a globális felmelegedés hosszú 
távú hatásait is megtapasztalhatjuk.”

A 2012-ben és 2013-ban végzett 
kísérletekben a kutatók összeha-
sonlították a Bioteszt területen élő 
sügérek és a külső tengervízből szár-
mazó európai sügérek anyagcseréjét, 
azt vizsgálták, hogy a melegebb víz 
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ba is eshet – magyarázta Kashlinsky. 
– Ha valóban ez a helyzet, akkor lehet-
séges, hogy a LIGO ténylegesen két ősi 
fekete lyuk összeolvadását észlelte.”

Az Astrophysical Journal Letters-ben 
megjelent cikkében Kashlinsky azt 
elemzi, milyen következtetések ve-
zethetők le abból a feltételezésből, 
hogy a sötét anyagot a LIGO által 
észlelthez hasonló tömegű ősi fekete 
lyukak alkotják.

Az ősi fekete lyukak a korai Világ-
egyetem tömegeloszlásában kis fluk-
tuációkat hozhattak létre, amelyeknek 
hatása néhány százmillió évvel később 
kihatott az első csillagok képződésére, 
állítja a kutató. Az első 500 millió év 
java részében a normál anyag (amely-
ből később a csillagok születtek) még 
túl forró volt ahhoz, hogy összecso-
mósodjon, a sötét anyagra azonban ez 
nem vonatkozik, mivel az lényegében 
csak gravitációsan hat kölcsön. Ezért 
az már ekkor elkezdett csomósodni, s 
olyan minihalókat hozott létre, ame-
lyek később a normál anyag számára 
gravitációs csapdákat képzett, ame-
lyekben a forró gáz összegyűlhetett, 
majd elkezdhette a gravitációs összehú-
zódást, amelyből megszülettek az első 
csillagok. Kashlinsky levezeti, hogy 
amennyiben az ősi fekete lyukak a sötét 
anyag részét képezik, akkor ez a folya-
mat felgyorsul, és kialakul a CIB-ben 
megfigyelhető foltos mintázat. Ezzel 
párhuzamosan a minihalókba zuhanó 
gáz egy része a fekete lyukak felé ör-
vénylik, s eközben röntgensugárzást 
bocsát ki. Ebből származik a CXB-ben 
is kimutatható foltosság. 

Esetenként az is megtörténhet, hogy 
két ősi fekete lyuk egymáshoz túl közel 
kerülve gravitációsan kötött párt (biná-
rist) alkot: ezek idővel egyre közelebb 
spiráloznak egymáshoz, majd végül 
összeolvadva gravitációs hullámokat 
keltenek – éppen abban a tartomány-
ban, amelyben a LIGO észlelte őket.

Kashlinsky szerint a LIGO továb-
bi megfigyelései eldönthetik, hogy az 
általa vázolt forgatókönyv helytálló 
lehet-e vagy sem. Emellett az ESA 
2020-ra tervezett Euclid missziójá-
nak LIBRAE projektje, amely a CIB 
forrásait méri majd fel minden koráb-
binál pontosabban, szintén segíthet 
annak megbecslésében, hogy a sötét 
anyagnak mekkora hányadát adhat-
ják az ősi fekete lyukak.
Forrás: www.nasa.gov/feature/goddard/2016/
nasa-scientist-suggests-possible-link-between-
primordial-black-holes-and-dark-matter 

milyen hatással van erre a folyamat-
ra. A kutatócsoport tagjai azt talál-
ták, hogy a medencében élő sügérek 
nyugalmi anyagcseréje alacsonyabb 
szintű volt. A kutatók ebből arra 
következtettek, hogy idővel a halak 
képesek voltak igazodni az átlago-
san magasabb hőmérséklethez, és 
szabályozták az anyagcseréjüket. 

„Amikor a kontrollcsoportnak hasz-
nált sügéreket gyorsan melegítettük fel, 
az anyagcseréjük drámai módon meg-

növekedett, míg az ugyanolyan hőmér-
sékleten élő Bioteszt halak anyagcseréje 
jóval alacsonyabb volt” – értékelte az 
eredményeket Timothy Clark, az 
ausztráliai Tasmania Egyetem tudo-
mányos főmunkatársa, a kutatócso-
port tagja. 

Ugyanakkor a kutatók azt is 
megállapították, hogy a melegebb 
medencében élő halak nem vol-
tak képesek elviselni ugyanazokat 
a változásokat, a szélsőséges hő-
mérsékleti viszonyokat. A Bioteszt 
medencén kívül, a Balti-tengerben 
élő halak életben tudtak maradni 
10 Celsius-fokkal melegebb vízben 
is, mint amilyet megszoktak a nyár 
folyamán. 

A Bioteszt létesítményben élő ha-
lak, amelyek sokkal magasabb hő-
mérsékletű vízhez szoktak, mint a 
Balti-tengerben élők, csak 4,6 Cel-
sius-fokkal magasabb hőmérsékletet 
viseltek el a nyári időszakban, vagyis 
a melegebb vizű medencében élő ha-
lak kevésbé viselték el a nyári hőhul-
lámokat, mint szabadon élő társaik. 

„Annak ellenére, hogy a Bioteszt sü-
gérek bár nem generációk óta, de egész 
életükben a medencében élnek, már na-
gyon kevés változást képesek elviselni, 
nagyon kevés kell ahhoz, hogy elérjék 
a számukra halálos hőmérsékleti viszo-

A Bioteszt nev_ létesítmény látképe a svéd partoknál
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nyokat – mondta Jutfelt. – Más szó-
val ezek a halak a melegebb vízben a 
halálos hőmérsékletük határához közeli 
feltételek között élnek.”  

Ha ezek a megállapítások más hal-
fajokra is igazaknak bizonyulnak, 
akkor az éghajlatváltozás miatt me-
legedő tengervizekben a rövid nyári 
kánikulai időszakok veszélyt jelent-
hetnek a halak populációjára és a 
halászatra.

MANGEL GYÖNGYI

	 Nemkívánatos		
szigetlakók

Déli-Georgia sziget a XVII. 
században Roche-sziget néven 
került fel az akkori térképekre, 
utalva felfedezőjére, egy lon-
doni kereskedőre, Anthony de 
la Roche-ra. Száz évvel később 
James Cook kapitány nyilvání-
totta a Brit Birodalom részévé, és 
az akkori uralkodó, III. György 
iránti tisztelete jeléül adta neki a 

György király szigete elnevezést, így 
lett a dél-amerikai Tűzföld és az Ant-
arktisz között fekvő, 
majdnem 4000 négy-
zetméteres földdarab 
Isle of Georgia. 

A sziget valóságos 
állatparadicsom volt, 
mind a tengeri ma-
darak, mind pedig az 
emlősök számára: leg-
alább 30 millió madár és százezer or-
mányos- és oroszlánfóka tanyázott a 
partjain, itt költötték ki tojásaikat, 
illetve hozták világra kicsinyeiket. 

A XIX. század folyamán azonban 
bálna és fókavadászok keresték fel 
rendszeres gyakorisággal a helyet, 
majd vágóhidat is létesítettek. Sike-
rült is majdnem teljesen kiírtani a 
bálnaállományt, és a fókákat. Velük 
együtt megjelent még más is, ami ed-
dig a szigeten ismeretlennek számí-
tott – a rénszarvasok és a patkányok.

A norvég bálnavadászok élelmezé-
si céllal hozták magukkal a rénszar-
vasokat, amelyek az északi féltekén 
honosak, délen nem. A szarvasok 
elszaporodtak, és túlnépesedésük 
azzal járt, hogy eltiporták a földön 
fészkelő madarak fészkeit, és töme-
ges jelenlétük talajerózióhoz is veze-
tett. Ezért ki kellett őket lőni, és így 
visszaállították az eredeti rénszar-
vasmentes állapotot Déli-Georgián. 
Már csak az a kérdés, mi lesz ezután 
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Déli-Georgia címerével, hiszen a 
fóka és a pingvin mellett a harma-
dik címerállat az éppen kiírtott rén-
szarvas…

A patkányok is jól érezték magukat 
ezen a szigeten, hiszen a vágóhídon 
keletkező hulladék szinte kimerít-
hetetlen élelemforrásnak bizonyult. 
Így számuk egyre nőtt, végül már 
több millió példány volt belőlük. A 
sziget nevét harmadjára is meg le-
hetett volna változtatni joggal, Pat-
kány-szigetre. 

Hamar rákaptak a madárhúsra is, 
a fiókák, tojások nem voltak többé 
biztonságban. A patkányok jelenléte 
drámai következményekkel járt. Leg-
veszélyeztetettebbé a csak itt előfor-
duló sarki pityer (Anthus antarcticus), 
és a déli-georgiai nyílfarkú réce (anas 
georgica) váltak. Évente fészekaljaik 
majd 90%-át vesztették el, így kény-
telenek voltak más közeli szigetre vo-
nulni, és remélni, hogy ellenségük ott 
nem éri utol őket.

2007-ben a South Georgia 
Heritage Trust szervezni kezdte a 
világon az eddigi legnagyobb pat-

kányirtó akciót, amit 
egy sziget látott. A 
munka évekig tartott. 
A szubantarktikus kö-
rülmények között a 
jégmentes szakaszok 
nem alkotnak ösz-
szefüggő területet, 
hanem gleccserek vá-

lasztják el azokat egymástól, így a 
rágcsálók sem tudták birtokba venni 
az egész szigetet. A gleccserek olva-
dása miatt azonban ezek a „patkány-
mentes övezetek” egyre zsugorodtak. 
Az itt élő néhány kutató és alkalma-
zott számára minden szükséges hol-
mit a több, mint 1200 kilométerre 
fekvő Falkland szigetekről hajóval 
juttatták el, de helyben helikopterekre 
is szükség volt, hogy a mérgezett csalit 
szét tudják szórni az érintett területe-
ken. A légi bevetést nehezítette az idő-
járás, mivel a Déli-Georgia szigetek a 
déli szélesség 50. és 60. foka között, a 
„Furios Fifties” (tomboló ötvenesek) 
hatókörében fekszik, így nagyon gya-
koriak a heves viharok. Végül 1000 
repülési órára volt szükség a művelet 
végrehajtásához.

Az irtáshoz 800 rakománnyi 
rodenticidet vetettek be, olyan rág-
csálóirtót, amely nem okozott azon-
nali halált, hanem napokkal később 
a véráramba kerülve ölt. Ezzel ki-

küszöbölték, hogy a patkányok rá-
jöjjenek, mitől pusztult el egy-egy 
társuk. A felhasznált brodifakum 
nevű anyag fényérzékennyé tette az 
állatokat, akik behúzódtak a fészke-
ikbe, odúikba, és ott elvéreztek. Ez 
az elvonulás azt is megakadályozta, 
hogy a méreg bekerüljön a táplálék-
láncba, és más fajok is elpusztuljanak. 

Az irtás óta eltelt időszakban már 
megmutatkoztak a pozitív változás 
jelei. Tony Martin a South Georgia 
Heritage Trust-től arról számolt be, 
hogy évtizedek óta ismét költenek a 
tengeri és énekes madarak, récék a 
sziget olyan részein is, ahova évekig 
nem merészkedtek a patkányok mi-
att, amik élve falták fel a fiókáikat. 
„Kétszáz év elteltével ismét patkány-
mentes jövő rajzolódik Déli-Georgia elé.”

Nem volt ilyen sikeres a patkányir-
tás a Déli-Georgia szigetektől közel 
7000 kilométerre nyugatra fekvő 
Henderson-szigeten. Hiába helyez-
tek ki 75 tonna mérgezett csalit, ma 
újra tízezrével élnek a szigeten ezek 
a rágcsálók, veszélyeztetve számos 
endemikus növény- és állatfajt. A 
világon csak itt található a Hender-
son-szigeti vízicsibe (Porzana atra), 
és a hendersoni gyümölcsgalamb 
(Ptilinopus insularis), valamint ez a 
háborítatlan élőhelye a Föld legna-
gyobb szárazföldi ízeltlábújának, a 
pálmatolvajnak (Birgus latro). Wil-
liam Amos, a University of Camb-
ridge kutatója, megvizsgálva a 
Henderson-szigeteki patkányokat, 
kijelentette, hogy a sikertelen műve-
let  közel 50 állat túlélésére vezethető 
vissza. Ezek nem ettek a mérgezett 
csaliból, valószínűleg azért, mert a 
szigeten egész évben elegendő táplá-
lék áll rendelkezésükre. Csak a vé-
letlennek köszönhető, hogy életben 
maradtak, hiszen DNS vizsgálatok 
során arra sem találtak bizonyítékot, 
hogy a szomszédos szigeteken élő 
fajtársaiknak köszönhetik az ismé-
telt tömeges elszaporodásukat. 

A méreggel szemben a jelenleg a 
Henderson-szigeteken élő patká-
nyok nem lettek rezisztensek, hi-
szen nem is érintkeztek az anyaggal, 
ezért az újból bevethető ellenük. Az 
eljárás után azonban aprólékosan át 
kell fésülni a szigetet, hogy biztosak 
lehessenek abban, hogy egyetlen ál-
lat sem élte túl a rágcsálóirtást. Már 
egyetlen vemhes nőstény miatt is 
kudarcot vallhat az irtás.  

HESZ MARIANNA

A Bioteszt nev_ létesítmény látképe a svéd partoknál
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A hepatitis vírusokról legtöbbször 
akkor hallunk, amikor egzoti-
kus országba készülünk utazni: 

az utazási portálok mindig felhívják 
a figyelmet, hogy az ilyen helyeken 
nagyon fontos a higiéniás szabályok 
betartása, sőt, ajánlják, hogy oltassuk 
be magunkat a hepatitis A és B víru-
sok ellen. Az A típusú vírus fertőzött 
élelmiszerekkel kerülhet a szerveze-
tünkbe, és általában nem okoz ko-
moly tüneteket – a nyaralást viszont 
alaposan tönkreteheti. A B vírus vi-
szont könnyen krónikussá váló be-
tegséget, maradandó károsodást, 
májgyulladást, májzsugort okozhat. 
Testnedvekkel terjed, és a WHO sze-

LEGYVZHETV 	A 	HEPAT I T I S 	 C

ÚJ FEGYVER A MÁJRÁK ELLEN

rint 2 milliárd ember lehet érintett. 
Fontos azonban tudni, hogy mind a 
hepatitis A, mind a hepatitis B vírus 
ellen létezik védőoltás – Magyaror-
szágon az utóbbi kötelező!

Lassú gyilkos
A hepatitis C ellen azonban nem si-

került oltást kifejleszteni. Ez az RNS 
örökítőanyagot tartalmazó vírus 
alattomos, lassú lefolyású betegséget 
okoz. Az esetek legnagyobb részében 
a fertőzést egyáltalán nem követik 
látható tünetek, mint például a sárga-
ság, hányinger vagy ízületi fájdalmak. 
A beteg tehát a legtöbbször észre sem 
veszi, hogy megfertőződött, és hor-

dozza a vírust – ugyanakkor a mája 
szép lassan romlásnak indul. Az évek 
alatt kifejlődő májzsugorodás során a 
májsejtek helyét kötőszövet foglalja el, 
„hegesedés” indul be. Ez nagyon sokáig 
tünetmentes folyamat, hiszen a máj „túl 
van tervezve” – akár több mint 50%-a 
is elhalhat, mielőtt működésének zava-
rát észrevehetnénk. Ilyenkor azonban 
már általában nagy a baj – ráadásul a 
hepatitis C vírussal fertőzött májban a 
májzsugor, cirrhózis átfordulhat májrák-
ba. A vírus tehát – igaz, évek, sőt évtize-
dek alatt – gyakran végstádiumú májbe-
tegséget, sőt májrákot is okoz, mindezt 
mintegy a háttérben, lappangva.

A fertőzés vérrel terjed. Mivel 1989-ig 
nem is ismerték ezt a kórokozót, csak 
1992-től kezdték hepatitis C-re szűrni 
a vérkészítményeket. Éppen ezért a 
Magyarországon fertőzött személyek 
legnagyobb része 1993 előtt kapott 
vérátömlesztés során lett fertőzött. E 
sorok írójának nagyapja a nyolcvanas 
években esett át prosztataműtéten – 
eközben kapott fertőzött vért. Mivel 
cukorbetegsége miatt gyakran esett át 
vizsgálatokon, viszonylag hamar ki-
derült, hogy hepatitis C-pozitív, de 
akkoriban nem nagyon létezett haté-
kony kezelés, az orvosok nem tudtak 
neki gyógymódot ajánlani. Évtizede-
kig élt együtt a vírussal – míg végül 
májrákot diagnosztizáltak nála… A 
vírus lassan nála is végigvitte gyilkos 
munkáját.

