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Az ősz – reméljük, Olvasónk számára is örvendetes – új-
donságokat hoz lapunk életében és kínálatában.

A kiadónk, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a 
Semmelweis Egyetem között létrejött együttműködési 
megállapodás keretében e heti lapszámunktól rendszeresen 
találkozhatnak majd a Semmelweis Egyetem Kerpel-
Fronius Ödön Tehetséggondozó Program szakmai műhe-
lyeiben készült orvostudományi, elméleti és gyakorlati, te-
hát kutatási és klinikai témájú cikkekkel. Ezeknek az írá-
soknak a szerzői az egyetem legkiválóbb medikusai és me-
dikái, akik ilyen formán a szakmai képességeik mellett az 
ismeretterjesztő készségükről is tanúbizonyságot tesznek. 

Szintén újdonság, hogy állandó cikkíró fiatal munka-
társunk hosszabb időre, tanulmányait folytatva Stock-
holmba költözik. Ezt a szakmai szempontból számára 

fontos lépést az Élet é s Tudomány számára is szeretnénk 
kamatoztatni, ezért új sorozatot indítunk az Első kézből 
rovatunkban, melyben svédországi tudományos és felső-
oktatási tapasztalatairól ír majd kétheti rendszerességgel, 
Svédasztal rovatcímmel.

A lapunk által meghirdetett pályázatok gyümölcsét is 
folyamatosan megtalálhatja majd oldalainkon Olva-
sónk, hiszen már a nyár folyamán elindítottuk a BME-
vel közös kutatásismertető cikkpályázatunk pályaműve-
it közzétevő sorozatunkat; s ősszel megszületik a vég-
eredmény az MTA TTK-val közös felhívásunkra is, 
amelynek legjobb írásai már idén megjelennek lapunk-
ban éppúgy, mint a pályázatban szintén résztvevő Ter-
mészet Világában.

Új és eddigi sorozatainkhoz egyaránt hasznos ismeret-
szerzést kívánunk!

GÓZON ÁKOS

Kedves Olvasónk!
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	 Karolinska	Institutet

2010-ben ünnepelte 
200-ik születésnapját a 
világ jelenleg kilencedik 
legjobbjának kiválasz-
tott orvosi egyetem. A 
Karolinska Institutetről 

van szó, melynek alapítója 
XIII. Karl király, aki valójá-
ban csak a hetedik, de elszá-
mozta magát egy felmenője, 
mert Johannes Magnus a va-
lóságtól kissé elrugaszkodott 
krónikáját olvasta.

A Karolinska nem egye-
temként kezdte pályafutását, 
mi több, 64 éven át, egészen 
1874-ig nem volt joga orvo-
si diplomát adni. Az intézet 
elsődleges célja a hadsereg-
ben szolgáló katonaorvosok, 
egészen pontosan borbély-se-
bészek képzése volt. Történt 

ugyanis, hogy Napóleon idejében 
I. Alexander orosz cár a britek 
elleni, végül sikertelen embar-
gó betartatása miatt hadat üzent 
Svédországnak. Az 1808–1809 
között zajló svéd-orosz háború az 
oroszok győzelmével végződött. 
Svédország nemcsak Finnországot 
veszítette el, de a svéd hadsereg 
létszámában is komoly vereséget 
szenvedett.

XIII. Karl felfigyelt arra, hogy 
sok katona nem a harctéren, ha-
nem sérülést követően az orvosi 
sátrakban halt meg, ezért indít-
ványozta egy hatékony orvoso-
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kat képző intézmény megalapí-
tását. Ez még jobban érthető, ha 
figyelembe vesszük, hogy a svéd 
hadsereg erőssége a minőségében 
rejlett. Az ország alacsony lét-
számának megfelelően kevés, de 
jól képzett katonával és agresszív 
taktikával győzedelmeskedett a 
XVIII. század háborúiban a XI. 
és XII. Karl királyokról elneve-
zett karoliner sereg. A Karolinska 
Institutet szó szerinti fél-fordítása 
a „Karolinerek Intézete”.

Bár harctéri sebészek képzését 
tűzte ki célul az intézmény, alig 
4 évvel megalapítása után zajlott 

az utolsó háború, melyben Svéd-
ország közvetlen szerepet játszott. 
A repertoár szerencsére már az 
első évben, 1811-ben bővült, és 
civil gyakorló orvosok képzése is 
elindult. 1813-ban a Karolinska 
professzora, korának egyik leg-
nagyobb tudósa, a modern kémia 
atyjai közt számon tartott Jöns 
Jacob Berzelius fektette le az In-
tézet tudományos orientációjának 
alapjait.

1884-ben diplomázott az első nő 
az Intézetben. Összehasonlítás-
képpen, Magyarországon 1895-től 
iratkozhattak be nők egyetemek-
re. Ugyanebben az évben, 1895-
ben komoly esemény rázta meg 
a svéd intézmény falait is. Ekkor 
került nyilvánosság elé Alfred 
Nobel végrendelete, mely szerint a 
Karolinska Institutet felelős min-
den évben az Orvosi vagy Fizioló-
giai Nobel Díj díjazottjainak kivá-
lasztásáért. Az ötven fős bizottság 
tagjai az Intézet professzorai közül 
kerülnek ki. A Nobel Díj történe-
tének 111 éve alatt csupán ötször 
fordult elő, hogy a saját köreikből 
választottak díjazottat. 

Fennállásának évei alatt a 
Karolinska Institutet a világ egyik 
vezető kutatóegyetemévé nőtte ki 
magát. Olyan felfedezések zajlot-
tak a falai közt, mint a radioak-
tív sugárzás biológiai rendszerekre 
gyakorolt hatásának leírása, mé-
rése és a rák gyógyításában való 
alkalmazhatósága. A cukorbeteg-
ségben elsődlegesen szerepet játszó 
inzulin előállításának módszerta-
na. A szívbetegségekben használa-
tos pacemaker kifejlesztése. A re-
tina működésének feltérképezése 
és a mitokondrium nevű sejtalkotó 
betegségekben játszott szerepének 
felismerése. Mindeközben a min-
dennapi egészségügyben dolgozó 
orvosok ezrei kerültek ki az Inté-
zetből.

A Karolinska Institutet címe-
réből is leolvasható, hogy orvosi 
egyetemről van szó. Aszklépi-
osz, a gyógyászat istenének bot-
ja szerepel középen a rátekeredő 
kígyóval. Bal oldalt Aszklépiosz 
lányának, Hügieianak, az egész-
ség istennőjének szerencsés jövőt 
hordozó tálja van, melyből ugyan-
csak egy kígyó eszik. A címer jobb 
oldalán egy csirke található, mely 
az új életet szimbolizálja. Az ókor-

A Karolinska Institutet épülete

XIII. Károly svéd király  

a Karolinska Institutet alapítója
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jék a terméshozamot” – mondta a 
tanulmány vezető kutatója, John 
Carr, a cambridge-i Víruskutató- 
és Molekuláris Növénypatológiai 
Csoport vezetője.

„Ha jobban megértjük azokat a termé-
szetes kémiai anyagokat, melyek vonzzák 
a méheket, akkor olyan módszereket nyer-
hetünk, melyekkel növelhető a beporzás, és 
a méheket a gazdag pollen- és nektárforrá-
sokhoz vonzhatnánk, melyekre szükségük 
van a túléléshez” – mondta Carr, aki a 
kutatást Beverley Glover professzorral, 

a Cambridge Egyetemi Botanikus 
Kert vezetőjével együtt végezte. A 
kísérletek nagy része a botanikus 
kertben zajlott.

Az uborka-mozaikvírust a levél-
tetvek terjesztik, a méhek nem. A 
CMV az egyik legelterjedtebb pato-
gén, mely megfertőzheti a paradi-
csomot, ezzel a növény fejlődésének 
visszamaradását és rossz ízminőségű 
termést okoz, így komoly veszteséget 
jelent a haszonnövények termesztői 
számára. A CMV 
azonban nem csak a 
kertészeti növények 
legveszélyesebb víru-
sainak egyike, de a 
vad növények köré-
ben is terjed. Carr 
elmondta: – „Az új 
felfedezés megmagya-
rázhatja, miért is vol-
tunk meglepve, amikor 
láttuk, hogy a méhek a fertőzött növény 
illatanyagát részesítik előnyben – hiszen 
ennek semmi értelme. Az ember azt 
hinné, a beporzók az egészséges növé-
nyeket részesítik előnyben. A model-
lünk azonban megmutatta, hogy ha a 
természetben, a vad növények körében 
a beporzók a fertőzött növényeket 
részesítik előnyben, akkor ez megsza-

ban, mindazok, akik valamilyen 
betegségből gyógyultak, csirkét 
áldoztak Aszklépiosznak. Szókra-
tész utolsó szavaival is arra kérte 
egyik tanítványát, hogy fizesse 
meg a Aszklépiosznak a csirkét, 
miután kiitta a méregkelyhet.

A Karolinska Institutet tudatosan 
törekszik a sokszínűségre, a nem-
zetköziségre is. Nemzetközi mes-
terképzései nyitottak mindenki 
számára, Global Health és Public 
Health nevű programjaira minden 
évben érkeznek harmadik ország-
beli diákok, akiknek a Svéd Inté-
zet biztosít ösztöndíjlehetőséget, 
hogy tanulhassanak, majd hazá-
jukba visszatérve megreformálják 
a helyi egészségügyet.