A	fordulat
Az évek során természetesen az or-
vostudomány is haladt előre. Egyre 
nőtt a hepatitis C vírus ellen kifejlesz-

Az	emberiség	háborúban	áll.	Sok	nagy	csatát	vívtunk	már	a	különbözW	betegségek,	fertWzések	ellen	–	
arattunk	nagy	gyWzelmeket	is.	Végleg	sikerült	legyWzni	a	himlWt,	a	pestist,	a	leprát:	a	régi	korok	nagy	
járványainak	kórokozóit	ma	már	csak	egzotikus	különlegességként	ismerjük.	Más	betegségek	ugyan-

akkor	ma	is	szedik	áldozataikat,	a	küzdelem	velük	jelenleg	is	folyik.	A	kutatók	egyre	újabb,	hatásosabb	
módokat	keresnek	a	legyWzésükre	–	és	az	emberiség	közös	gyWzelme,	amikor	sikerül	egy	új,	hatásos	
fegyvert	kifejleszteni	ellenük.	Egy	 ilyen	 fegyver	került	most	az	orvosok	kezébe	a	gyakran	májrákot	
okozó	hepatitis	C	vírus	ellen,	amelynek	segítségével,	úgy	tenik,	a	végleges	gyWzelem	ezen	a	fronton	is	
elérhetW:	pár	évtized	múlva	ugyanúgy	múlt	idWben	beszélhetünk	majd	a	hepatitis	C-rWl,	mint	a	pestisrWl.

A jelenlegi antivirális 

szerekkel gyakorlatilag 

100%-os a gyógyulás
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szágon, jelenleg átlagban körülbelül 
1200 beteget tudnak kezelni egy év-
ben. Hogy a gyógyulást jelentő keze-
lést mindenki megkaphassa, komoly 
szervezőmunka szükséges. Éppen ezért 
alakult erre egy stratégiát, ajánlásokat 

és rendszert kidolgozó összefogás a 
szakmában, amelynek egyik kezdemé-
nyezője Gógl Árpád belgyógyász, volt 
egészségügyi miniszter.

Gógl Árpád elmondta, hogy a jelenle-
gi rendszerben egy prioritási lista alap-
ján kapják meg a kezelést az azt igény-
lők. A prioritási index egy bonyolult, 
több objektív tényezőt is figyelembe 
vevő számítással alakul ki; a 
májtranszplantációra várók például 
előnyt élveznek: őket mindenképp ví-
rusmentessé kell tenni, hiszen a műtét 
során az új májuk is azonnal megfertő-
ződne a hepatitis C-vel. A rendszer a le-
hetőségek szerint a legnagyobb igazsá-
gosságra törekszik, de jelenleg a diag-
nosztizált vírusfertőzötteknek várnia 
kell, míg megkapják a kezelést. Ugyan-
akkor a volt miniszter felhívta a figyel-
met, hogy az ilyen kezelések ára idővel 
mindig csökken – ahogy pár évvel ez-
előtt még csillagászati összegekbe ke-

rült például a genomszekvenálás, addig 
ma már belátható összegért bárki kiele-
meztetheti DNS-ének titkait az erre 
specializálódott laboratóriumokban. 
Hangsúlyozta, hogy tovább javíthatja 
az anyagi lehetőségeket, ha az Európai 
Unió a menekülthelyzetre való tekin-
tettel epidemiológiai kérdéssé nyilvání-
taná a hepatitis C-fertőzöttséget, és így 
további forrásokat biztosíthatna a keze-
lésére. Romániával együtt Magyaror-
szág is ilyen irányú intézkedéseket sür-
get az Unióban, tény ugyanis, hogy 
míg Magyarországon 0,7 százalék kö-
rül van a fertőzöttség, Romániában 
például egy nagyságrenddel nagyobb 
ez az arány, Afrikában, a Földközi-ten-
ger keleti medencéjében pedig ennél is 
rosszabb a helyzet.

Mit	tehetünk	mi?	
A finanszírozás, a szabályozás és szer-
vezés a hatóságok feladata – de mi 
magunk is tehetünk azért, hogy a he-
patitis C-t minél hamarabb a legyőzött 
kórokozók közé sorolhassuk. A fertő-
zöttek nagy része ugyanis nem tudja, 
hogy beteg. Éppen ezért nagyon fon-
tos, hogy a rendszeresen szervezett, 
gyors, csak pár csepp vért igénylő szű-
résekre minél többen elmenjenek. Kü-
lönösen érdemes véradásra menni – 
hiszen ma már szűrik a hepatitis 
C-re a véradókat, így vérdonorként 
nem csak másokon segítünk, de mi 
magunk is gazdagabbak leszünk a 
szűrés eredményének információjá-
val. Különösen azoknak fontos a 
szűrés, akik veszélyeztettek: vérrel, 
egészségügyben dolgoznak, intravé-
nás droghasználók vagy rendszeresen 
látogatják a tetoválószalonokat, ahol 
bizony a tű kockázatot jelenthet.

Ma már teljesen gyógyítható a hepa-
titis C fertőzöttség, a máj pedig kiváló 
regenerációs képességgel rendelkezik, 
így, ha már nincs jelen a vírus, helyes 
életmóddal a máj addigi károsodása is 
visszafordítható. Gógl Árpád szerint 
pedig a szemünk előtt játszódó, hepati-
tis C elleni küzdelem legfontosabb üze-
nete az, hogy a rák megelőzhető. Nem 
csak a HPV-oltással méhnyakrák eseté-
ben, de a jelenlegi hepatitis A és B elleni 
oltásokkal, illetve az új, hepatitis C el-
leni antivirális szerekkel a vírus okozta 
májrák is olyan betegséggé válhat, 
amellyel remélhetőleg utódainknak 
már sohasem kell szembenéznie…

PÁSZTOR BALÁZS

tett szerek hatékonysága: azonban 
pár évvel ezelőttig – Gervain Judit, a 
székesfehérvári Fejér megyei Szent 
György Egyetemi Oktató Kórház 
hepatológusának adatai szerint – még 
a kombinált interferonos kezelések-
kel is csak 50% körüli volt a gyógy-
ulások aránya. Az elmúlt pár évben 
azonban áttörés következett be – 
megtalálták az igazán hatékony fegy-
vert a hepatitis C elleni küzdelemhez.

Az új, antivirális szerekkel Gervain 
Judit szerint gyakorlatilag száz száza-
lékos gyógyulás érhető el. Ezek azok-
ba a folyamatokba avatkoznak bele, 
amelyek segítségével a vírus felépíti 
önmagát, így meggátolják a vírus 
szaporodását. Ráadásul az eddigi 
hosszú, akár egy évnél is hosszabb, 
komoly mellékhatásokkal járó kezelés 
helyett csak 12 hétig kell szedni a szá-
jon át bevehető gyógyszereket, és a 
hepatológus elmondása és a betegek 
kezelése során nyert saját tapasztalata 
szerint érdemi mellékhatásokra sem 
kell számítani. Ez tehát igazi sikertör-
ténet – az új szerekkel minden való-
színűség szerint újabb győzelmet le-
hetne aratni a fertőzések elleni hábo-
rúban, vagyis teljesen eltüntethetjük 
a világból a hepatitis C vírust!

Zsebre	megy
A híres mondás szerint a háborúhoz 
három dolog kell: pénz, pénz és pénz. 
Az új szernek ugyanis minden jó tu-
lajdonsága mellett van egy kevésbé 
kedvező is: az ára. Gervain Judit sza-
vaival élve „egy nagyon jó autó ára” 
egy ilyen kezelés költsége, azaz sok-
milliós nagyságrendű. 2013-tól az 
OEP támogatja ezeket a szereket, ám 
a források végesek. A becslések sze-
rint 70 000 fertőzött lehet Magyaror-

A hepatitis C kórlefolyása

Egészséges máj – hepatitis C-vel fertQzött 
cirrhózisos máj – kialakuló májrák
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KÖ R R E N D E L E T E K  A  T Á N C TA N Í T Á S R Ó L

 A KÖZERKÖLCSISÉGET VAGY  
A JÓÍZLÉST NE SÉRTSE

A legelső körrendelet a „nyilvá-
nos táncztanítás szabályozása 
tárgyában” még a „boldog bé-ldog bé-

keidőkben”, 1897-ben született, de 
ezt már a századelőn, 1906-ban újabb 
körrendelet váltotta fel. A Horthy-
korszakban azonban 
hatályon kívül he-
lyezték ezt is, ami-
kor 1925-ben a bel-
ügyminiszter sorban 
immár a harmadik 
körrendeletet bocsá-
totta ki. Ez már szabá-
lyozta a táncmester-
képzést, illetve meg-
határozta a „nyilvános 
tánctanítás” fogalmát 
is: eszerint minden 
olyan tánctanítást 
nyilvánosnak kellett 
tekinteni, amely nem 
a szülők lakásán és 
azok felügyelete 
mellett folyt. 1926-
ban önálló körren-
delet jelent meg a 
közös gyakorló leckeórák tartásáról, 
1931-ben és 1937-ben pedig az előző 
évtized körrendeleteinek módosítá-
sáról.

Okleveles képesítés és 
rendWrhatósági	engedély

1906-tól kezdve a tánctanítás elen-
gedhetetlen feltétele volt az okleveles 
képesítés, és az oklevéltől a két világ-
háború közötti időszakban sem tekin-
tettek el. Csak olyan személ volt felve-
hető a táncmesterképző tanfolyamra, 
aki a középiskola hat osztályának vagy 
a Színművészeti Akadémia sikeres el-észeti Akadémia sikeres el-szeti Akadémia sikeres el-

végzését igazolta, vagy aki a tornata-
nítói vagy óvónői képesítését bemutat-
ta. További feltétel volt minden eset-
ben, hogy a folyamodó jó erkölcsű és 
büntetlen előéletű legyen, illetve haza-
fias magatartása kifogás alá ne essen.

A nyilvános tánctanítás másik felté-
tele a rendőrhatósági engedély be-
szerzése volt, amelyet a táncmester 
kérvényezett meg. A kérvényhez csa-
tolni kellett az oktatási helyiség váz-
rajzát, a tanfolyam időbeli beosztá-
sát, a díjszabást, illetve 1931-ig a 
tanítani kívánt táncok listáját. 
Részleges tanfolyamok keretében 
lehe tő ség nyílt egyes táncok 
oktatására is, sőt különórákat is le-lönórákat is le-
hetett adni. A rendőrségen azon-
ban az alkalmazott oktatósegédet is 
be kellett jelenteni. Engedély csak 
olyan helyiségre volt adható, amely 

megfelelt közegész ségügyi, közren-
dészeti és erkölcsrendészeti szempontból 
– a helyszínen orvos győződött meg az 
egészségügyi viszonyokról. Csak 
kivételes esetben lehetett szállodákban 
tánc tanfolyamot tartani, csupán ak-upán ak-

kor, ha más alkalmas 
helyiséget nem tud-
tak biztosítani és a 
helyiség könnyen el-
lenőrizhető volt a 
rendőrség szerint.

Tanfolyamok	és	
gyakorló	órák

A tánctanítás felnőtt 
és gyermek csopor-
tokban folyt, a fel-
nőtt csoportba kerü-
lés feltétele férfiak 
esetében a 18., nők 
esetében pedig a 16. 
életév betöltése volt. 
Helyesnek tartották 
tehát azt, ha a nőnek 
néhány évvel idősebb 
táncostársa van. A 

gyermekek oktatása este 8-ig, a fel-
nőtteké éjjel 11 óráig tarthatott, a ta-
nulókon kívül csak a hozzátartozóik 
lehettek jelen az órákon. Érdekes je-
lenség, ahogy az 1930-as években a 
nagyvárosokra és a falvakra vonat-
kozó szabályozás eltérő volt. 1931-től 
ugyanis a felnőttek oktatása városban 
már éjfélig tarthatott, 1937-től pedig 
– Budapest és a törvényhatósági 
(„megyei”) jogú városok lakóinak ki-
vételével – minden 16 éves férfi és 15 
éves nő már a felnőttek csoportjába 
járhatott. A dualizmus időszakához 
képest azonban így is szigorodás fi-

Régen	 a	 táncmulatságoknak	 és	 báloknak	 meghatározó	 szerepük	 volt	 a	 párválasztásban.	 
A	fiatalok	magabiztosságát	nagyban	növelte,	ha	tánctudásukat	szakavatott	táncmestertWl,	nyilvános	
tánctanítás	keretében	szerezték	meg.	A	tánctanítás	és	az	össztánc	azonban	erkölcsrendészeti	kér-
déseket	 is	 felvetett:	a	kiadott	belügyminiszteri	körrendeleteket	Hollósi Gábor,	a	VERITAS	Történet-

kutató	Intézet	tudományos	fWmunkatársa	foglalja	össze.

Bál 1938-ban
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gyelhető meg, mert akkor 
még este 9 óráig lehetett 
oktatni a gyermekeket, il-
letve nemre való tekintet 
nélkül a felnőtt csoportba 
sorolták be a 15. életévü-
ket betöltötteket.

A díjak jegyzékét és a 
dohányzási tilalomra való 
figyelmeztetést a táncis-
kolákban feltűnő helyen 
kellett kifüggeszteni, és 
frissítőül szolgáló ivóvíz, 
gyümölcslevek (málna-
szörp, limonádé) és nyers 
gyümölcsök kivételével 
semmiféle ételt és italt nem lehetett 
árusítania a helyszínen. Az 1931-es 
körrendelet megengedte a cukorkák 
árusítását is. A tánctanítást befejező 
szokásos záróvizsgához külön rendőri 
engedélyt kellett kérni, csak ilyenkor 
lehetett – de nem volt kötelező – az 
idegenek részvételére, a nagyobb ze-
nekarra és az árusításra vonatkozó ti-
lalmakat felfüggeszteni.

A közös gyakorló leckeórákat (össz-
táncot) illetően 1926-ban önálló kör-
rendelet jelent meg, amely az egy év-
vel korábbi szabályokon részben eny-
hített. A különböző szinten táncoló 
fiatalok számára közös gyakorlóeste-
ket továbbra is csak vasár- és ünnep-
nap, és legfeljebb éjjel 11 óráig lehetett 
tartani a kisebb településeken. Város-
okban azonban a közös gyakorlóóra 
már hetente egyszer hétköznapra is 
eshetett, és a befejezése is kitolódha-
tott éjfélre. A szabályozás továbbra is 

változatlan maradt abban, hogy csak 
a 18. életévüket betöltött férfiak ve-
hettek részt rajta, nők esetében vi-
szont a korhatárt leszállították 16-ra. 
Ám a 20. életévüket még el nem ért, 
nem önálló keresetű lányok csak 
szüleik vagy felügyeletre alkalmas 
legközelebbi hozzátartozóik kísére-
tében jelenhettek meg, emiatt a 
táncmesternek a tanfolyamot a gya-
korlóóra megkezdése előtt legalább 
két órával előbb be kellett fejeznie. 
1931-ben a szabályokon tovább eny-
hítettek. A közös gyakorló leckeórá-
kon idegen (a tánciskolától függet-
len) táncosok is részt vehettek, to-
vábbá azokat városban hetente két-
szer, községben hetente egyszer 
hétköznapra is szervezni lehetett. A 
tanfolyamot a táncmesternek már 
csak egy órával korábban kellett az 
össztánc előtt befejeznie. A legérde-
kesebb új szabály azonban az volt, 

hogy az össztáncon immár kíséret 
nélkül vehettek részt a 15. életévüket 
betöltött lányok, azonban csak szüle-
ik vagy más felügyeletre alkalmas 
hozzátartozójuk kíséretében lehetett 
távozniuk.

Nemzeti	szempontok	
az	oktatásban

Minden táncmester köteles volt arra, 
hogy tánciskolájában a magyar 
(nemzeti) táncokat (csárdás, körma-
gyar, palotás) legalább a külföldi 
táncokkal egyenlő óraszámban tart-
sa. Tilos volt tanítani jó ízlésbe ütkö-
ző táncokat. A közös gyakorló lec-
keórákon is – ahol a táncmester kö-
teles volt állandó felügyeletet gyako-
rolni, a táncokat szakszerűen vezetni 
és a részvevők magaviseletét a jó íz-
lés és a közerkölcsiség határai között 
tartani – a magyar nemzeti táncokra 
különös gondot kellett fordítani. Ér-

Bál 1941-ben

Bál a hajdúnánási moziban 1942-ben
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kintet nélkül négytagú ze-
nekar szolgáltatta a kísére-
tet.

A rendőrhatóságnak a 
tánciskolákat havonként leg-
alább egyszer ellenőriznie 
kellett, lehetőleg a Magyar 
Tánctanítók Országos Szö-
vetsége kiküldöttjének jelen-
létében. Az ellenőrzés során 
azt vizsgálták meg, hogy a 
táncmester a tanfolyamot is-
kolaszerűen tartja-e, olyan 
helyiségben, amelyet enge-

délyeztek, és hogy a táncokat 
a jó ízlés és a közerkölcsiség 
követelményei szerint gyako-
rolják-e. Kiküldöttje útján 
maga a belügyminiszter is el-
lenőrizhetett. A rendőrségnek a 
nyilvános bálokon, táncestélye-
ken is figyelemmel kellett kí-
sérnie, hogy a táncokat a jó ízlés 
követelményeinek megfelelően 
táncolják-e. Ha nyilvános bot-
rányokozás fordult elő akár 
egyetlen esetben is, a rendőrség 
köteles volt a mulatság folytatá-
sát megtiltani. Aki pedig a kör-
rendeletekben foglalt tilalma-
kat megszegte vagy kijátszotta, 

azt 15 napig terjedhető elzárással és 
egymillió koronáig terjedhető pénz-
büntetéssel sújtották kihágás miatt. A 
pénzbüntetés 1931-ben megszűnt, a 
táncmesternek ekkortól a büntetést 
„csak le kellett ülnie”.