FERENC KATA

	 Vonzza	a	beporzókat		
a	mozaikvírus

A University of Cambridge 
kutatóinak eredménye szerint 
az uborka-mozaikvírus (CMV) 
fertőzés módosítja a paradicsom 
génállományát, ezzel meg-
változtatva a paradicsom által 
kibocsátott illatanyagot. A 
méhek érzékelik a finom vál-
tozásokat. Üvegházban végzett 

kísérletek szerint előnyben részesítik 
a fertőzött növényeket az egészsége-
sekkel szemben. Így a vírus tulajdon-
képpen kárpótolja gazdanövényét 
azzal, hogy indirekt módon befolyá-
solja a méhek viselkedését, és növeli 
a fertőzött növény beporzását. Ezzel 
a vírus is nyer: segíti a vírusra fogé-
kony növény pollenjének terjedé-
sét, és gátolja a vírusra rezisztens 
növénytörzsek elszaporodását.

Az új tanulmányból, melyet 
a PLOS Pathogens folyóiratban 
jelentettek meg, kiderül, hogy 
ha a kutatók megértik az illato-
kat, melyek vonzzák a méheket, 
és mesterségesen képesek hasonló 
illatkeverékeket előállítani, akkor 
ezzel segítik a növénytermelő-
ket, hogy megőrizzék méhporoz-
ta haszonnövényeik termésho-
zamát, vagy akár növeljék is azt. 
„A méhek életfontosságú beporzási 
feladatot látnak el, közreműködnek a 
világ élelmiszer-termelésének három-
negyed részében. Mivel a méhek 
száma rohamosan csökken, a kutatók 
azt vizsgálják, milyen módszerekkel 
vonzhatják a beporzókat, hogy növel-
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kítja a betegségnek ellenálló növények 
szaporodását. A vírus megjutalmazza 
a betegségre fogékony növényeket, és 
egyben új gazdanövényeket hoz létre, 
melyeket megfertőzhet, így biztosítva 
saját túlélését. Ez jó példa a szim-
biotikus kölcsönösségre.” A nagyobb 
számú beporzott virág kompenzál-
ja a kisebb méretű termésből adódó 
magveszteséget is.

Az eredmények a komplexitás 
újabb fokozatát is feltárták, mely 
a növények és vírusok evolúciós 

harcára jellem-
ző. A növények 
állandóan új és új 
ellenállási straté-
giákat fejleszte-
nek ki, miköz-
ben a vírusok új 
utakat találnak a 
támadásra. „Azt 
várnánk, hogy a 
betegségre fogékony 
növény szenved, 
de azáltal, hogy a 
vírus vonzóbbá teszi 
a növényt a bepor-
zók számára, előnyt 
biztosít a növény-

nek. Eredményeink azt mutatják, hogy 
egy növénypatogén fegyverzete sokkal 
komplexebb, mint ahogy eddig gondol-
tuk, és adott esetben pozitívabb módon 
is gondolhatunk egy vírusra” – mond-
ta Carr.

A növények illóolajokat bocsá-
tanak ki, hogy ezzel vonzzák a 
beporzókat, és elriasszák a növé-
nyeket veszélyeztető rovarokat és 
mikrobákat. Az emberiség ezeket 
évezredek óta használja parfüm-

ként és fűszerként. A 
kutatók külön kon-
ténerekben termesz-
tettek növényeket, 
és összegyűjtötték a 
CMV-vel fertőzött 
paradicsomok, és 
a kontrollnövé-
nyek körüli levegőt. 
Tömegspektrométer 
segítségével láthat-

ták, hogy fertőzés esetén milyen 
változások jönnek létre a növény 
kibocsátásában. Arra is rájöttek, 
hogy a méhek képesek érzékel-
ni a változást. Amikor egyenként 
engedték ki őket egy kis repülési 
területre a botanikus kertben, és 
mérték a tartózkodási idejüket, 
akkor a rovarok következetesen a 

Uborka-mozaikvírus-

zárványtestek

Az uborka-mozaikvírust a levéltetvek terjesztik
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fertőzött növényt keresték fel első-
ként, és hosszabb időt töltöttek el 
ezeken a növényeken. „A méhek 
sokkal érzékenyebbek azokra az illó 
keverékekre, melyet a növények bocsá-
tanak ki, és egy kémiai keverékben 
rendkívül apró változásokat is észre-
vesznek. Sőt, akár megtaníthatóak 
arra, hogy egy anyag illatmaradványait 
jelezzék, például robbanószerét vagy 
drogokét” – magyarázta Carr.