A	szigorú	szabályoktól	 
a	diszkótragédiákig

Napjainkban a Horthy-korszak szigo-
rú szabályai talán már megmosolyog-
tatnak minket, a múltnak mégiscsak 
van egy igen fontos üzenete a jelenhez: 
az ifjúság kulturált és biztonságos szó-
rakozását ma is biztosítani kell. Felelő-
sek vagyunk azért, hogy például a 
2011-es budapesti diszkótragédia ne is-
métlődhessen meg, illetve, hogy ne for-
dulhasson elő nálunk is a 2015. októberi, 
bukaresti diszkó kigyulladásához hason-
ló eset. Mindkettő halálos áldozatokat 
követelt. Elkerülhető és megelőzhető le-
het, hogy a szórakozás tragédiába tor-
kolljon, ehhez azonban súlyos szankciók 
kilátásba helyezése mellett elengedhetet-
len valamint a korszerű jogszabályi 
környezet, a rendelkezések betartásá-
nak folyamatos és szigorú ellenőrzése.

HOLLÓSI  GÁBOR

dekesség, hogy már az 1925-ös kör-
rendeletben találkozunk a „zenei 
(ritmikus) tornatanfolyamok” tar-
tására vonatkozó szabályokkal is, 
amelyek a mai aerobik jellegű órák 
elődjének tekinthetők. Mint a nyil-
vá nos tánctanításhoz, ilyen tan fo-
lya mok tartásához is rendőrhatósági 
engedély kellett. A kérelmeket a fo-
lyamodó képesítése és rátermettsé-ítése és rátermettsé-tése és rátermettsé-
ge tekintetében az Országos Test-
nevelési Tanács véleményezte.

Ámbár már a XIX. század végén 
feltalálták a gramofont, a tánciskolai 
zenekíséret – megfelelő audio tech-
nika hiányában – jellemzően élő-
zene volt. Az 1897-es körrendelet 
még csak egy zongora vagy hege-
dű használatát engedte meg, 1906-
tól azonban már bármilyen poli-
fon (több szólam játszására alkal-
mas) hangszert vagy helyette há-
romtagú zenekart is szerepeltetni 
lehetett. A vonószenekar négyta-
gúvá már a Horthy-korszakban, 
1931-ben vált, ugyanekkor kifeje-
zetten engedélyezték a cimbalom 
használatát, de ez nem emelhette 
öttagúvá a zenekar létszámát. 
1937-től kezdve hangszerekre te-

ÉT-ETOLÓGIA

A	pávakakas	tánca

Uraim, ajándékot visznek a kedve-
süknek, táncra kérik, randevúra 
hívják? Tudták, hogy mindezek az 
állatok hímjeire is jellemzőek? Az 
udvarlási formák változatosak, a cél 
azonos: az elsőbbség kivívása, és a 
nőstények kegyeinek elnyerése, akik 
az előadás alapján döntenek a hím 
elfogadásáról és a nászról. 

A pávakakasok udvarlásuk során 
különös táncot járnak, miközben 

hosszú farktollaikat legyezőszerűen 
felmeresztik. A tánc az emberi 
szemlélő számára mindig azonosnak 
tűnik. Hogyan döntenek akkor a 
nőstények? Egy amerikai biológus – 
fizikus csoport nagy sebességű ka-
merával készített felvételek elemzé-
sével kiderítette, hogy az állatok a 
tánc közben igen gyorsan rezgetik is 
a farktollaikat. A tollak körülbelül 
25,6 Herz frekvenciával rezonálnak, 
ami jellegzetes suhogó hangot ad. A 
hangmagasság függ a farktollak 
hosszától. Eközben az összekapcsolt 
tollak együtt maradnak, és az irizáló 
szemfoltok egyként rezegnek, ami 
ugyancsak a csábítás része. Több ka-
kas megfigyelése során kiderült, 
hogy a színesebb szemfoltokkal bíró, 
hosszabb farktollakat viselő hímek 
sikeresebbek. De hogy a végső dön-
tés pontosan mi alapján születik, 
még további vizsgálatokat igényel.

BILKÓ ÁGNES

Lányok népviseletben 1935-ben

EsernyQs csárdás
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

belik egyik fajtája a nir, a prémtelen bőrből készült boká-
ig érő lábbeli,  melyet hozzávarrt szárral vagy anélkül 
egyaránt készíthettek. Lábfeje készülhetett velúrszerű 
anyagból vagy bőrből. Ez utóbbihoz gyakran marha, 
vagy lóbőrt vásároltak. 

A hanti és manysi bokáig érő  női cipők egyik sajátossága 
volt, hogy gyönggyel kivarrták vagy pedig rátétes techni-
kával készült mintákkal díszítették őket és szélére esetenként 
posztószegélyt varrtak. Külön szabták ki a talpat és a felső-
részt, majd összevarrták őket. Fejlettebb változatára alacsony 
sarkat szögeltek. Ilyen típusú cipőket Reguly Antal, Pápai 
Károly, Jankó János és a cikk szerzője is gyűjtött az obi-ugo-
rok körében. Ezt a fajta cipőt posztó vagy kötött gyapjúha-

risnyával viselték. Ugyanennek a cipőtípusnak volt díszítet-
len változata is. Attól függően, hogy melyiket vette fel a nő, 
lehetett tudni, hogy tiszta vagy tisztátalan állapotban van-e 
az illető. Gyöngyös, díszített darabot ugyanis csak a tiszta 
állapotban lévő nők hordhattak. A női tisztátalanság az 
obi-ugorok lélekelképzeléseihez vezethető vissza. Hitük 
szerint az embereknek több lelke van, melyek közül az 
egyik a vérben lakozik. Attól kezdve, hogy egy lány ne-
mileg éretté válik, tisztátalan lesz, mivel a lelkét tartal-
mazó vér havonta egyszer távozik a testéből. Ez a női 
tisztátalanság a változó kor beköszöntéig tart. Havi vér-
zés idején a nőknek szigorú szabályok szerint kell élniük. 
Nem alhatnak a közös családi sátorban, házban, hanem 
külön erre a célra épített „kisházban” laknak. Nem ke-
resztezhetik a férfiak útját, nem nyúlhatnak a vadász- 
vagy halászeszközökhöz és tisztátalanságukat külső je-
gyekkel is jelezniük kell. Ilyenkor például egyszerű, 
gyöngyhímzés nélküli cipőt hordanak.

A gyöngyös cipőn a minta egyszerű, főleg vonalak 
kombinációja, a fémrátét viszont a díszítés mellett óvó, 
védelmező szerepet is betölt, megvédi viselőjét a gonosz, 
ártó szellemektől. KEREZSI ÁGNES

A NPI TISZTÁTALANSÁGRÓL 
ÁRULKODÓ CIPP

A lábbelik története szintet egybeforrt az emberi-
ség történetével. A cipő már évezredek óta az 
ember életének része: tartja, takarja és védi a lá-

bat. Kezdetben az első lábbeli viselete inkább szükség, 
mint divat volt. Szerepük a láb megvédése, óvása volt a 
talajtól, az időjárástól.

Természetesen a különböző területeken élő embereknél, 
népeknél különbözőképpen alakult a lábbelik viselete és el-
készítése, más-más anyagok felhasználásával. Az állatbőr a 
kezdetektől napjainkig az egyik legfontosabb nyersanyaga a 
cipőkészítésnek az obi-ugoroknál is; viselet készülhetett hal-
bőrből (tok, kecsege, menyhal), jávorszarvas, rénszarvas és 
különböző kisebb testű állatok (például nerc, hermelin, co-
boly, mókus, róka) értékes prémjéből. 
Míg a jávorszarvasból főleg lábbelik, 
kesztyűk, övek készültek, addig a 
szelíd rénszarvas prémjének felhasz-
nálása jóval szélesebb körű volt. A 
XIX. századra a rénszarvasprém lett 
a téli viselet alapvető nyersanyaga 
az obi-ugorok csaknem vala-
mennyi csoportjánál. Ez a nyers-
anyagváltás az értékes prémek nagy-
arányú beszolgáltatásával és a prémkrízis 
kialakulásával magyarázható.  A XX. század-
ban a rénszarvasprémből készült ruhaneműk használa-
ta az északi hantiknál, a keleti hantik egyes csoportjainál, 
valamint az északi manysiknál és a nyugati manysik egyes 
csoportjainál maradt fenn, ott, ahol réntartással még aktí-
van foglalkoztak. Ló- és marhabőrből – főleg a déli cso-
portoknál – öveket, kesztyűket, lábbeliket készítettek.

Az obi-ugor gyöngyhímzés megjelenése szoros összefüg-
gésben van a kereskedelmi kapcsolatok kialakulásával, hi-
szen már a vaskori és kora középkori régészeti leletek kö-
zött is találkozhatunk gyöngyökkel. Az üveg-, kristály- 
és agyaggyöngyök nagy része a XVII. században már 
orosz kereskedőkön keresztül jutott el az obi-ugorokhoz. 
A gyöngyhímzést az obi-ugoroknál gyakran fémdíszek-
kel közösen alkalmazták.

A ruházat díszítése a XIX. században, valamint a XX. 
század elején volt a legváltozatosabb, ekkor már az anya-
gok sokfélesége állt az obi-ugorok rendelkezésére, de 
még nem felejtették el a hagyományos viseletkészítési és 
díszítési technikákat. A kiállított  női cipő is ebből a korszak-
ból származik.

A XVII. századi források szerint az obi-ugor asszonyok 
nyáron mezítláb jártak. Nem tudni, mennyire volt ez általá-
nos szokás, de a XIX. századi fényképeken láthatunk mezít-
lábas és nyári lábbelit viselő nőket egyaránt. A női nyári láb-

Hanti nQi cipQ. Konda vidéke, 
Szibéria. Reguly Antal 

gy_jtése, 1844–45.
(KERÉK ESZTER 

FELVÉTELE)
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ria is. Az akár több évtizeden 
keresztül, fokozatosan előrehaladó 
betegség súlyos terhet ró nemcsak a 
betegekre, hanem a családokra, az 
egészségügyi rendszerre és a társa-
dalom egészére is. A betegség keze-
lése nem megoldott: oki terápia 
nincs, tüneti kezelésre mind Európá-
ban, mind az Egyesült Államokban 
négy készítményt engedélyeztek a 
gyógyszerhatóságok, melyek hatása 
nem teljeskörű.

A neurodegeneratív betegségek 
második leggyakoribb formája a 
Parkinson-kór. Az Alzheimer-kór-
ral szemben a mozgási tünetek do-
minálják: remegés, a mozgás lassulá-

sa, a mozgásindítás nehézsége, tartá-
si instabilitás, merevség. Előrehala-
dott állapotban sokszor jelentkeznek 
az Alzheimer-kórhoz sokban hason-
ló kognitív tünetek, ezek azonban 
nem kötelező velejárói a betegség-
nek. Bár oki kezelése a Parkinson-
kórnak sincs, a tüneti kezelés terén 
azért jelentős sikereket könyvelhet el 
az idegtudomány: a betegség sok 
esetben évekig jól kontrollálható 
gyógyszeresen, majd amikor a 
gyógyszerek hatékonysága csökken, 
vagy súlyos mellékhatások alakul-
nak ki, lehetőség nyílhat műtéti ke-
zelésre.

Mély agyi ingerlés
Mi is ez a bizonyos műtéti kezelés? 
Kivételesen nem egy beteg agyterü-
let eltávolításáról van szó, hanem 
egy funkcionális beavatkozásról: 

gondosan célzott ingerlő elekt-
ródákat ültetnek az agy egy 
meghatározott területére, a 
szubtalamikus magba. Ezt úgy 
kell elképzelni, mint egyfajta 
agyi pacemakert: az elektródák 
a bőr alá beültetett ingerlő-
egység által vezérelve ritmikus 
elektromos impulzusokat bo-
csátanak ki.

A történet egy Mahlon 
DeLong nevű amerikai elekt-
ro fiziológus-neurológussal 

kezdődött. DeLong állatkísérletek 
vég zé sé vel, kitartó munkával térké-
pezte fel a mozgást koordináló agyi 
területek rendszerét, egyesével re-
gisztrálva ezen régiók különböző 
agy sejt jeinek mozgás alatt mutatott 

JAVÍTHATÓ-E A TANULÁS 
AZ IDEGSEJTEK SERKENTÉSÉVEL?

A z időskori értelmi leépüléssel 
járó, neuro de ge ne ra tív beteg-
ségek korunk nagy – és egyre 

növekvő – problémái. Ezek közül a 
leggyakoribb az Alzheimer-kór: a 
legújabb becslések szerint több, mint 
40 millió embert érint világszerte, 
ami 2050-ig várhatóan közel meg-
háromszorozódik. Az Alzheimer-
kór a megismeréssel és gondolkodás-
sal kapcsolatos kognitív funkciók 
fo ko zatos elvesztésével jár. Kezdet-
ben a rövidtávú memória és a tanu-
lási képesség romlása jelentkezik, 
később súlyosan károsodik a gondol-
kodó- és problémamegoldó képes-
ség, valamint a hosszú távú memó-

A címben feltett kérdés az agykutatás egy fontos és aktuális megoldatlan problémája. A tanulás 

serkentése	új	terápiás	lehetWséget	 jelenthetne	a	szellemi	 leépüléssel	 járó	betegségekben.	Ahhoz,	
hogy	erre	 valódi	 esélyünk	nyíljon,	meg	kell	 értenünk	a	normális	 tanulás	agyi	mechanizmusait	 és	

kulcsszereplWit.

A kolinerg sejtek kevesen 

vannak, így nehéz Qket 
elkülöníteni a többi 

környezQ sejttípustól. 
A sejteket körülvevQ 

úgynevezett GABAerg 

és glutamáterg neuronok 
között a kolinerg sejtek csak 

a neuronok 5 százalékát 
teszik ki.
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agy egy szűk sejtcsoportja, név sze-
rint a kolinerg neuronok betegsze-
nek meg először. Ezek a sejtek az 
acetilkolin nevű molekula kibocsá-
tásával üzennek az agy többi sejtjé-
nek – nevük is innen ered. A 
kolinerg sejtek a központi ideg-

rendszer számos régióját képe-
sek befolyásolni, nyúlványaik 
az egész agyat behálózzák. Ko-
rábbi állatkísérletek és humán 
neurofarmakológiai vizsgála-
tok kimutatták, hogy ezek a sejtek 
fontos szerepet töltenek be a normá-
lis kognitív funkciók létrehozásá-
ban, főleg a tanulás, a memória és a 
figyelem szabályozásában. Alzhei-
mer-kórban ezek a sejtek fokozato-
san elpusztulnak, és ezzel a sejtvesz-
téssel arányosan jelentkeznek az Alz-
heimer-kór rosszabbodó kognitív 
tünetei.

Mit csinálnak tulajdonképpen ezek 
a kolinerg sejtek? Itt kezdődik a 
probléma: sajnos nem nagyon tud-
juk. Annak, hogy senki nem végez-
te el a bazális előagyban Mahlong 

ak ti vi tá sát. Akkor egyáltalán nem 
volt nyilvánvaló, milyen haszna le-
het egy ilyen aprólékos alapkutatás-
nak. Mégis ezekből az eredmények-
ből nőtte ki magát a ma széles kör-
ben alkalmazott mély agyi stimulá-
ciós terápia, mivel kiderült, hogy a 
DeLong által feltárt területek közül 
egy, a szubtalamikus mag kiváló 
célpontot nyújt a Parkinson-kórban 
zavart szenvedett mozgási neuron-
hálózatok befolyásolására. A szub-
talamikus idegsejtek folyamatos in-
gerlésével megszakítható a sejtek 
kóros aktivitása, amely visszaállítja 
a felborult egyensúlyt a mozgató-
rendszerben – vagyis a folyamatos 
ingerlés tulajdonképpen egy funk-
cionális gátlásnak fogható fel. A 
Parkinson-kór mozgási tüneteire 
gyakorolt hatása gyakran döbbene-
tesen látványos: az ingerlő bekap-
csolásakor a remegés eltűnik, a tar-
tás normalizálódik, a mozgásindí-
tás már nem jelent nehézséget a be-
tegnek.

Felmerülhet a kérdés: ha a mély 
agyi stimulálás ilyen jól működik 
Parkinson-kórban, miért nem al-
kalmazzák más neurodegeneratív 
betegségekben is, például Alzhei-
mer-kórban? Sajnos, ahogy az  agy 
esetében sokszor lenni szokott, a 
helyzet nem ilyen egyszerű. 

Mik azok a kolinerg sejtek?
Hol kellene beavatkozni? Ismert, 
hogy Alzheimer-kórban az agy alsó 
régióiban elhelyezkedő bazális elő-

DeLong munkáját, a kolinerg sejtek 
aktivitásának feltérképezését, több 
oka van. Egyfelől mozgás alatt 
vizsgálni a sejtek aktivitását köny-
nyebb, mint kognitív viselkedés 
során: hogyan vesszük rá a kísérleti 
állatokat a tanulásra, figyelésre 
vagy éppen a döntéshozásra? Más-
felől a kolinerg sejtek kevesen van-
nak, így nehéz őket éber állatokban 
megtalálni, elkülöníteni őket a töb-
bi környező sejttípustól. Így nem 
sokat tudunk arról, hogy a kolinerg 
sejtek aktivitása hogyan függ össze 
a tanulással vagy a figyelemmel, 
azaz milyen módon szabályozzák 
ezeket a folyamatokat. 

Ennek a problémának az orvoslását 
tűztük ki célul Kepecs Ádám Cold 
Spring Harborban felállított labora-
tóriumában, amikor kolinerg sejtek 
aktivitását vizsgáltuk figyelmi fel-
adatot tanuló egerekben. Az egerek 
halk hangok véletlenszerű megszó-
lalását várták, amelyekre gyorsan re-
agálva jutalmat kaptak – a feladat 
elvégzése komoly figyelmet igényel 
emberek esetében is. Várakozása-
inkkal ellentétben a kolinerg sejtek 
aktivitása nem mutatott erős össze-
függést a figyelem szintjével – vi-
szont a sejtek nagyon megbízhatóan 

A kolinerg sejtek csak bizonyos 

pillanatokban aktívak (1.), máskor 
csöndesek maradnak (2.). 

Ha Alzheimer-kóros betegekben 
ez az idQzített aktivitás csökken 

(3.), akkor idQben és térben célzott 
serkentéssel tudjuk ezt az aktivitást 

helyreállítani (4.).
 (ÁBRA: SVIATKÓ KATALIN ÉS TÓTH MÁRTON)

A baktériumokból kivont fényérzékeny 
fehérjéket idegsejtekbe juttatva a neuronok 

felszínén olyan csatornák jelennek meg, 
amelyek fény hatására áramot hoznak létre 

a sejtek külsQ és belsQ tere közt, ezáltal 
aktiválva az idegsejteket

 (ÁBRA: SVIATKÓ KATALIN ÉS TÓTH MÁRTON)
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reagáltak a jutalom és büntetés meg-
jelenésére. Természetesen a jutalma-
zás egy olyan visszajelzés, amely 

megteremti a tanulás lehetőségét: 
ilyenkor tudjuk a környezeti inge-
rek, a rájuk adott viselkedésbeli vá-
laszok és ezek következményei kö-
zött fennálló összefüggéseket eltá-
rolni agyunkban. Ezek alapján a ju-
talmazáskor aktiválódó kolinerg 
sejtek a tanulásban vehetnek részt. 
Ez azért fontos információ, mert ha 
már tudjuk, mikor aktívak a 
kolinerg sejtek, lehetőségünk nyíl-
hat ennek az aktivitásnak a mester-
séges befolyásolására, amely a jövő-
ben akár terápiás beavatkozásokra is 
lehetőséget teremthet. Vagyis ha ké-
pesek vagyunk a kolinerg sejtek 
csökkent működését a normális ak-
tivitásuk támogatásával helyreállíta-
ni, reményünk nyílhat időben és tér-
ben célzott serkentéssel javítani a ká-
rosodott tanulási funkciókat.

Jókor,	jó	helyen
Ha már tudjuk, hol – a bazális elő-
agyban – és mikor – megfelelő 
környezeti ingerek után, amikor 
fontos lehet a tanulás serkentése – 
marad a kérdés: hogyan? Milyen 
módszerrel lehetne alzheimeres be-
tegek bazális előagyi kolinerg neu-
ronjainak csökkent aktivitását idő-
ben és térben célzott módon hely-
reállítani? Ma még nincs ilyen 
alkalmazás a gya kor lat ban, de két 
kutatási irány kecsegtet ezzel a 
lehetőséggel.

Jelenleg a világon két helyen, Ka-
nadában és Németországban folytat-
nak olyan klinikai kutatásokat, me-

Azt reméljük, hogy az optogenetika humán 
betegekben történQ alkalmazásával 
a megfelelQ idegsejtcsoportok jókor, 
jó helyen történQ megvilágításával a 
jövQben kezelhetQvé válhatnak olyan 

neurodegeneratív betegségek, mint az 
Alzheimer- és a Parkinson-kór

(ÁBRA: SVIATKÓ KATALIN ÉS TÓTH MÁRTON)

lyek a mély agyi serkentés módszerét 
Alzheimer-kórban próbálják alkal-
mazni. Az ingerlő elektródákat ez-
úttal a bazális előagyba ültetik. Egy-
előre a Parkinson-kórban már bevált 
folyamatos ritmikus ingerléssel pró-
bálkoznak – talán ez az oka, hogy 
eddig csak mérsékelt sikerekről szá-
moltak be: míg Parkinson-kórban a 
folyamatos ingerléssel a normális ak-
tivitás megszakítását, gátlását lehet 
elérni, a fent említett kísérleteink 
alapján könnyen elképzelhető, hogy 
Alzheimer-kórban egy funkcionális 
aktiválás lehet inkább hatásos – 
jókor, jó helyen.

Végül hadd említsek meg egy új 
módszert, melynek emberi terápiá-
ban való alkalmazása talán még 
science fiction, de könnyen valóság-
gá válhat. Ma már lehetséges bakté-
riumokból kivont, fényre aktiváló-
dó fehérjék segítségével bizonyos 
idegsejttípusokat térben és időben 
célzott módon serkenteni. A fehér-
jéket ártalmatlanná tett vírusok se-
gítségével jutattják az idegsejtekbe, 
a sejttípus specifikus kifejeződésé-
ről pedig genetikailag módosított 
egértörzsek használatával gondos-
kodnak. 

Gondoljunk bele: ha sikerül megol-
dani ezek bizonyítottan biztonságos 
alkalmazását humán betegekben, 
hirtelen lehetséges lenne a beteg 
kolinerg neuronok aktivitását hely-
reállítani, térben és időben precízen 
tervezett megvilágítással – jókor, jó 
helyen.

HANGYA BALÁZS
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A nyilvánosság elQtt elvégzett elsQ sikeres inhalációs narkózis al-
kalmazására 1846. október 16-án került sor. Ekkor indult az 
anesztézia korszaka, amely lehetQvé tette a fájdalommentes 

m_téti beavatkozásokat. Ez a lehetQség forradalmi változást hozott a se-
bészet minden ágában. Néhány évvel korábban is történtek próbálkozá-
sok a fájdalomérzés kikapcsolására, de a kudarcok és az elQforduló szö-
vQdmények miatt az orvostudomány fi gyelmen kívül 
hagyta az ilyen irányú kísérleteket. Az anesztézia fogalom 
1847-ben került be a szaknyelvbe Oliver Wendel Holmes 
amerikai anatómusprofesszornak köszönhetQen.

A narkotizált 
betegen vég-
zett m_tétet kö-
vetQen a sebé-
szekre új fel-
adat megoldá-

sa hárult: milyen módon lehet a pácienssel az altatószereket 
belélegeztetni úgy, hogy azok kifejtsék a kívánt hatást, de ne veszélyez-
tessék a beteg életét. Az akkor még kevéssé ismert állapotban – a nar-
kózisban – lévQ beteg öntudatlan és érzéketlen, miközben a létfontossá-
gú szervei zavartalanul m_ködnek. Amennyiben az orvos helyesen járt 
el, ez így is történt. A XIX. század második felének leggyakrabban alkal-
mazott narkotizáló szerei a kéjgáznak nevezett dinitrogén-oxid, az éter 
és a kloroform volt.  Az altatások során azonban a narkotizáló szerek 
számos mellékhatása vált ismertté. Ezért a vegyészek az orvosokkal 
vállvetve arra törekedtek, hogy az elQforduló veszélyforrásokat csök-
kentsék. A legnagyobb gondot a szerek esetleges túladagolása jelentet-
te, ezért olyan eszközre volt szükség, amelynek a segítségével ellen-
Qrizni lehetett a bevitt anyagok mennyiségét. Az ilyen irányú kísérletek 

már az elsQ narkózisban végzett m_tétet követQen elkezdQdtek.
A kieli sebészeti klinika igazgatója, Friedrich von Esmarch által szer-

kesztett altatómaszk tulajdonképpen egy egyszer_, néhány réteg géz-
zel bevont drótváz-kosár volt, amelyet a beteg orr- és szájnyílása elé 
helyeztek, és a narkotizáló folyadékot arra csepegtették. Az eszköz tö-
kéletlenül ugyan, de zárt teret biztosított az altatás során, viszont nem 

tette lehetQvé, hogy a szer ada-
golását szabályozzák, illetve el-
lenQrizzék. Ezenkívül az alkal-
mazott folyadék gyakran lecsur-
gott a beteg arcára, és kelle-
metlen mellékhatásként a bQr 
felmaródását okozta. A szer ki-
felé párolgó gQzeit bizonyos 
mennyiségben a gyógyító sze-
mélyzet is belélegezte, amely 
szintén nem volt kívánatos.

Hasonló formájú és szerkeze-
t_, de ennél biztonságosabb al-
tatókosarat alkotott meg Curt 
Schimmelbusch német sebész. 

Az eszköz szilárd alapját úgy alakította ki, hogy a vályú-
szer_ perem összegy_jtötte a vászonborításból leszivár-
gó vegyszert, így védte meg a beteg arcát a sérüléstQl. A 
fémvázhoz a textilréteget csupán egy drótkeret rögzítette, 
így azt szükség esetén könnyen eltávolíthatták. Azonban 
a szer kifelé párolgása még mindig nem volt megoldott.

A beteg belégzése szempontjából valamivel zártabb te-
ret biztosított az üvegbQl készült narkotizáló kosár, amely-
nek megalkotója a magyar Vajna Vilmos volt. Az általa 
1893-ban szerkesztett és szabadalmaztatott üveg altató-
kosár külföldön is nagy népszer_ségnek örvendett.  ElQ-
nyei a korában használt eszközökkel szemben az alábbi-

akban foglalható össze: könnyen tisztítható, ugyanis a gumiszalaggal rög-
zített, a kosár felsQ részét takaró szövet könnyen leemelhetQ és újra cse-
rélhetQ. Oldala átlátszó, ezért a m_tét alatt a beteg ajkai és arca 
megfi gyelhetQ. Üvegfala nem légáteresztQ, ennek eredményeként keve-
sebb altatószer párolgott el, amely gazdaságosabbá tette az altatást, és a 
m_tQszemélyzetre nézve is elQnyösebb volt. A vízszintesen kifeszített 
szövetbQl nem szivárgott vegyszer a beteg arcára. Törékenysége miatt 
azonban a használatát egy idQ után mellQzték. 

A Paul Sudeck német sebész által kifejlesztett  félig zárt rendszer_ ké-
szülék az elsQ világháború idején volt használatos. Alkalmazása nehéz-
kesebb volt, mint Schimmelbusch-féle drótváz kosáré, emiatt ez utóbbit 
nem tudta kiszorítani a gyakorlatból. ElsQsorban a magánorvosok ked-
velték a Skinner-féle összecsukható altatókosarat, amelyet egy réteg 
fl anellel vontak be, és csak szükség esetén, a mozgatható merevítQk 
segítségével feszítettek ki. 

A teljesen zárt rendszer_ altatógépek az 1930-as évekre alakultak ki, 
amelyek már biztosították a narkotizáló elegyek biztonságos adagolá-
sát, valamint az alkalmazott szerek megfelelQ koncentrációját is. 

KÓTYUK ERZSÉBET

ALTATÓKOSARAK

Esmarch-féle drótváz altató-

kosár, 1860-as évek

Sudeck-féle 

narkotizáló maszk, XX. sz. eleje

Vajna-féle altató-

kosár, 1893

(KÉPEK: SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM, 

BLAHÁK ESZTER FELVÉTELEI)

Skinner-féle összecsukható 

altatókosár, 1910-es évek
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Napjainkban – talán az éghajlat-
változásnak is köszönhetően – 
egyre komolyabb veszélyt jelen-

tenek az árvizek. Nemcsak a nagy folyó-
inkon, hanem a hegyekből lezúduló pa-
takjainkon az utóbbi években jelentős 
árhullám vonult végig. Gondoljunk csak 
a Cuhai-Bakony-ér 2010-es és 2014-es ár-
vizeire, amelyek a vízfolyás mentén hú-
zódó településeket – Mezőörs, Bőny – 
veszélyeztették. Ezek az áradások a tör-
ténelem előtti időkben a hordalék szétte-
rítésében, a völgy kiszélesítésében fontos 
szerepet töltöttek be.

A 29,3 kilométer hosszú Pándzsa 
közvetlenül a Rába, ezen keresztül a 
Duna vízgyűjtőjéhez tartozik, s a Du-
na-völgy pereméről vezeti a vizeket a 
Győr határában lévő Rabkerti-tavon át a 
Rábába, majd ezen keresztül hazánk 
legnagyobb folyójába. Cikkünk „fo-
lyama” a tőle nyugatra található 
Sokorói-Bakony-érrel, a már említett 
keleti Cuhai-Bakony-érrel és a még ke-
letebbre lévő Concóval párhuzamosan 
délkelet–északnyugati folyásirányt 
vesz fel, s útja során tíz települést érint. 

Vizét Béla király is itta
Vízgyűjtő területe 258 négyzetkilomé-
ter. Két jelentősebb forrásból ered: Tar-
jánpuszta és Győrasszonyfa határában 
találjuk az egyiket. Ravazd község dé-
li részén, a 82-es főúttól jobbra áll egy 
sárga, barokk tornyocska: ez a híres 
Béla-kút, a patak második forrása. Fa-
lán tábla jelzi, hogy a legenda szerint 
IV. Béla királyunk 1241-ben, a tatár 
előli menekülése során itt pihent meg, s 
ivott a Pándzsa tiszta forrásából. Emel-

S Z A B Á LYO Z OT T  M E D E R B E N 

A PÁNDZSA

lett több kisebb forrás és vízér is táplál-
ja. Legfontosabb mellékága a Bakony-
bánk térségében eredő, Töltéstava alatt 
beletorkolló, kisebb vízhozamú Ve-
zseny-ér, amely egyébként hosszabb a 
főágnál, 31,45 kilométeres. Ez alapján 
akár az egész patakegyüttest is nevez-
hetnénk Vezseny-érnek. Baloldali mel-
lékága, a Kis-Pándzsa Nyúl község ha-
tárában, az Új-erdők szélén ered, végig-
folyik a „Szurdik”-nak nevezett lösz-
mélyúton, majd Győr felé véve az útját, 
a Győr–Pápa-vasútvonal előtt éri el a 
Nagy-Pándzsát. 

A meder szélessége a felső szakaszo-
kon 3–5 méter, az alsóbb részeken 4–8 
méter között váltakozik, esése mintegy 
160 centiméter kilométerenként. Ebből 
adódóan a vízfolyás sebessége – közép-
víz-álláskor – 0,2–0,4 méter/szekun-
dum. Vízhozama középvízkor mind-
össze 0,3–0,4 köbméter/szekundum, 
ami nagyvíz idején akár a tízszeresére 
is emelkedhet. Az utóbbi száz évben 
mért eddigi legnagyobb vízhozam 27 
köbméter/szekundum volt – ez ponto-

san megegyezik a Rába folyó átlagos 
vízhozamával. A Pándzsa vízhozamát 
az 1982–83-ban kialakított ravazdi ha-
lastavak vízhasználata és vízgazdálko-
dása jelentősen befolyásolja.

A Pándzsa fontos szerepet töltött és 
tölt be a környékbeliek életében. Vize 
táplálja a ravazdi halastavakat. Nem-
csak itt, hanem főképp az alsó szaka-
szokon horgászok sokasága próbál vi-
zénél szerencsét. A partot kísérő bo-
korfüzesek a kosárkötőknek jelentenek 
alapanyagot, tavasszal pedig a barka-
szedő asszonyok gyűjtik a fűzfa ezüstös 
hajtásait. A Pándzsa és mellékvizei ma-
gasan tartják a talajvízszintet, ezáltal a 
növénytermesztésben az időjárás és csa-
padékeloszlás szélsőségeinek nincs any-
nyira kitéve a terület. Legfontosabb 
szerepe mégis a felesleges vízmennyi-
ség, az árvizek levezetése. 

Tervszere	rendezés
A környékbeli gerincek temérdek 
hordalékkal terhelik meg a vízfolyá-
sokat. A pannon üledékekből felépü-

Tarjánpuszta	 egy	 kicsi,	 nem	egészen	
négyszáz	 lelket	 számláló,	 Árpád-kori	
település	a	Bakony	alján,	a	sokorói	vonu-
latok	lábainál.	A	falu	mögött	húzódik	a	
Pannonhalmi-dombság,	 majd	 ezt	 egy	
széles,	 folyó	 által	 elegyengetett	 völgy	
választja	el	a	Sokoró	legnagyobb	vonu-
latától,	a	Csanaktól.	Ez	a	folyó	valójában	
nem	 is	 folyó,	 hanem	 csupán	 patak:	 a	
Pándzsa,	melynek	medrét	félévszázada	
igencsak	 megregulázták,	 ám	 szeren-
csére	 továbbra	 is	 élWvíz	 maradt.