Az elemzés kiderítette, hogy a 
vírus az úgynevezett 2b faktort 
bocsátja ki, mely a paradicsomot 
genetikusan újraprogramozza, 
ezzel változást okozva az illatban. 
Nik Cunniffe, növényegészségügyi 
epidemológus matematikai modell-
je megmutatta azt is, hogy a felfe-
dezett mechanizmus vajon hogyan 
működik az üvegházon kívül. A 
modell megmutatta, hogy az, hogy 
a beporzók a fertőzött növényt 
részesítik előnyben, elősegíti, hogy 
a betegségre való fogékonyságot 
okozó gén túléljen a növénypopu-
lációban, szélsőségesen nagyszámú 
generáción keresztül.

Az eredményeket összefoglaló 
tanulmány nyolc év kutatási munka 
eredménye. A felfedezés egy új 
együttműködés alapja lesz, mely a 
Royal Horticultural Society mun-
katársaival valósul meg, és melynek 
célja az, hogy megtalálják, hogyan 
növelhető a méhek beporzási kedve. 
A becslések szerint 2050-re a Föld 
lakossága eléri a 9 milliárd főt, így 
az évszázad egyik legnagyobb kihí-
vása az lesz, hogyan termeljünk 
elegendő élelmiszert. Az élelmi-
szer-termelés egyik kulcskérdése, 
hogy lesz-e elég beporzó a haszon-
növényeken.
Forrás:  University of Cambridge

	 Hideg	érzetét	keltW	
textília

Vannak esetek, amikor a bőr 
egyes területeit hűteni kel l, 
mert a hidegérzet fájdalom-
csökkentő hatású. Rovarcsí-
pések, sérülések kezelésében, 
szklerózis multiplex vagy 
pikkelysömör gyógyításában 
van ennek jelentősége. A bőr 

a hűtő hatást általában azáltal ér-
zékeli, hogy felületén hőelvonás 
megy végbe, amit szokásosan 
víz elpárologtatásával hoznak 
létre (vizes borogatás, jégkocka, 
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gyorsan párolgó folyadék ráper-
metezése stb.). Vannak azonban 
esetek, amikor ezek túlságosan is 
lehűtik a bőrt, ami a legrosszabb 
esetben akár fagyási sérüléshez is 
vezethet.

Már ma is léteznek olyan mester-
ségesen előál lított szálasanyagok, 
amelyek hűtő hatást fejtenek ki. 
Így működnek például azok a 
szálak, amelyek viszonylag nagy 
mennyiségű izzadságot tudnak 
befogadni és egyúttal speciáli-
san kiképzett alakjuk folytán na-
gyobb felületen, gyorsabban pá-
rologtatják el.

A német Hohenstein Intézet 
kutatói jelenleg azon dolgoznak, 
hogy olyan textilkikészítési eljá-

rást fejlesszenek ki, amely magá-
ban a textilanyagban tartalmaz 
hűtő hatású anyagot. Olyan anya-
gokkal kísérleteznek, amelyek 
közvetlenül a bőr hidegérzéke-
lő receptorait ingerlik és ezáltal 
keltik a fájdalmat csökkentő hi-
deg érzetét. Ilyen anyag például a 
borsmenta hatóanyaga, a mentol, 
aminek viszketést csillapító hatása 
is ismert – de sok más anyag van, 
amelyek szintén a hidegérzékelő 
receptorokra hatnak, emellett illa-
tuk is semleges, ezért alkalmasak 
gyógyászati célra.

A kutatók által kifejlesztett eljá-
rás mentánszármazékok alkalma-
zásán alapul, mint amilyen példá-
ul a WS-3 (N-etil-p-mentán-3-

karboxamid), az L-mentil-laktát, 
vagy az icilin. Ezeknek az anya-
goknak az az előnye, hogy helyi 
eloszlásban nagyon kis koncentrá-
cióban vihetők fel a bőr felületére, 
és ott hosszú ideig tartósan enyhe 
hűtő hatást fejtenek ki. Az ily mó-
don kifejlesztett, a hidegérzéke-
lőkre ható textilkikészítési eljárást 
különböző textíliákon kipróbálták, 
mind természetes, mind szinteti-
kus anyagokon, és ezek keveréke-
in is, 0,1‰–1% tartományban. A 
próbák során nagyon különböző 
mértékben észlelték a hűtő ha-
tást. A receptorok által kifejtett 
hőérzékelés nem csak a bőrfelület 
nagyságától, hanem számos egyéb 
paramétertől is függött, mint pél-

dául a bőr nedvességtartalmától, 
vagy a felület topográfiai elhelyez-
kedésétől. Az érzékelt hűtő hatás 
mértéke külső és belső tényezőktől 
is függ, és erősen szubjektív, vagyis 
mindenki, akin kipróbálták, más-
ként érezte a hatást. Ezáltal a ku-
tatók új ismereteket is szereztek a 
hatóanyagra való érzékenység te-
kintetében, attól függően, hogy a 
bőrfelületen hol vizsgálták (például 
a dekoltázsban, a hónaljban, a tal-
pon). Azt is tapasztalták, hogy az 
ezzel a módszerrel kezelt textíliák 
hatásukat csak közvetlenül a bőrrel 
érintkezve tudják kifejteni, a bő-
vebb szabású ruhadarabok esetében 
hatástalanok. 