A virágkáka közelrQl 
(SZABÓ GYÖRGY FELVÉTELE)

A patak a mederrendezés után

(VITÁRIUS LÁSZLÓ FELVÉTELE)

A Pándzsa torkolata a Rabkerti-tóba

(ZÁTONYI SZILÁRD FELVÉTELE) 
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A meder keresztmetszetét a száz 
évenként egyszer várható legmagasabb 
vízhozam levezetésére méretezték. A 
tervezet tartalmazta a medret keresz-
tező, szűk nyílású hidak átépítését is. 
Ezek a munkálatok az 1970-es évek 
elején be is fejeződtek, s kialakult a pa-
tak napjainkra is jellemző arculata. 

Számezött	belvíz
A Pándzsa medre árnyékoló hatást ki-
váltó erdőn nem folyik át, így a fény-
gazdagságnak köszönhetően a nö-
vényzet hamar elburjánzott. Emellett a 
magas talajvízszint is hozzájárult a bel-
vizek gyarapodásához. A vízgyűjtő 
több mint 80 százaléka mezőgazdasá-
gilag művelt terület, melyet érzéke-
nyen érintett a belvízveszély. További 
rendezésre volt szükség. Ezt a nyolcva-
nas évek közepére fejezték be. A Ve-
zseny-éren és a Pándzsán tíz árvízi tá-
rozót alakítottak ki, melyek magán-
kézben lévő halastavakként működ-
nek. A meder kotrásával, kiiszapolásával 
biztosították a víz gyors lefolyását, s a 
meder mellett fenntartó utakat is kiala-
kítottak. Hogy ez a munka mennyire 
sikerült, mutatja az is, hogy a már em-
lített nagy árhullámok (2010, 2014) a 
Pándzsa esetében minden baj és lénye-
ges károkozás nélkül levonultak.

A patakmeder ár- és belvízvédelmi 
rendezése mellett felmerült az igény a 
biológiai sokféleség megmentésére, a 
Pándzsa mint vizes élőhely megőrzésé-
re. Ezeket a munkálatokat 1,037 milli-
árd forint Európai Uniós támogatásból, 
a Regionális Operatív Program kereté-
ben végezték. A medret kotró munka-
gépek rengeteg iszapot távolítottak el, 

de vele együtt igen sok élőlénynek is 
károsíthatták az életterét, állományát. 
A munkálatok a folyamatos zavarással, 
a taposással óhatatlanul károkat is 
okozhatnak. A mederrendezés után 
élettelennek és kopárnak tűnt a patak-
meder és környezete. Kutatásomhoz – 
környékbeli lakosként – sok terepbejá-
rást, megfigyelést, vizsgálatot végez-
hettem. A víz minőségének tanulmá-
nyozásához saját méréseim mellett 
felhasználtam iskolánk két tanulójának 
korábbi munkáját, valamint az 
ÉDUKÖVIZIG adatait. 

A Pándzsa vizének kémhatása 7–8 
pH, azaz nagyon enyhén lúgos. Az ol-
dott oxigénkoncentráció a mintavétel 
helyének függvényében 5,6–9,1 milli-
gramm/liter között változik. Az ammó-
niumion-koncentráció 0,04–0,1 milli-
gramm/liter, mely bőven a határérték 
alatt maradt. A nitrition-koncentráció a 
mi méréseink szerint 0,05–0,11 milli-
gramm/liter, mely a 0,06 határértéket 
meghaladja. Ennek oka valószínűleg 
az intenzív mezőgazdasági tevékeny-
ség, ezen belül a műtrágyázás, valamint 
az állattartó telepekről (például Pérről) 
beszivárgó trágyalé. A foszfortartalom 
0,17–0,22 milligramm/liter. A korábbi 
vizsgálatok szerint a nehézfém-terhelés 
elhanyagolható, kadmium, réz, cink, 
nikkel és ólom nem vagy csak nyo-
mokban fordul elő a vízben. Ökológiai 
szempontból a Pándzsa vízminőségé-
nek értékelése közepes. Korábban fel-
tételeztük, hogy a Győr határában lé-
vő, mára már bezárt Pápai úti hulla-
déklerakóból káros anyagok kerülnek 
a Pándzsába, ezt szerencsére nem sike-
rült méréseinkkel alátámasztani. 

Kovamoszatok	sokasága
A mikroszkópos vizsgálatok során fő-
képp kovamoszatokkal (Bacillario phy-
ceae) találkoztam. A mintavételezések 
és korábbi kutatások során a leggyako-
ribb kovaalgák az egymásra nagyon 
hasonlító Gomphonema-fajok. A hosz-
szúkás, csónak alakú Navicula-fajokat 
könnyebb felismerni. Az enyhén S ala-
kú, színtestekben gazdag Gyrosigma 
attenuatum az egyik leggyakoribb ko-
vaalga. A pálcika alakú Synedra-fajok 
már nehezebben határozhatók meg. 
Közöttük a prokarióták közé tartozó 
fonalas kékalgák (Oscillatoria) teker-
gőztek. Az alakjukról kapták nevüket 
a szépséges harmonikamoszatok 
(Scenedesmus sp.), bár az én kedvenceim 

lő dombokról sok agyag, lösz, ho-
mok kerül a mederbe. Ennek ellené-
re a feliszapolódás a vízrajzi adatok 
szerint mérsékelt, átlagosan 40 cen-
timéter vastag iszap terül szét a pa-
takfenéken. Ezen a termékeny isza-
pon jelentős növényzet szaporodott 
el, mely helyenként teljesen benőtte 
a medret, lassítva a víz szabad lefo-
lyását. Emellett a meder kicsi esése, s 
az időszakosan igen tetemes meny-
nyiségű lezúduló csapadék komoly 
árvízveszélyt jelentett. Ezért vált 
szükségessé a Pándzsa mederrende-
zése. Ezt három ütemben valósítot-
ták meg. 1965-re elkészült a Kis- és a 
Nagy-Pándzsa teljes szakaszának 
mederrendezési terve.

Tarjánpuszta	 egy	 kicsi,	 nem	egészen	
négyszáz	 lelket	 számláló,	 Árpád-kori	
település	a	Bakony	alján,	a	sokorói	vonu-
latok	lábainál.	A	falu	mögött	húzódik	a	
Pannonhalmi-dombság,	 majd	 ezt	 egy	
széles,	 folyó	 által	 elegyengetett	 völgy	
választja	el	a	Sokoró	legnagyobb	vonu-
latától,	a	Csanaktól.	Ez	a	folyó	valójában	
nem	 is	 folyó,	 hanem	 csupán	 patak:	 a	
Pándzsa,	melynek	medrét	félévszázada	
igencsak	 megregulázták,	 ám	 szeren-
csére	 továbbra	 is	 élWvíz	 maradt.

A Béla-kút

(ZÁTONYI SZILÁRD FELVÉTELE) 

A Pándzsa völgye a Csanak és a Pannonhalmi-dombság között

(ZÁTONYI SZILÁRD FELVÉTELE) 

A virágkáka közelrQl 
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szárazon, 5–8 centiméteres példá-
nyokra is ráakadhatunk. A barna szí-
nű, lapos házú nagy tányércsiga 
(Planorbarius corneus), valamint a nála 
jóval kisebb peremes vagy élescsiga 
(Planorbis planorbis) is nagy tömegben 
gyűjthető és a szép, szabályos házú kö-
zönséges vízicsiga (Bythinia tentaculata). 
Az elevenszülő csigák közé tartozik a 
hegyes fiallócsiga (Viviparus acerosus), 
Németországban és Ausztriában foko-
zottan veszélyeztetett fajként tartják 
számon. Nagyon nehéz megkülönböz-
tetni a közönséges fiallócsigától 
(Viviparus contectus), amely valamivel 
kisebb, alacsonyabb házú és a kanyaru-
latok lépcsői szögletesebbek, míg a he-
gyes fiallócsigáé laposabbak, lekerekí-
tettebbek. A piócák között a Pándzsában 
(is) ritkaságszámba megy egy apró ter-
metű, jellegzetes mintázatú pióca, a 
Glossiphonia verrucata, amelyet csak a 
minden részletre kiterjedő kutatások 
során találtak meg, viszont az orvosi pi-
óca (Hirudo medicinalis) sok példányát 
láttam én magam is a vízben.

Aki a horgászathoz kevésbé ért, úgy 
gondolná, hogy egy ilyen kicsi vízfo-
lyásban nem is nagyon vannak halak. 
Holott a szorgalmas horgászok, akár-
csak a halbiológiai kutatások, egyér-
telműen igazolják a kisebb és nagyobb 
testű fajok jelenlétét. Bár azt sem sza-
bad elhallgatni, hogy a legtöbb fajt 
(szám szerint tizenkettőt) a Pándzsa 
torkolata után szétterülő Rabkerti-tó-
ból mutatták ki. A torkolati zsilip és az 
ahhoz hasonló műtárgyak megakadá-
lyozzák a halak szabad mozgását, csök-
kentik a genetikai sokféleséget. Leg-
gyakoribb hal a pici szélhajtó küsz 
(Alburnus alburnus), mely a nagyobb ra-
gadozók egyik legfontosabb tápláléka. 
Az invazív törpeharcsa (Ameiurus 
nebulosus) Észak-Amerikában őshonos, 
hozzánk mesterségesen betelepített faj. 
Az ezüstkárász (Carassius auratus gibelio) 
szintén gyakori, Ázsiából nyugat felé 
vándorolt, hozzánk spontán betelepü-
léssel eljutott halfaj. Védett faj jelenlegi 
ismereteink szerint nem él a Pándzsában. 
A kétéltűek legfőbb képviselője a 
tavibéka (Rana ridibunda). Hangja után 
kacagóbékának is nevezik, mert a ví-
gan hahotázó emberre emlékeztet.

A madarak közül a tőkés récék (Anas 
platyrhynchos) a legszembetűnőbbek és 
a legbátrabbak. Gyakran húznak el pá-
rosával a víz felett. Többször láttam 
már a Pándzsában halászó szürke gé-

a gömbölyded Pediastrumok. Feltűnően 
sok ostoros, így Eugléna-fajok, illetve 
néhány, hozzájuk képest megtermett 
papucsállatka (Paramecium sp.) is nyüzs-
gött a mikroszkóp objektíve alatt. A 
vízben parányi rákok (kandicsrákok, 
vízibolhák) és tegzesek is előfordultak. 
A Pándzsa ideális szaporodóhely az ár-
vaszúnyogoknak (Chironomidae), he-
lyenként akár 1200 egyed/négyzetmé-
ter sűrűségű is lehet a populációjuk. 
Szerencse, hogy nem csípnek, a nevü-
ket is ezért kapták (a csípős fajok in-
kább az állóvizeket, pocsolyákat része-
sítik előnyben a szaporodás során). A 
közismert tiszavirág közeli rokona, 
egy kérész (Caenis robusta) a Pándzsában 
is él, holott ez a faj inkább Észak-Euró-
pában gyakori. Lárváira gyakran rá-
akadunk, ha vízmintát vételezünk a 
patakból, de kifejlett egyedei csak né-
hány órát élnek.

A patak rovarvilágának legimpo-
zánsabb képviselői a szitakötők. A szép 
légivadász (Coenagrion puella) az egyik 
leggyakoribb fajunk. Karcsú teste 3–4 
centiméter, szerényebb méreteit ellen-
súlyozza a hímek szép, világoskék szí-
ne. Késő tavasztól augusztusig talál-
kozhatunk vele patakparti sétáinkon.  
A korábbi vizsgálatok során előkerült 
egy védett faj is a Pándzsa mentén, 
mégpedig a mocsári szitakötő (Libellula 
fulva). Az előző fajhoz képest sokkal 
zömökebb testű, széles potrohú, feltű-
nőbb megjelenésű szitakötő.

A kisebb-nagyobb árvizek levonulá-
sa után csiga- és kagylóhéjak százai-
ezrei hevernek a parton, bizonyítva a 
puhatestűek faj- és egyedgazdagságát. 
Legszebbek a lapos tavikagyló (Pseuda-
no don ta complanata) vékony házai, bár 
közülük sokat összetör a sodrás. A 
nagy borsókagyló (Pisidium amnicum), 
nevével ellentétben mindössze 8–11 
milliméteres, teknője enyhén bordá-
zott. A nagy mocsáricsiga (Limnaea 
stagnalis) házai hamar kifehérednek a 

met (Ardea cinerea) és nagy kócsagot 
(Ardea alba) is, ezek a madarak a tele-
pülésektől távoli, az ember zavarásától 
mentes helyeket részesítik előnyben. 
Az emlősök közül sokan keresik fel 
szomjoltásra a patakot. Őzek, szarva-
sok, vaddisznók vagy épp rókák nyo-
mait igen sokszor azonosítottam a 
parti iszapban.

Ismét	virít	a	mocsári	nWszírom
Említettem, hogy sok fűzféle kíséri a 
Pándzsát. Leggyakoribb a fehér fűz 
(Salix alba). A patak a legtöbb helyen 
szántóföldeket, mezőgazdasági terüle-
teket vág ketté, s a gazdálkodók szinte 
a part mentéig megművelik a terüle-
tet. A fás árnyékolás hiánya miatt bő-
séges a fény, ezért a medret sok helyen 
benőtte a nád (Phragmites australis), a 
széleslevelű gyékény (Typha latifolia) és 
a harmatkása (Glyceria maxima). He-
lyenként – főleg Pannonhalma vona-
lában – megmaradtak a bokorfüzesek, 
kisebb ligeterdők, amelyek inkább a 
felső szakaszra jellemzők. Ugyanitt 
gyakori a zöld szőnyegként megjelenő 
békalencse (Lemna minor), amely a ha-
lastavak visszaduzzasztó hatása miatt a 
lassú folyású vagy éppen sokáig álló-
pangó vizű szakaszokon szaporodik el. 
Sokfelé találkoztam korábban a sárga 
vagy mocsári nőszirom (Iris 
pseudacorus) kisebb-nagyobb csoport-
jaival. Az intenzív mederalakítás után 
szomorúan láttam, hogy teljesen el-
tűntek, hiába kerestem májusban sárga 
virágait. Nem telt el egy-két év, és ma 
már ismét virítanak korábbi élőhelyü-
kön. A virágkáka (Butomus umbellatus) 
sokfelé tömeges, rózsaszínű, álernyős 
virágzata főleg közelről gyönyörköd-
teti a szemet.

A drasztikusnak tűnő beavatkozások 
és az intenzív mezőgazdasági tevé-
kenység ellenére tehát egy élő, eleven 
vízfolyás a Pándzsa. Lüktető ere a Kis-
alföldnek, élőhelye sok-sok, vízhez 
kötött életmódú növénynek és állat-
nak. Árvizek esetén kifogástalanul be-
tölti a felesleges víztöbblet elvezetésé-
nek feladatát.

PINTÉR NOÉMI

(A cikk szerzQje a gyQri Veres Péter MezQ-
gazdasági és Élelmiszeripari SzakképzQ Is-
kola tanulója, s a Természet Világa folyóirat 
2015/2016. évi Természettudományi Diák-
pályázatán lapunk különdíját nyerte el. Fel-
készítQ tanár: Zátonyi Szilárd – A szerk.)

Sejttársulásos zöldalga (Pediastrum)

(A SZERZP FELVÉTELE)
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EDUVITAL–ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

A gasztrokémiától a csillagokig

A természettudományos tárgyak között a fizika után 
talán a kémia a legkevésbé népszerű az iskolákban, ho-
lott ezt is lehet érdekesen és élvezetesen tanítani. Azt 
aligha kell bizonygatni, hogy szükség lenne rá, ehhez 
azonban az akadémikusok által írt szakcikkek kevéssé 
alkalmasak, hiszen más a célközönségük, más stílusban, 
más formában közölnek ismereteket, mint ami megfog-
ná az érdeklődőket. Nem is beszélve a „kényszerkémiát” 
tanuló diákokról. Braun Tibornak – aki kutatóvegyész, 
az MTA doktora, számos hazai és nemzetközi kitüntetés 
méltó birtokosa – mégis sikerült megoldania ezt a nemes 
feladatot. A könyvében megjelent írásokban nagyon jól 
vegyíti a népszerűsítéshez szükséges elemeket a szakcik-
kek formai és egyéb követelményeivel. 

A kötet alcíme – Interdiszciplináris kémiai kaleidoszkóp – 
teljes mértékben kifejezi a tartal-
mat. A kémia társ- és határtudo-
mányai mellett szóba hozza a 
modern technikát és technológi-
át, sőt a művészeteket is. Még a 
gasztronómia is szerepel az étla-
pon, de hogy ezt a tudományok 
vagy a művészetek közé kell-e 
sorolni, azt mindenkinek az ízlé-
sére bízzuk. 

A 31 cikkből csak néhányat 
emelnék ki érdekességképpen. 
A címadó történet a Nobel-díj-
ra érdemes taxisofőrről azok 
figyelmét keltheti fel, akik a 

tudományban is a kalandos, romantikus eseteket 
keresik. A 3D-s és 4D-s nyomtatásról szóló írások a je-
lenlegi csúcstechnológia és közeljövő hétköznapjainak 
technikája iránt érdeklődők számára lehetnek különö-
sen érdekesek. A gasztrokémiai blokkban az illat-, íz- 
és zamatpárosítások molekuláris hátteréről és lehetősé-
geiről is olvashatunk. A napjaink legizgalmasabb szak-
mai kérdéseit tárgyaló írások révén pedig eljuthatunk a 
nanokémiától a biotechnológián keresztül a fullerének 
asztrokémiájáig. 

A szerzőnek a Magyar Kémikusok Lapjában korábban 
megjelent cikkeiből összeállított gyűjteményes kötete 
igazán színesen mutatja be a kémia világát, még akkor 
is, ha minden ábra és kép fekete-fehérben jelent meg. 
Talán nem árulunk el nagy titkot, ha megsúgjuk, hogy 
a lap teljes számai megtalálhatók az interneten is, ahol a 
képek már valóban színesben láthatók. Kis képzavarral 
élve, az azonban már egy másik dimenzió. Braun Tibor 
írásai – bármelyik formában, így e legújabb könyvében 
is – nyugodt szívvel javasolhatók minden tudomány 
iránt érdeklődő számára. Különösen ajánlott olvasmány-
ként pedig mindazoknak, akik – akár tanulóként, akár 
tanárként – a kémia és más természettudományos tár-
gyak oktatásában vesznek részt. (A Nobel-díjra érdemes 
taxisofőr. Lexica Kiadó, 2015, 196 oldal, 3500 forint)

TRUPKA ZOLTÁN

ÉvrWl	évre,	fáról	fára

Egy polihisztor könyvet tarthatunk a kezünkben, hiszen 
a 20 „év fái” nem csupán botanikai oldalról mutatkoznak 
be, hanem etimológiai („névboncoló”), morfológiai („rá-
ismerő”), paleobotanikai („kőbe zárt ős”), entomológiai 
(„rovarok rajta, benne, körülötte”), farmakobotanikai 
(„… fában orvosság!”) és etnográfiai („népi hiedelmek, 
faragványok”) fejezetekben ismerhetjük meg sokoldalú-
ságukat. A számos versbetét, többek között Arany János, 
Petőfi Sándor, Gárdonyi Géza, Erdélyi József, Szabó Lő-
rinc, Tóth Árpád, Illyés Gyula, Szabó Magda vagy a 
mára már szépirodalommá vált klasszikus természettu-
dományi írások, mint Melius Juhász Péter, Diószegi Sá-
muel, Lippai János, Herman Ottó és Alfred Brehm citá-
lása évszázadokat hidal át és a botanika számos megjele-
nési formáját tárja az olvasó elé. A Hej regő, rejtem című 
fejezetben a famatuzsálemekkel ismerkedhetünk meg.

Szerencsésen arányos a könyv, szövegrészei szellősek, 
címszavai kiemeltek, nyelvezete könnyed és gördülé-
keny, a sok szövegközi idézet ritmust ad a műnek. Igen 
látványossá azonban a számtalan színes fénykép vagy 
akvarellfestmény révén válik. Tudományos színvonalon 
ismerkedhetünk meg az adott év fafajával és annak élő-
világával, de a mindennapok testközelébe hétköznapi 
felhasználhatóságuk révén hozza az írónő.

Számos „hang” szólal meg a kötetben: népművészek, ter-
mészetjárók, gondos háziasszonyok, hagyományőrző csalá-
dok és diákok mondják el személyes emlékeiket, élményei-
ket, tapasztalataikat az adott fafajról.

A fényképeken nemcsak az idő 
múlását láthatjuk a fákon keresztül 
bemutatva, hanem számos hazai táj-
ra, ismerős útkereszteződésre, pa-
tak- vagy folyópartra figyelhetünk 
fel, így mi is, a „mi fánk is” a könyv 
része. A Kós Károly Általános Iskola 
2. osztályos diákjainak rajzaival és 
igen tanulságos gondolataival zárul 
a könyv.

Nádai Magda 53 könyvet publi-
káló írónő munkáját számos hagyo-
mányőrző, amatőrbotanikus és tu-
dományos szakember segítette el-
beszéléseikkel, tapasztalataikkal és 
szaktudásukkal. A mintegy 700 darab fényképet 
42 profi vagy amatőr személy és 21 intézmény térítésmen-
tesen ajánlotta fel – szép példája a jó célért való nemes ösz-
szefogásnak. A könyv mecénásai a Magyar Nemzeti 
Parkok és a Magyar Állami Erdészeti Részvénytársasá-
gok voltak.

Igen hasznos lenne, ha ez a természettudományokat és 
az általános műveltséget szép ötvözetként bemutató 
könyv minden osztályterem könyvespolcán ott lehetne a 
diákok és tanárok örömére. (Madárcseresznyétől a kocsá-
nyos tölgyig – az Év Fái 1996–2015 között. Kiadta a Bafila 
Kft., 2016, 335 oldal, 1990 forint)

KERÉNYI-NAGY VIKTOR
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a jelentőségét aligha kell részletezni. 
Multiferroikus anyagokat is vizsgá-
lunk, amelyek a ferromágnesesség mel-
lett ferroelektromosak is. Nagyon in-
tenzíven kutatott területe ez az anyag-
tudománynak, mivel ilyen anyagok se-
gítségével meg lehetne duplázni az 
információsűrűséget. További előnyük, 
hogy bennük a mágneses információt 
elektromos térrel lehet rögzíteni, vagyis 
nem kell hozzá áram, csak elektromos 
tér, ami jóval kisebb hőleadást jelent. Ez 
a miniatürizálásnál rendkívül fontos 
szempont. A mag ne to elekt ro mos me-
mória prototípusa már megvan, leg-
alábbis sikerült demonstrálni, hogy 
működik. Most egyebek mellett arra 
keressük a választ, hogyan lehet olyan 
kristályokat előállítani, amelyek hét-
köznapi körülmények között is 
multiferroikus rendeződést mutatnak, 
ugyanis ez a tulajdonság a ma ismert 
anyagok többségében csak alacsony hő-
mérsékleten jelentkezik.
– Van egy saját felfedezése ezen a 
területen, amiért megkapta az MTA 
Fizikai Díját. 
– Ezek az anyagok képesek optikai 
egyenirányításra, vagyis az egyik 
irányból átlátszóak lehetnek, a má-
sik irányból viszont elnyelik a fényt. 
Jelenleg ott tartunk, az egyik irány-
ban jobban elnyelnek, mint a másik 

irányban, de természetesen a töké-
letes egyenirányítás lenne az igazi, 
erre hajtunk most. A legutóbbi ku-
tatásaink eredménye, hogy mul ti-
fer ro ikus anyagokban el lehet érni 
ezt az állapotot. Megmutattuk azt 
is, hogy ez az egyirányú átlátszóság 
elektromos és mágneses térrel kap-
csolható. Ennek az elvét demonst-
ráltuk.

Jogos kérdés persze, hogy mindez 
mire használható? Gondoljunk az 
optikai szálakon közvetített infor-
mációkra, ahol a szálban terjedő su-
gárzás gyengül, ezért időnként erő-
sítőket kell betenni, ha nagy távol-
ságra akarjuk eljuttatni a jelet. A jel 
egy része azonban az erősítőkről 
visszaverődve a forrásba juthat, 
amelyet optikai egyenirányítókkal 
kivédhetünk. Az optikai egyenirá-
nyítást olyan anyagokon fedeztük 
fel, amik csak alacsony hőmérsékle-
ten és nagy mágneses térben lehet 
megvalósítani. Ismerünk olyan anya-
got, ahol kis mágneses tér is elegendő, 
sőt, ha elveszem a mágneses teret, 
úgy marad, tehát memóriaként mű-
ködik. De ehhez még mindig ala-
csony hőmérséklet kell. A közel-
múltban publikáltunk olyan anyag-
ról is, ami szobahőmérsékleten tudja 
ezt az effektust, de még viszonylag 

– Mi vonzza Önt a mágnesességben?
– Középiskolában kezdett el komo-
lyabban érdekelni a fizika, amiben 
nagy szerepe volt annak, hogy egyik 
barátommal Stephen Hawking koz-
mológiáról szóló könyveit kezdtük el 
böngészni. Nagyon érdekesnek és 
misztikusnak hatott, azt gondoltuk, 
ilyen a tudomány. Aztán a PhD alatt 
fordult az érdeklődésem a mágneses-
ség irányába. 

A mágnességet akkor érzékeljük, ha 
az anyagban lévő mágneses momen-
tumok egy irányba állnak. Ezt hívjuk 
ferromágnességnek, ami annak a 
következménye, hogy a mágneses 
momemtumok, amiket az anyagban 
lévő elektronok hordoznak, kölcsön-
hatnak egymással. Olyan kollektív ál-
lapot alakul ki, ami mindenkinek jó. 
Attól függően, hogy milyen a kristály 
szimmetriája és milyenek a mágneses 
kölcsönhatások, nagyon változatosak 
lehetnek ezek a kedvező állapotok. Én 
alapvetően kísérleti fizikus vagyok. 
Tervezünk és végrehajtunk méréseket, 
ezáltal szeretnénk megérteni, mi törté-
nik az anyagban. 
– Hol tudják alkalmazni ezeket a 
gyakorlatban? 
– Az egyik nagy ígéret a mágneses 
adattárolás. Mindannyiunkat érint va-
lamilyen módon az informatika, ennek 
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A MÁGNESESSÉG VONZÁSÁBAN
A modern technológiában egyre nagyobb szerepe van a mul-

tifunkcionális anyagoknak. Ezek optikai tulajdonságait 

tanulmányozza az MTA Lendület programja keretében 

Kézsmárki István a BME fizikusa, aki csoportjával innováci-

ós	díjat	nyert	 június	elsW	hetében.	Kutatócsoportjával	már	
eddig is több olyan eredményt ért el, amelyek az információ-

tárolás és az optikai kommunikáció területén hozhatnak 

világmérete	 áttörést	 a	 következW	 években.	 Így	 az	 orvosi	
diagnosztika területén is, ahol munkásságuk a malária korai 

felismeréséhez járulhat hozzá. 



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/24  757

publikációinkra felfigyeltek világszer-
te. Ez egy nagyon jó példája annak, 
hogy a mágnesség az orvostudo-
mányban, a biológiában szerepet kap. 
Az általunk kifejlesztett eszköz nem 
csak diagnózisra, hanem gyógyszer-
tesztekre is jó, erre nagyon bíztató 
előkísérleteink vannak. Egy portugál 

csoporttal dolgozunk együtt, ők dé-
delgetik a kórokozókat, mi pedig oda-
telepítettünk egy eszközt, és általában 
van egy kutatónk a helyszínen, illetve 
végzünk közösen is kísérleteket. 
– Elég morbid kifejezés, hogy kóroko-
zókat dédelgetnek…
– A vizsgálatnak nincsenek nagyon 
komoly biztonsági feltételei, sőt in-
kább a kórokozók védelméről kell 
gondoskodni, mert könnyen elkap-
hatnak fertőzéseket. A malária leve-
gő útján nem fertőz és nálunk nincse-
nek a terjesztéshez szükséges szúnyo-
gok. Célunk, hogy Budapesten létre-
hozzunk egy maláriaparazita labort, 
ahol a gyógyszerteszteket és a diag-
nosztikai eszköz továbbfejlesztését 
magunk tudjuk végezni. Néhány hó-
napja jött egy új ötlet, hogy nem 
magneto-optikai módon, hanem egy 
másik, még egyszerűbb, és nagyon 
érzékeny módszerrel tudnánk a ma-
láriát diagnosztizálni. Ez is erősen 
megkívánná, hogy legyen itt egy 
malárialabor. Reméljük, hogy a 
BME és az Akadémia együttműkö-
désével ez a terv meg fog valósulni.

TRUPKA ZOLTÁN

ben ideális metaanyagot megtalálni. 
Ha megvan, akkor megpróbáljuk őket 
szintetizálni.
– Sok egyéb mellett a malária diag-
nózisával is foglalkoznak, sőt ebben 
a témában innovációs díjat nyertek 
nemrégiben. Ez a terület hogyan 
kapcsolódik a mágnességhez?

– A maláriánál azt tudjuk kihasználni, 
hogy bizonyos véralkotók mágnesessé 
válnak a fertőzés következtében. Ha-
zánkban szerencsére már nem fordul 
elő ez a betegség, de engem is megle-
pett, amikor azt olvastam, hogy csak 
az 1940-es években tudták teljesen 
felszámolni Magyarországon. Vi-
szont a Föld lakosságának 50%-a ki 
van téve a fertőzés veszélyének! Ez 
nagyon nagy szám. A malária halá-
los is tud lenni, főként kisgyerekek-
nél és időseknél. Emellett nagyon so-
kan élnek úgy, hogy nem tudnak ki-
gyógyulni belőle, és az életminőségü-
ket nagyon lerontja. 

Vannak ugyan diagnosztikai eljárá-
sok, de nincs egyszerre jó és olcsó di-
agnosztika. A bevált módszer, hogy 
megfestett vérkenetben keresik mik-
roszkóp alatt a fertőzött vörösvérteste-
ket. Ez műszerigényes, és szakértő or-
vos kell hozzá. Vannak biokémiai 
módszerek, például a terhességteszthez 
hasonló formában, de ezek még nem 
elég érzékenyek és nem kvantitatívak. 

A mi diagnosztikánk egy csepp vér-
ből működik. Az első teszteket sejtkul-
túrákon és egereken és a kapcsolódó 

nagy mágneses tér kell hozzá. Most 
azon dolgozunk, hogy ezt a két ha-
táresetet sikerüljön összeházasítani. 
Ahogy említettem, próbáljuk mé-
lyebben megérteni a fizikáját is. Ez 
az a terület, amiről nemzetközi szin-
ten a leginkább ismernek és elismer-
nek bennünket.

– Hogyan tudnak továbblépni ebben 
a témában?
– A tudományban régóta kutatják a 
metaanyagokat. Ez azt jelenit, hogy 
nem kristályt növesztünk, hanem 
egyszerű fémekből kis szigetek perio-
dikus mintázatát párologtatjuk hor-
dozóra. Például csillag alakú mintáza-
tokból képezünk egy periodikus rá-
csot. Ezt kétdimenziós metaanyagnak 
hívjuk. Attól függően, hogy ennek a 
szigetnek milyen az alakja, különbö-
ző optikai tulajdonságokkal ruház-
hatjuk fel.  

A mi ötletünk, hogy ha ezeket a szi-
geteket mágneses anyagból csináljuk, 
akkor mesterségesen előállíthatunk 
multiferroikus anyagokat. Ezek szoba-
hőmérsékleten mutatnák az optikai 
egyenirányítás jelenségét, és kis mágne-
ses térrel kapcsolható lenne a fényelnye-
lő és átlátszó irány. Nagyon sok para-
méterét lehet ezeknek a struktúráknak 
változtatni, ezért a BME Atomfizika 
Tanszéken folytatunk közös kutatáso-
kat, ahol számítógépesen le tudják mo-
dellezni ezen anyagokat, mielőtt tény-
legesen elkészítenénk őket. Így próbál-
juk az optikai egyenirányítás tekinteté-

Multiferroikus anyagból készített optikai egyen- 

irányító sematikus képe. Az átlátszó és fényelnyelQ irányok 
akár elektromos, akár mágneses térrel felcserélhetQk Malária kórokozó által megfertQzött vörösvértest. A kórokozó a hemoglobint apró 

mágneses kristályokká alakítja át, amelyek a diagnózis kiváló célpontjai.

mágneses kristályok
(negatív)
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

Pár perc, és a felhők el-
özönlik az egész eget, 

lezárva az aranyló látóha-
tárt. Néhány másodperc, 
és a másik kacsa is átúszik 
az aranyhídon elrontva a 
szimmetriát. A szomjas 
rovar is mindjárt beszip-
pantja a harmatcseppet. 
Ahhoz pedig egy pillanat is 
elég, hogy a bagoly lekapja 
a fejét az odú mélyébe, 
vagy a kis mormota bele-
ugorjon üregébe. Ilyen ke-
vésen múlik, hogy egy szép 
vagy érdekes látványból 
kép szülessen. Nem csak az 
expozíciós időt kell jól 
megválasztani, a gomb le-
nyomásával ebben az inter-
vallumban is benne kell 
maradnunk. A hosszával 
fordított arányban növek-
szik a fotó értéke. 

H. J.

1

2
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja fel-
vételét, megosztva él ményét olva-
sótársaival. Kérjük, hogy a digitális 
képet tif vagy jpg formátumban 300 dpi
felbontással küldje el az et-galeria@
eletestudomany.hu címre. A tárgyrovatba 
írja: ét-galéria, és a kísérRlevélben mondja 
el, amit a felvétel körülményeirRl és a témáról 
tud. A beküldR jutalma a „kiállításban” meg-
nyilvánuló elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

1. Dovicsin András (dadalia@vipmail.hu) – 

Egy korty üdítQ – Hajnalban találtam erre a 
darázscincérre, amint a cickafark virágzatán 

meggy_lt harmatcseppel oltotta szomját

2. Köhler Viktor (Budapest, 
kohlerv6@gmail.com) – Miféle látogatóm jött? 

– Ez a kíváncsi bagoly csak nekem mutatta 
meg magát az állatkertben senki másnak 

3. Dr. Tarjányi József (Kiskunfélegyháza, 
isk-jta@wellcom.at) – Tarvaga – Azaz mongol 
mormota. A fotót 500-as telével készítettem 

a mongol sztyeppe és a Hentij-hegység 
találkozásánál elterülQ Husztáj Nemzeti 

Parkban. Ez a tarvagák természetes élQhelye.