LÁZÁR KÁROLY

Az ábra hQtérképet mutat a próbaviselQ hónaljából. A hidegérzékelQ szenzor TRPM8 
agonistával létrehozott gerjesztésével elQidézett h_tQ hatás nagyon erQs (++) a közönséges 

bQrápoló krémmel (0) vagy hidrogéllel (+) létrehozott hQérzethez képest. Míg a hidrogél 
h_tQhatása tisztán fizikai elven, a párolgás révén érvényesül és nagyon erQs h_tQ hatású,  

a TRPM8 hatása enyhébb, de tartósabb.
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A Marfan-tünetegyüttes geneti-
kai hátterének megismerése 
egészen a XX. század végéig 

húzódott, és azóta is számos új ismeret-
anyag született ezen komplex,  auto szo-
mális, domináns úton öröklődő kötő-
szöveti betegségről.

Minthogy a Marfan-szindróma ese-
tében egy kötőszövetet érintő kóros 
állapotról van szó, a szindrómához 
kapcsolódó legtöbb kóros eltérés ma-
gyarázható a kötőszövet strukturális 
zavarával, és fenotípusos megjelenése 
egy szerre több szervet/szervrendszert 
érinthet. A csont vázrendszer látható 
eltérései a betegeknek jellegzetes, 
úgynevezett mar fa noid küllemet ad-
nak: magasak, vékonyak, karjuk 
fesztávolsága nagyobb, mint a test-
magasságuk, gyakran a mellkasuk és 
a gerincük is deformitást mutat, vala-
mint póklábszerű ujjaik vannak. 
Emellett, a tü net együttes szemlen-
cse-elváltozásokkal és központi ideg-
rendszeri lé zi ók  kal is járhat. 

Bár egy rendkívül sokszínű megjele-
nési formával bíró szindrómáról van 
szó, a legsúlyosabb, sokszor életet is ve-
szélyeztető eltérések a szív- és érrend-
szert érintik, melynek különböző for-
mái ismertek. Ilyen a mitrális billentyű 
prolapszusa, az aortabillentyű-elégte-
lenség, de leggyakrabban az aortagyök-
tágulat, a felszálló aorta aneurizma, 
disszekció és ruptúra.  

Marfan-szindrómásokban a szív-és 
érrendszeri érintettség predilekciós he-
lye a főütőér. Az aorta falának extra-
cel luláris mátrixa kiemelkedő szerepet 
játszik az ér szélkazán-funkciójának be-
töltésében, hiszen ezen közegbe ágyaz-

A 	 F ELSZÁLLÓ 	 VERVÉR 	GENET IKA I 	 BETEGSÉGE	

va találhatóak az oldhatatlan elasztin- 
és kollagénrostok. Az elasztin adja az 
érfal rugalmasságát, és egyben az aor-
tatágulás elleni legfőbb rezisztenciát ké-
pezi, aorta aneurizma során nagyszám-
ban lebomlik. Ezzel szemben a kolla-
gén biztosítja a legfőbb ellenállást az ér-
fali ruptúrával szemben és ezen 
esetekben szerkezete károsodik.

Az aortafal megváltozott élettani tu-
lajdonságainak következtében jelentő-
sen fiatalabb életkorban, már akár hu-
szonévesen kialakulhat az aorta 
disszekció Marfan-szindrómásokban.

Marfan-szindrómában a kötőszöveti 
rugalmatlanság miatt az aorta fala 
nem képes ellenállni az intraluminális 
nyomásnak, amelynek következtében 
aneurizma alakulhat ki a betegekben.

A jellegzetes főütőér-betegség Mar-
fan-szindrómában a felszálló (mellkasi) 
aorta aneurizmája és következményes 
disszekciója, amely patológiás állapotok 
a legfőbb mortalitást és morbiditást 
meghatározó faktorok a betegségben 
érintettek körében. Az aortatágulat az 
érfal strukturális átalakulásának egy 
késői manifesztációja, az esetek többsé-
gében tünetmentesen pro grediál és di-
agnózisa véletlenszerűen elvégzett 
(nem célzott) képalkotó eljárás során ke-
rül megállapításra. A fő patológiás mo-
tívum az aortafal Erdheim-féle 
cisztikus media nekrózisa. Emiatt az 
aorta fizikai-élettani tulajdonságai 
megváltoznak, az ér merevsége emel-
kedett centrális pulzusnyomást és a fő-
ütőér fokozatos tágulását eredményezi.