4. Maczinkó László (Nagyatád, vackorlaci@
freemail.hu) – Vihar közeleg

5. Jáger Attila (Székesfehérvár, 
jager.attila@videoton.hu) – NapfürdQzQk – 
Húsvétkor kirándultunk a Fehérvárcsurgói-

víztározó környékén. A lemenQ Nap fényében 
varázslatos hangulata volt a víztükörnek. 

43

5
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LogIQs

www.mensa.hu

2.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa

Legkevesebb hány kis kockát kell 
a meglévQ alakzathoz illeszteni, 

hogy egy tömör téglatestet kapjunk? 
És legkevesebb hány kis kocka kell 

egy tömör nagy kockához?

1.	fejtörW – Schmiedl Gábor feladványa

A felsQ sorban szereplQ példa alapján melyik szó kerül 
a kérdQjel helyére az alsó sorban?

3.	fejtörW – Csík Csaba feladványa

Az	elWzW	számunkban	
megjelent	fejtörWk	megoldásai

1.	fejtörW – Romhányi Dóra 
feladványa

Megoldás: 2

A sarkok felQl törekszik a fekete négyzet 
középpontja felé a négy kék kör és 
a négy piros átlós egyenes. A körök 

lépnek elQször, majd válaszként  
a következQ ábrán követik az egyenesek. 

2.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa 
feladványa

Megoldás:  8

A felsQ két kör azonos helyen lévQ 
számait összeadva kapjuk az alsó kör 

megfelelQ mezQbe illQ számát.

3.	fejtörW – Vasas Gábor 
feladványa: 

Megoldás: 

Pontosan ugyanannyi szörp lesz a vizes 
pohárban,  mint víz a szörpös pohárban.

FejtörW	 rovatunk	 feladványai	 Olvasóink	 általános	 feladatmegoldó	 képességét	 teszik	 próbára.	
A	helyes	megoldásokat	jövW	heti	számunkban	közöljük.	Jó	töprengést,	briliáns	ötleteket,	eredményes	

gondolkodást	kívánunk!

Keresse meg a négyzetrácsos térképen az adótornyok helyét!
Egy adótorony a saját négyzetében sugároz maximális erQsséggel, 
majd adásának erQssége mind a nyolc irányban, minden négyzetnyi 

távolsággal eggyel csökken.
Ha két vagy több adótorony ugyanabba a négyzetbe sugároz, 

adásuk erQssége összeadódik. (Az adótornyok mindegyik mezQre, 
így a többi toronyra is hatással lehetnek.)

Az ábrában három darab négyes erQsség_ adótornyot rejtettünk el.



Becsületes reggelek

Képzelje el, kedves Olvasó, hogy egy pszichológiai kí-
sérlet alanyaként egy számítógép előtt ül. A monitoron 
rövid időre megjelenik egy vonallal kettéosztott négy-
szög képe. A négyszög területén húsz kis pont látható, 
rendszertelenül elszórva. A feladata az, hogy megálla-
pítsa, a kettéosztott négyszög bal vagy jobb oldalán 
van-e több pontocska, és ítéletét gombnyomással jelez-
ze. Ez a feladat százszor ismétlődik egymás után. Ön 
úgy tudja, hogy ez egy vizuális észlelési próba. A do-
logban azonban van egy kis furcsaság… Minden egyes 
válaszért pénz jár: ha a „bal” gombot nyomja meg, 0,5 
centet kap, ha viszont a „jobb” gombot, akkor tízszer 
ennyit, vagyis 5 centet. És a pénzt a válaszok helyessé-
gétől függetlenül megkapja! Érezne kísértést, hogy 
olyankor is a jobb oldalt jelző gombot nyomja meg, 
amikor a bal oldalon lát több pontot? Minden bizony-
nyal. És ilyenkor meg is nyomná a jobb oldali gombot? 
Nos, ez már egy másik kérdés…

Ezt a kísérletet, amelynek lényege természetesen 
nem az észlelési teljesítmény vizsgálata, hanem annak 
kiderítése, hogy miként viselkednek az emberek, 
mennyire ragaszkodnak az erkölcsös magatartáshoz, 
ha kísértésbe viszik őket, Maryam Kouchaki, a Harvard 
Egyetem, és Isaac H. Smith, az Utahi Egyetem munka-
társa 62 egyetemista részvételével végezte el. A 100 
felvillantott ábra közül 34 olyan volt, ahol teljesen 
egyértelműen a bal oldalon volt több pont – ha ezeket 
az ábrákat látva valaki mégis a jobb gombot nyomta 
meg, akkor ezt a kutatók szándékos csalásnak minő-
sítették. A pszichológusok a résztvevőket két csoport-
ra osztották, és a két csoport válaszai között jeletős 
különbség mutatkozott: az egyik csoport tagjai sok-
kal több szándékos csalást követtek el, mint akik a 
másik csoportba tartoztak. Mi volt a különbség a két 
csoport között? Nos, csupán egyetlen dolog: az egyik 
csoportot reggel vizsgálták, a másikat délután. Akik 
reggel végezték a feladatot, lényegesen becsületeseb-
bek voltak, mint a délutániak!

A jelenség első hallásra eléggé meghökkentő, de 
Kouchaki és Smith pontosan erre számított. Az ő el-
gondolásuk ugyanis az, hogy a becsületes viselkedés-
nek nagyon lényeges eleme a kísértésnek való ellenál-
lás, ami voltaképpen hatékony önuralmat jelent. Az 
önuralom, önkontroll képessége viszont olyan, mint 
egy izom – a sok használattól fáradni kezd. Sőt már 
attól is gyengül, ha ismétlődően választások elé állíta-
nak minket; egy elmélet szerint a döntéshozatal 

ugyanazokat a lelki erőforrásokat veszi igénybe, mint 
az önuralom. Ezt támasztja alá az a néhány éve vég-
zett kísérletsorozat, amelyben az alanyok egy részé-
nek sorozatosan választania kellett különféle árucik-
kek és egyetemi kurzusok közül, a többiek viszont 
csak tanulmányozták a lehetőségeket, de nem kellett 
dönteniük. Azoknak, akiknek döntéseket kellett hoz-
niuk, lényegesen csökkent az önuralmuk társaikhoz 
viszonyítva: például sokkal kevesebbet voltak hajlan-
dók meginni egy, a pszichológusok által kikevert ár-
talmatlan, de rossz ízű (ecetes-narancsos) italból, és 
jóval hamarabb kihúzták kezüket a jeges vízből a ki-
tartást mérő próba során.

Más kutatások azt is kimutatták, hogy az alvásmeg-
vonás, vagy az, ha az embernek nagyon kell sietnie, 
szintén rontja az önkontroll hatékonyságát, és ezáltal 
utat nyit az erkölcstelen magatartásnak. Reggel, ami-
kor kipihenten felébredünk, frissek és becsületesek va-
gyunk, mert még nem fáradtunk bele önmagunk fo-
lyamatos fegyelmezésébe és a rengeteg apró döntésbe, 
amelyet meg kell hoznunk. Az idő előrehaladtával 
azonban önfegyelmünk lanyhul, erkölcseink lazulnak, 
és sajnos egyre hajlamosabbak leszünk a csalásra és ha-
zugságra.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Hajnali adok-kapok (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A korallok pusztulása 
visszahat a halakra

A világon először mutatta ki az 
Uppsala University tanulmánya, 
hogy a korallok pusztulása visszahat 
a zátonyon élő halakra oly módon, 
hogy azok nem ismerik fel a raga-
dozókat.

A korallok fakulása és pusztulása 
drámai hatással van arra a folya-
matra, ahogy a korallzátonyon élő 

Panamacebus transitus közel 21 mil-
lió éve, a korai miocén korban élt. 
A beazonosított majom fosszíliák 
új elméleteket alapoz-
hatnak meg az észak-
amerikai majmok erede-
tére vonatkozóan, ezek 
ugyanis a legrégebbi bi-
zonyítékok arra, hogy a 
főemlősök az amerikai 
kontinens déli részéről 
vándoroltak északra. Rá-
adásul, eddig még egyetlen 
emlősfajról sem tudták bebi-
zonyítani, hogy képes 
volt átkelni a kontinenst 
kettészelő – ekkor már 
vízzel borított – szoroson. A kuta-
tók úgy vélik, a majmok 37-34 
millió éve jutottak át, feltehetően a 
vízinövényekben megkapaszkod-

Majmok az Újvilágban

Átírhatja a főemlősök terjedésé-
ről közölt eddigi elméleteket az 

a felfedezés, amelyet nemrég a 
Nature hasábjain publikáltak. A Jo-
nathan Bloch paleontológus által 
vezetett kutatócsoport – élve a kü-
lönleges lehetőséggel, amit a Pana-
ma-csatorna 2007-ben megkezdő-
dött bővítési munkálatai kínáltak 
a tudósoknak – őslények marad-
ványai után kezdett kutatni a te-
rületen. Hét majomfogat (egy fel-
ső őrlőfogat, két alsó tépőfogat, 
két metszőfogat és két kisőrlőt) 
találtak a Panama-csatorna me-
dencéjében. A Gainesvil le-i Flo-
rida Természettudományi Múze-
um munkatársai egy eddig isme-
retlen fajhoz sorolták a leleteket. A 

va. Blochék elmélete heves vitát 
váltott ki tudományos körökben, 
az észak-karolinai Duke University 

antropológusa, Richard Key sze-
rint a felfedezés nagyon meghök-
kentő, a rendkívüli állításokhoz 
pedig különleges bizonyítékok kel-

halak megtanulják felismerni és el-
kerülni a ragadozókat. A tanulmány 
a Proceedings of the Royal Society B 
folyóiratban jelent meg.

A korallzátonyok kivételesen gazdag 
ökoszisztémával rendelkeznek, lakóhe-
lyet adnak sok ezer állatnak. Globális 
probléma az őket érő negatív behatás: 
azok a helyek, amelyeket korábban 
gyönyörű korallkertekként ismer-
tünk, ma már csak halott, algával 
borított korallvázak szemétdombjai. 

Az ENSZ Környezetvédelmi 
Programjának jelentése szerint a 
világ korallállományának egyhar-
mada már elpusztult. Az élőhely 
változása befolyásolja azt is, hogy 
az ott honos állatok hogyan élnek 
együtt. A szóban forgó tanulmány 
azt vizsgálta, hogy a  korallszirti 
halak (Pomacentridae) hogyan re-
agálnak azokra a beszédes kémi-
ai anyagokra, amelyek ragadozók 
közeledtét jelzik.

„A növendék halak annak megta-
nulására, hogy felismerjék a ragado-
zókat, azokat a kémiai vészjelzéseket 
használják, amelyeket a megtámadott 
egyedek bőre bocsát ki. A sérült faj-
társuk által kibocsátott vészjelzést 
összekapcsolják az éppen aktuális 
ragadozó szagával vagy látványával, 
így megtanulják, hogy mely ellenfe-
lek veszélyesek, melyeket kell elke-
rülni a jövőben” – mondta Mark 
McCormick professzor, aki a James 
Cook University munkatársaként 
korallszirti halakat tanulmányoz.

Amikor azonban a korallok el-
pusztulnak, és vázukat alga fedi 
be, a szirt szaglószervi térképe 
megváltozik, ami hatással van a 
halak alapvető tanulási mecha-
nizmusára. Az auzstrál-svéd ku-
tatócsoport azt találta, hogy a 
pomacentrus amboinensis korallszir-
ti hal esetében az élő korall kör-
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lenek. A paleontológusok kétév-
nyi kutatómunkával nagy fel-
bontású képeket készítettek a fo-
gakról azért, hogy a Panamacebus 
transitus-t minél pontosabban 
tudják elhelyezni a törzsfán. Az 
őrlőfogak alapján a most felfede-
zett ősi majomfajnak kapucinus 
majmok és a mókusmajmok a leg-
közelebbi rokonai. Bloch szerint a 
majmok ugyan sikeresen átjutot-
tak a Panama-csatornán, de na-
gyobb területen való elterjedésü-
ket akadályozta az, hogy északon 
az esőerdei élethez alkalmazko-
dott főemlősök nem találtak ele-
gendő életteret. A kutatók tovább 
folytatják a keresést abban bízva, 
hogy nemcsak fogakat, hanem 
más csontvázrészleteket találnak.

(Nature)

Megacunamik  
rajzolhatták	át	az	Wsi	Mars	

óceáni partvonalát

Jóllehet a Mars ma csontszáraz-
nak tűnő, fagyos, poros világ, 

egyre több bizonyíték mutat arra, 
hogy északi féltekéjén hajdan egy 
nagy kiterjedésű óceán hullámoz-
hatott. Erre utalnak például olyan 
üledékes lerakódások, amelyek 
csak nagy mennyiségű víz jelenlé-
tében jöhettek létre. A kép azon-
ban nem tiszta, mert a nagy szint-
különbségek miatt szinte lehetet-
len behatárolni a hajdani óceán 
partvonalát. Most egy a Nature 
Scientific Reports mellékletében 
megjelent cikk erre is magyará-
zattal szolgál: a kutatók úgy vélik, 
az ősi partvonalat több egymást 
követő cu-nami raj-
zolta át, amelyeket 
az óceánba becsapó-
dó hatalmas meteo-
ritok váltottak ki.

A kutatók a 
NASA Mars Odyssey 
szondájának megfi-zondájának megfi-
gyelései alapján a Mars 
mélyen fekvő Chryse 
Planitia régiójának és az 
Arabia Terra fenn-
síknak a határvona-
lát vizsgálva jégfo-
lyások, és hatalmas, 
lejtőn fölfelé gördü-
lő sziklák nyomaira 
bukkantak. Ezeket 
az elrendezéseket 
semmiféle gravitá-
ciós hatás nem hoz-
hatta létre. 

Létrehozhatta vi-
szont két egymást 
követő, jellegében 
is erősen eltérő szö-
kőár, amely sokkal 
magasabb volt a föl-
dieknél.

„Az első szökőárt 
egy óriási meteoritnak 
az óceánba  csapódása hozta létre, 
mintegy 3,4 milliárd évvel ezelőtt. 
Ezt cseppfolyós víz alkotta, amely 
aztán a felszínbe széles csatorná-
kat vájva áramlott vissza az óce-
ánba” – mondta Alberto Fairén, a 
madridi Asztrobiológiai Központ 
csi l lagásza, aki jelenleg a Cornell 
Egyetem vendégkutatójaként dol-
gozik. 

A kutatók egy második meteorit-
becsapódás bizonyítékait is felfe-
dezték, amely néhány millió évvel 
követte az elsőt, és szintén cunamit 
hozott létre. Ám mivel a köztes idő-
szakban a Mars jelentős mértékben 
lehűlt, ez a második szökőár már 
felettébb különbözött az elsőtől. 
„Ekkorra az óceán vize legalább rész-
ben befagyott, szintje lecsökkent, part-
vonala is visszahúzódott – mondta 
Fairén. – A második cunami a parton 
kerekded jéglebenyeket hozott létre, 
amelyek a talajhoz fagytak, s így már 
sosem jutottak vissza az óceánba.”

Ezek a jéglebenyek megőrizték 
jól definiált határaikat, és a folyás 
közben létrejött alakjukat, ami arra 
utal, hogy a jeges óceán erősen sós 
lehetett. Ez egyúttal azt is jelenti, 
hogy ezek a jéglebenyek lehettek a 

marsi élet utolsó menedékei – már 
ha egyáltalán valaha is létezett élet 
a vörös bolygón. A kutatóknak már 
sikerült azonosítani néhány olyan 
területet, ahol a visszahúzódó víz 
üledéket rakott le. Ezeken a terü-
leteken érdemes lesz tehát életjelek 
nyomait keresniük a jövőbeli robot- 
vagy emberes misszióknak. 

(Newswise)

nyezetében egy sérült fajtárs és 
egy ragadozó szagának együttes 
jelenléte megtanította a halat arra, 
hogy elkerülje a ragadozót. Ellen-
ben azok a társai, amelyek halott 
korallmaradványok között úsztak, 
nem tanulták meg a vészjelzést és 
nem adtak rá választ.

Érdekes módon egy másik faj, 
amelynek élő példányát csak ha-
lott korallon találták meg, képes 
volt egy új ragadozó identitását 
megtanulni kémiai vészjelzések 
segítségével, tekintet nélkül arra, 
hogy a korallszirt élő vagy halott 
volt-e.

„Ha egyes fajok esetében a raga-
dozók katalogizálását és felismerését 
hátráltatja a korallok hanyatlása és 
pusztulása, akkor a korallszirti halak 
változatossága elveszhet. Sok korall-
szirti halnak olyan speciális élőhely-
re van szüksége, amelyet kizárólag 
egészséges korallok tudnak nyújta-
ni” – mondta Oona Lönnstedt, az 
Uppsala University tengerbioló-
gus kutatója.