Bár populációs szinten az abdominális 
aorta aneurizma (AAA) gyakrabban 
fordul elő az ér egyéb régiójának kitá-

gulásához képest, Marfan-szindrómá-
sokban ritkábban jelentkezik a tho ra-
ca lis aorta aneurizmához (TAA) viszo-
nyítva. Habár a TAA és az AAA eltérő 
etiológiájú betegség, patofiziológiai 
hátterük hasonló.

Súlyosabb eltérés az aorta disszekció, 
ezen belül Marfan-szindrómásokban 
leggyakoribb az A-típusú. Ennek so-
rán az aorta intima rétegének folyto-
nossága egy repedés következtében 
megszakad, majd az érfalba tóduló vér 
lap szerint szétválasztja az aortafali ré-
tegeket. Magas a ruptúra illetve a 
haemopericardium kialakulásának ve-
szélye, továbba maga a disszekció rá-

Az	elsW	írásos	feljegyzés	a	feltételezett	Marfan-szindrómáról	1844-ben	látott	napvilágot	
a	 híres	 író,	 Edgar	Allan	Poe A Tale of the Ragged Mountains	 címe	 rövid	meremekében,	
amelyben	aprólékosan	 tárgyalja	az	egyik	karakter	marfanoid	megjelenését.	Néhány	
évtizeddel	késWbb,	1896-ban	nyert	publicitást	Antoine-Bernard	Marfan	francia	professzor	
esetismertetése	 egy	 öt	 éves,	 hosszú	 végtagokkal,	 ízületi	 eltérésekkel	 és	
gerincferdüléssel	rendelkezW	lányról.	McKusick	1955-ben	vezette	be	a	kötWszö-
veti	betegség	fogalmat,	amelybe	besorolta	magát	a	Marfan-szindrómát	is.	

Marfan-szindrómás beteg mellkasi és  

hasi m_tétek után

MARFAN-SZINDRÓMA	ÉS	
SZÍVSEBÉSZET	
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együttesen vezethetnek a különféle 
kardiális és extrakardiális manifesztá-
ciók kifejlődéséhez, és egyben terápiás 
célpontot jelenthetnek a Marfan-
szindróma kezelésében.

Gyógyszeres	terápia	
A Marfan-szindróma molekuláris 
patogenezisének feltérképezése új utat 
nyitott a konzervatív terápiában, ezzel 
kikerülve, vagy legalábbis későbbi idő-
pontra halasztva a sokszor megterhelő, 
és nem elhanyagolható kockázattal já-
ró szívsebészeti beavatkozásokat az 
egyébként fiatal és gyakran panasz-
mentes Marfan-szindrómás egyének-
nél. Az utóbbi évtizedek jelentős javu-
lást hoztak a betegek várható élettar-
tamával kapcsolatban, melynek hát-
terében a fegyelmezett kardiológiai 

nyo  monkövetés és a gyógyszeres ke-
zelés optimalizálása, továbbá a szük-
ség esetén elvégzett precíz profilaktikus 
aortagyök rekonstrukció áll. 

A gyógyszeres terápiával kapcsolat-
ban kijelenthető, hogy a farmakonok 
hatásmechanizmusa a TGF-ß malignus 
hatásainak csökkentésére irányul. A 
terápia úttörője a Losartan néven is-
mert  angiotenzin II-receptort blok-
koló (ARB) vérnyomáscsökkentő, 
amely erős érszűkítő hatása révén 
növeli a vérnyomást, de ami a 
Marfan-szindróma szempontjából 
fontosabb, növeli a TGF-ß aktivi-
tást és a remodellinget. Habár a 
preklinikai vizsgálatok ígéretes-
nek tűntek, de a klinikai vizsgála-
tokban nem mutatkoztak jobbnak a 
béta-blokkolóknál.

A későbbikeben fény derült a doxi-
cyc line terápiás hatására is, mely 
csökkenti annak az anyagnak a mér-
tékét, amely – többek között – fele-
lős az aortatágulat kialakulásáért. 

Ezt követően került sor a losartan és a 
doxicyclin együttes alkalmazására. Az 
eredmények alapján együttes alkalma-
zásuk hatásosabb lehet a szekunder pre-
vencióban.

A legújabb tanulmányok már a Pra vas-
tatin hatásosságát is kimutatták, mely 
épp oly hatásosnak tűnik az aorta dilatá-
ció csökkentésére, mint a Lo sar tan.

Habár a gold standard a béta-blokkoló 
metoprolol maradt, de természetesen 
hangsúlyozandó, hogy valamennyi 
Marfan-szindrómás esetében személyre 
szabott gyógyszeres terápia szükséges. 

Kiemelést érdemel továbbá, hogy a 
Marfan-szindrómásoknak tanácsos ke-
rülnie a statikus sportformákat, vala-
mint maga a graviditás, illetve a korábbi 
várandósság is rizikófaktort jelentenek 
Marfan-szindrómás nőknek. Utóbbi-

nak az oka lehet, hogy sem a béta-
blokkolók, sem pedig az ARB-k 
nem alkalmazhatók terhesekben az 
abszolút kontraindikáció fennállása 
miatt.

Említésre méltó a Marfan-szind-
rómás betegek utánkövetésének 
fontossága is. Valamennyi Marfan-
szindrómásnak ajánlott az éves 
szívultrahang kontroll, hogy fel le-
hessen mérni az aortatágulás mér-
tékét, leginkább az aortagyök szint-
jében. Amennyiben az expanzió 
mértéke magas vagy az átmérő a 
műtéti indikációs határ közelébe ér, 
még gyakoribb megfigyelés szük-
séges, csakúgy, mint a terhes, illet-
ve műtéten átesett páciensek eseté-
ben. Azon betegeknél, akik az 
aortagyöktől disztálisan normális 
főütőér dimenziókkal rendelkez-
nek, 5 évente CT vagy MRI elvég-
zése szükséges, azonban ez évente 
indikált, amennyiben a távolabbi 
érszakasz érintett. 

terjedhet az aortabillentyűkre (extrém 
súlyos akut aorta szívkoszorú-erekre 
eredményezve), elégtelenséget (akut 
myo car dialis infarktust okozva) továb-
bá az egyéb zsigeri erekre, súlyos vég-
szerv-károsodást vonva maga után.

Genetikai	háttér
A Marfan-szindróma kialakulásában a 
fibrillin-1 gén érintett, melynek több, 
mint 2000-féle eddig ismert mutációja 
hozható összefüggésbe különféle szind-
rómákkal (például: acromiális dys pla sia, 
geleophysic dysplasia 2, MASS-
szindróma, Shprintzen-Goldberg szind-
róma, Stiff skin szindróma, Weill-
Marchesani szindróma 2). Ez a gén fele-
lős a fibrillin 1 fehérje termelődéséért, 
amely a mikrofibrillumok fő összete-
vője az extracelluláris mátrixban. Ezen 
mikrofibrillumok fontos szerepet töl-
tenek be az elasztin rugalmas rosttá 
történő átalakulásában. A fibrillin-1 
gén mutációja a kötőszöveti rostok ren-
dezetlenségét, feldarabolódását okoz-
za, amelynek következtében a kötőszö-
vet rugalmatlanná és könnyen nyújt-
hatóvá válik, mely kötőszöveti gyenge-
séghez vezet. 

Emellett egyre több bizonyíték tá-
masztja alá azt a nézetet is, miszerint az 
emelkedett úgynevezett transzformáló 
növekedési faktor-ß (a továbbiakban: 
TGF-ß) szint központi szerepet játszik 
a Marfan-szindrómára specifikus ma-
nifesztációk kifejlődésében. A TGF-ß 
egy sejtnövekedést és érést befolyásoló 
paracrin mediátor, amely számos fo-
lyamatban játszik szerepet, többek kö-
zött az embrionális fejlődésben, a sejtek 
proliferációjában és az apoptózisban, 
hatása koncentrációfüggő. 

Marfan-szindróma esetében a fib ril-
lin-1 gén mutációja következtében lét-
rejött hibás fehérjetermék nem képes 
megkötni a TGF-ß-t, ezért megemel-
kedik annak szöveti szintje. A magas 
aktív TGF-ß szint hatására megemel-
kedik a mátrix-metalloproteinázok 
szintje, ez kiválthatja a Marfan-szind-
róma különböző tüneteit. A kollagén 
megnövekedett mennyisége miatt az 
aorta fala rugalmatlanná válik, kitá-
gul, ami idővel az aneurizma kialaku-
lását eredményezi. A magas szövetek 
közti TGF-ß szint felelős a csökkent 
izomtömeg kialakulásáért is, amely a 
szindrómában szenvedők jellemző test-
alkati sajátosságaiban nyilvánul meg 
(marfanoid küllem). Ezek a tényezők 