A Great Barrier Reef (Ausztrália), 
a világ legnagyobb korallszirt há-
lózata, az eddigi legnagyobb mér-
tékű kifakulást szenvedi el, és a 
szirtek többségének koralltakarója 
gyorsan hanyatlik. „Ha az elpusz-
tult korallok elfedik a kémiai jelzése-
ket, amelyek a ragadozók jelenlétére 
tanítanak, akkor a korallszirtek be-
népesedése súlyos veszélybe kerül” – 
foglalta össze Oona Lönnstedt.

(Uppsala University)

A marsi óceán kiterjedése az elsQ cunami idején,  
valamint  az eközben vízzel és hordalékkal elárasztott (pontozott) 

terület; (B) ugyanez a második (néhány millió évvel késQbbi) 
cunami esetében. Az eredeti partvonal láthatóan jelentQsen 

átrajzolódott.
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Országok boldogsága  
és a GDP

Elsőre azt gondolnánk, hogy a ma-
gas GDP-jű gazdagabb országok 

lakóinak elégedettsége magasabb, 
mint a szegényebb országokéban. A 
New Economics Foundation ál-
tal kifejlesztett Happy Planet 
Index (HPI) – amely magá-
ban foglalja az ország lakói-
nak az élettel való elégedett-
ségét – a születéskor várható 
élettartam és az ökológiai 
lábnyom alapján helyezi sor-
rendbe a világ 157 országát. 
Dánia lakossága a legboldo-
gabb, Magyarország a lista 

második felében, a 91. helyen áll, 
közvetlenül Pakisztán előtt.

Napjaink globális fogyasztási min-
tái és trendjei fenntarthatatlan és 
növekvő nyomásnak teszik ki a Föld 
ökoszisztémáját. A Természetvédel-
mi Világalap (WWF) kimutatta, 
hogy a legnagyobb, egy dollárra jutó 
ökológiai hatása az élelmiszereknek 
és az italoknak van, mert ezek mind 
a létrehozásuk, mind a felhasználá-
suk során nagyban befolyásolják a 
környezetet. A lakások fenntartásá-
nak pedig az anyag- és energiaigénye 
magas, amivel az ökológiai lábnyom 

méretét növelik. A fogyasztás növe-
kedése azonban nem feltétlenül be-
folyásolja az élettel való elégedettsé-
günket és a születéskor várható élet-
kort, legalábbis a New Economics 
Foundation kutatási eredménye azt 
bizonyította, hogy a magas fogyasz-

tási szint nem garantálja a 
boldogságot. Bár azokban az 
országokban, ahol magas a 
GDP, az elégedettség is ma-
gas, de számos olyan fejlődő 
ország van, ahol az élettel 
való elégedettség meghalad-
hatja a környezetében lévő 
gazdagabb országokét. Ebből 
pedig az szűrhető le, hogy a 
minimum szint felett nincs 

kimutatható korreláció a GDP és az 
elégedettség között.

A jelenkori fogyasztásunkat azért 
nevezzük fenntarthatatlannak, mert 
már a növekvő anyagi fogyasztás az 
iparosodott országokban nem nö-
veli tovább a lakosság életminősé-
gét, ráadásul a „munka és vásárlás” 
körforgása is inkább a stresszt és az 
elégedetlenséget növeli. A jelenlegi 
fogyasztási minták eloszlása rossz, az 
országok között pedig folyamatosan 
növekednek a jövedelem és az élet-
minőségbeli különbségek. 

(www.greenfo.hu)

Koppenhága

Billund városkája

Hirtshalsi halász
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Gárdonyi Géza regénye. 22. Néger és fehér szülQk utóda. 23. 
Felvigyázó, strázsa. 27. Bika fegyvere. 29. Prímás eszköze. 31. A 
Tádzs Mahal mauzóleum városa Indiában. 33. Sziget az Ír-tenger-
ben. 34. Miatt, népiesen. 36. Magunk.

A 21-es lapszámunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: 
AZ AGYGRÁF; NAGYON NAGY GRÁFOK. A Hálózatkutatás, 
hálózatelmélet cím_ tanulmánykötetet (A Természet Világa 
különszámát) nyerte: Bodor Richárd (CserkeszQlQ), Gaát Ist-
ván (Jánosháza), Molnár Gergely (Szolnok), Németh Attila 
(Budapest) és Székely Balázs (Taktaharkány).  A nyerteseknek 
gratulálunk, a nyereményt postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

A Typotex Kiadó gondozásában jelent meg a tudós Patkós And-
rás könyve, Az elb_völt fizikus. EbbQl kérjük két érdekes fejezet 
címét. A beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést 
kívánunk!
 
Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második 
hét keddje, 2016. június 21-e. Beküldési cím: Élet és Tudo-
mány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. A 22. heti számunkban elkezdQdQ 12 hetes rejtvényciklu-
sunk végére a négyzetek bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 
140 éve született, Nobel-díjas orvos nevét adják meg. A név 
megfejtQi között az Élet és Tudomány negyedéves elQf izetését 
sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 2. Az egyik alcím. 9. Bolt. 11. Vasúti vendéglQ. 
12. Hájból sül ki. 13. Rutén (nyelv). 14. Ilyen már a nóta-
beli határ! 16. A dadaista mozgalom kiáltványának megírója 
(Tristan). 17. Bercsényi szerint fakó az ura! 18. ... Mare; Nagy-
bánya román neve. 20. Csekély, apró. 21. Gallyat fáról nyesQ. 
24. Faág közepe! 25. Megelégel. 26. Partner. 28. Kanállal 
esszük. 30. Zambia NOB-jele. 32. Emezen harcias ellentéte! 
34. P egyedül. 35. A -zet képzQpárja. 36. ...-Murr; Csukás 
István mesekandúrja.

FÜGGQLEGES: 1. A másik alcím. 2. Jegyzetelés közben hibázik. 
3. Kendert fésül. 4. Középen folytató! 5. „Kirándulás” a kozmosz-
ban. 6. Vásárol. 7. Az egyik égtáj. 8. Stájerország latin neve. 10. 
Kapzsin szerez. 15. ...1; német m_holdas tévéadó. 19. ... rabjai; 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

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

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

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2016. augusztus 13.

Jelentkezési határidQ: 2016. július 11. 

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

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Ünnepi megemlékezés
a hazai tudományos ismeretterjesztés alapítása 

175 éves évfordulója alkalmából 
2016. június 14-én (kedden) 10 órakor a Pesti Vigadó Északi termében

Megnyitja DR. HÁMORI JÓZSEF akadémikus, a Tudományos 
IsmeretterjesztQ Társulat elnöke

– A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTP TÁRSULAT 
ÉS A MEGÚJULÓ NÉPFPISKOLAI MOZGALOM

ElQadó: Lezsák Sándor alelnök, a Magyar Országgy_lés alelnöke, 
a Lakitelek Alapítvány és NépfQiskola alapítója, kuratóriumának elnöke

– A M^VÉSZETI ISMERETEK KÖZVETÍTÉSE 
– MAGYAR M^VÉSZETI AKADÉMIA

ElQadó: Fekete György elnök, Magyar M_vészeti Akadémia
– ÚJDONSÁGOK A CSILLAGOK VILÁGÁBAN – ÉGEN ÉS FÖLDÖN

ElQadó: Dr. Kiss László csillagász, akadémikus, 
az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, 
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet igazgatója

– TÖRTÉNELEMKUTATÁS ÉS ISMERETTERJESZTÉS
ElQadó: Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, DSc. fQigazgató, 

VERITAS Történetkutató Intézet
– 175 ÉV A TÁRSULATI ELNÖKÖK MUNKÁSSÁGÁNAK TÜKRÉBEN

ElQadó: Dr. Gazda István, ügyvezetQ igazgató, 
Magyar Tudománytörténeti és Egészségtudományi Intézet

– ELISMERP OKLEVELEK ÁTADÁSA
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Ferencvárosi helyszíne-
lők – Régészeti feltárás 
a Csarnok téren címmel 
nyílt kiállítás a Ferencváro-
si Helytörténeti Múzeum-

ban. A Csarnok tér délkeleti részére tervezett új szálloda 
építésének előkészületeként – a terület régészeti lelőhely 
mivolta miatt – a Budapesti Történeti Múzeum szakem-
berei 2015 októberében próbafeltárást végeztek, amely-
nek eredményeképp a kormányhivatal megelőző régé-
szeti feltárást rendelt el. Ez 
utóbbi 2016 januárjában kez-
dődött, és 30 napig tartott. 
Az ásatás során az építési telek 
egész területén megtalálták 
az egykori Szenterzsébetfalva 
(röviden Szentfalva) nyomait. 
Az északi részen a XIII. századi, míg a délebbi részen in-
kább a XII. századi leletanyag dominált. Nagyjából 4 lá-
dányi kerámia, rengeteg állatcsont, némi vas és néhány 
pénzdarab került elő. 

Az ásatás arra is fényt derített, hogy valószínűleg 
nem Szentfalva volt a legkorábbi település ezen a terü-
leten. A szakértők nagyon apró bronzkori nyomokat, 
kerámia-töredékeket találtak egy korábbi településről.

Az október 1-ig látható fotókiállítás a Budapesti Tör-
téneti Múzeum munkatársai előtti tisztelgés is egyben.

Az Iparművészeti Múzeum a világ 
második leggazdagabb oszmán-tö-
rök szőnyeggyűjteményével büsz-
kélkedhet. A Magyar Királyság és 
Erdély területére − az Oszmán Bi-
rodalommal folytatott diplomáciai 
és kereskedelmi kapcsolatok révén 
a XVI-XVII. század folyamán − 
számos értékes keleti portéka, köz-

tük szőnyeg került, melyek a magyar nemesi kúriák 
házöltözeteinek gyakran említett darabjai voltak.

A szőnyegeket rendszerint nem a padlóra tették, hanem 
asztalterítőként használták, falra akasztották, esküvők idején 
a menyasszony és a vőlegény lába alá, temetéskor a ravatalra 
terítették, vagy az egyháznak ajándékozták, és gyakori 
tartozékai voltak az ünnepi vagy hadi sátraknak is. A tö-
rök vagy „portai” szőnyegek e népszerűségének köszön-
hetően maradt fenn 
Magyarországon és Er-
délyben az egykor diva-
tos török szőnyeg típusok 
számos változata.

A Csontváry Múzeum-
ban megnyíló Oszmán-
török szőnyegek az 
Iparművészeti Múze-

ÉT-IRÁNYTd 
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um gyűjteményéből kiállítás látogatója egyaránt gyönyör-
ködhet az erősen geometrikus mintájú, Holbein- és a 
XVI-XVII. századi, egyéb típusú oszmán-török szőnye-
gek más változataiban. A tárlat augusztus 20-ig várja 
az érdeklődőket.

Miguel de Cervantes halálá-
nak 400. évfordulója alkal-
mából képregény-kiállítás 
nyílt Miguel ÉS Cervan-
tes. A csodák színháza 
címmel a budapesti Cervan-
tes Intézetben. A Don Qui-

jote írója és a spanyol irodalom egyik legjelentősebb ba-
rokk szerzője 68 évesen, 1616 áprilisában hunyt el 
Madridban. 

Élete legalább olyan ka-
landos volt, mint híres 
teremtményéé, bár előb-
biről igen keveset tu-
dunk, ám szereplőin ke-
resztül – ha gondosan ol-
vasunk a sorok között – 
megismerhetjük őt magát 
is. A tárlat Cervantes egyik kevéssé ismert darabja, A cso-
dák színháza újraolvasása révén tárja elénk a nagy író ti-
tokzatos életét és izgalmas korát, elmosva a valóság és a 
fikció határait. Mindehhez pedig egy univerzális nyel-
vet, a képet hívja segítségül: David Rubín és Miguelanxo 
Prado grafikusok július 1-ig képregényformában me-
sélnek a látogatóknak a nagy utazóról, kalandorról és 
művészről.  

A korai hatvanas évek 
magyar kulturális, művé-
szeti és társadalmi kérdé-
seit a képzőművészet fo-
galom- viszonyrendszeré-
ből kiindulva, a jelen pers-

pektívájából igyekszik újraértelmezni az Új Budapest 
Galéria most nyitott Nagyítások – 1963. Az Oldás és 
kötés kora című tárlata.

A korszak magyar értelmiségi közegét és annak dilem-
máit vizsgáló képzőművészeti és történeti kiállítás egyetlen 
esztendőre, 1963-ra fókuszál – mégpedig Jancsó Miklós 1963 
elején bemutatott Oldás és kötés című filmjén keresztül.

Ország Lili, Orosz János, Szabó Ákos, Gruber Béla és a hat-
vanas évek elejének festészete, Papp Gábor plakátjai, az idő-
szak építészete és Budapestje, annak lakás-összejövetelei, 
valamint az akkori otthonok berendezési tárgyai által ele-
venedik meg a korszak a tárlaton, amely egyszerre foglal-
kozik a hatvanas évek hivatalos művészetével és az alterna-
tív kultúrával, felhívva a figyelmet azok egymás mellett 
élésére. A kiállítás szeptember 18-ig tart nyitva.

CSI: Ferencváros

Élet/rajz

Nem csak talpalávaló

Egy év
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

PUB-I 117209

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, az NKFIH és
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.

Túlterhelve	a	védWenzim	
is	árthat
A sejtek keletkezése és pusztulása ter-
mészetes velejárója a többsejtű élőlények 
életének. Létezik azonban olyan kóros 
sejthalálforma is, melyet többnyire külső, 
károsító hatás vált ki. Ebben a nekrózis-
nak nevezett folyamatban van kulcssze-
repe a Virág László professzor kutatócso-
portja által vizsgált PARP1 enzimnek, 
aminek gátlószerei nemrégiben kerültek 
a tumorterápiás arzenálba.

Egy	meghiúsított	dinasztia
Az első világháború kitörésének két év-
vel ezelőtti centenáriumán szinte perc-
nyi pontossággal idézték meg a szaraje-
vói merényletet és annak következmé-
nyeit. Jóval kevesebb figyelmet kaptak 
a Magyarországon máig vitatott trón-
örökös árvái. 

Támadás	a	befogadó	
szervezet	ellen
Az embereket mindig is foglalkoztatta 
az az ősi gondolat, hogy hogyan lehetne 
egy beteg szervet vagy akár egy teljes 
végtagot egészségesre cserélni. A kö-
zépkori festészet is megörökít egy láto-
mást, amelyben Saint Cosmas és Saint 
Damian egy csodát, egy lábátültetést 
(transzplantációt) hajt végre, ám sajnos a 
szervek és szövetek átültetésével az 
1950-es évekig az emberiségnek még 
várnia kellett. 

A hátlapon

Schimmelbusch-féle  altatókosár

Bizonyos szerek narkotizáló hatásának 
felfedezését követően – és az első általá-
nos érzéstelenítés (1846) alkalmazása 
után – a sebészekre új feladatok megol-
dása hárult. Az altatókosarak, amelyeket 
ekkor az eljárás során alkalmaztak, még 
nagyon kezdetlegesek voltak. A néhány 
réteg gézzel bevont, félgömbre hasonlító 
drótváz segítette ugyan a sebészek mun-
káját, de hátrányai is megmutatkoztak: 
nem voltak alkalmasak arra, hogy a bó-
dító szerek felhasználását szabályozzák. 
Ezenkívül a ráfeszített textilből lecsurgó 
bódító szer gyakran a beteg arcbőrének a 
felmaródását okozta. Mivel az eljárás 
legnagyobb veszélyét a narkotikumok 
túladagolása jelentette, olyan eszközre 
volt szükség, amelynek segítségével, ha 
nem is szabályozni, de legalább befolyá-
solni lehetett a beteg által belélegzett alta-
tóanyagok mennyiségét. 

Az első drótvázas eszközhöz hasonló 
elveken alapuló, de annál két szem-
pontból is biztonságosabbat alkotott 
meg az 1880-as években Curt 
Schimmelbusch német sebész. A róla 
elnevezett, altatást szolgáló kosár alap-
ját úgy képezték ki, hogy a beteg arcá-
hoz simuló vályúszerű perem felfogta 
az átázott textíliából leszivárgó vegy-
szert. Ennél a típusnál az ívesen hajló 
vázhoz a vászon-, vagy gézréteget 
csupán egy drótkeret rögzítette, így 
azt, ha vegyszerrel átitatódott, bármi-
kor eltávolíthatták.  Ennek köszönhe-
tően úgy is megelőzhették az altató-
szer túladagolását vagy esetleges le-
csurgását, hogy a vászonréteget egy-
szerűen leemelték, illetve gyakrabban 
cserélték. Tisztán tartása és fertőtlenítése 
is egyszerű volt. Célszerűségénél fogva 
ez az eszköz széles körben elterjedt, és a 
zárt rendszerű altatógépek kialakulásá-
ig, az 1930-as évekig a leginkább ezt  a 
típust alkalmazták.

Szöveg: KÓTYUK ERZSÉBET
Kép: BLAHÁK ESZTER
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