Aortatágulat és disszekció CT angiográfiás képe
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mutatja – az aortagyök és az aorta 
ascendens (részleges vagy teljes) cseréje 
’conduit’-tal, tehát egy olyan műérrel, 
amely egy bicuspidalis mechanikai bil-
lentyűt tartalmaz és helyettesíti az aorta 
natív billentyűit. Vagyis az aortabillen-
tyű cseréjét is magában foglaló műtéti 
technikáról van szó. A Bentall-féle mű-
tét ma már egy alacsony rizikójú, rep-
rodukálható procedúra, melyet nagy 

rutinnal és előszeretettel alkalmaznak 
klinikánkon is. Fontos szempont, 
hogy a műbillentyű magával vonja az 
élethosszig tartó an ti koa gu láns keze-
lést, amely tekintve, hogy a Marfan-
szindrómás betegek egy része már hú-
szas életéveik elején rászorulhat az 
aortagyökcserére, igencsak megterhe-
lő lehet hosszútávon.

A billentyű-megőrző aortagyökcsere 
egy másik, „fiatalabb”, azonban jóval 
komplikáltabb technika, amely akkor 
végezhető, ha az aorta billentyű 
struktúrálisan és funkcionálisan is ép. 
Ezen műtét során a natív aortabillen-
tyű megmarad a műér annulushoz 
történő bevarrása során (Tirone David 
vagy Yacoub szerint), a coronariák 
eredése pedig a Bentall procedúrához 
hasonlóan szintén a graftból történik.

Az aorta annuloectasia sebészi megkö-
zelítését forradalmasította egy alig egy 
évtizede (2004) bemutatott eljárás, mely-
nek angolszász elnevezése: personalized 
external aortic root support (PEARS). 
Az eljárás személyre szabott, hiszen a pá-
ciensről készült diagnosztikai felvétele-
ket elemezve komputertechnika segítsé-
gével virtualizálják a beteg aortagyökét, 
majd fizikailag előhívják azt háromdi-
menziós (3D) nyomtatással. Az így ka-
pott makroporózus hüvelyszerű szövet-
szerkezetet az aorta köré helyezik egé-
szen az aorto-ventricularis junc tio tól 
kezdve, nyílásokat hagyva a coronariák 
eredésének megfelelően. 

Segít	a	képalkotás
Bár a Marfan-szindróma úgyneve-
zett szisztémás betegség, a vezető 
morbiditási és mortalitási faktor a szív-és 
érrendszeri érintettség. Ezért nagy hang-
súlyt kell fektetni a megsemmisítő aorta 
disszekció megbízható pre dik to rai nak 
iden  tifikálására, hiszen ezen ér ka-
tasztrófa ellen leginkább csak megelő-
zéssel, prevencióval tehetünk. 

Az alábbi képalkotó eljárások 
kulcsszerepet játszanak nem 
csak az aorta annuloectasia és 
disszekció diagnózisában, ha-
nem a Marfan-szindrómás be-
tegek szűrésében és műtéti 
után kö ve té sé ben is.

A transtorakális ultrahang 
(TTE) a vezető képalkotó eljá-
rás a Marfan-szindróma diag-
nosztikájában, hiszen az aorta-
gyök vizsgálható parasternalis 
hosszmetszeti felvétellel.

A transösofageális ultrahang 
(TEE) alkalmazható akut helyzetek-
ben, amennyiben aorta disszekció gya-
núja áll fenn, illetve a billentyűmegtar-
tó műtétek sikerességét lehet vizsgálni 
perioperatív körülmények között.

A mágneses magrezonancia képalko-
tás (MRI) egy kulcs technika a Mar-
fan-szindróma diagnózisának felállítá-
sában, illetve a kórkép kezelésében. 
Részletes felvilágosítást ad a szív és az 
aortagyök állapotáról azon esetekben is, 
amikor a megbízható ultrahangfelvétel 
elkészítését nehezíti a Marfan-szindró-
más betegek körében gyakori mellkasi 
deformitások megléte. A komputerto-
mográfiával (CT) ellentétben biztosítja 
az aorta rendszeres vizsgálatát sugárter-
helés nélkül, továbbá számos egyéb 
szervrendszeri eltérés is vizsgálható, 
melyek rendkívül gyakoriak a 
tünetegyüttesben szenvedők körében. 
Mind a CT, mind az MRI használható 
az aorta teljes hosszának vizsgálatára 
Marfan-szindrómásokban, sőt a jelen-
legi európai irányelvek szerint kifejezet-
ten ajánlott.

Sebészi	kezelés
Jelenleg az aortagyök-tágulat pro fil ak-
ti kus sebészi megoldásának három 
módszere van. A teljes aortagyök csere 
(total root replacement, TRR) számta-
lan finomításon esett át azt követően, 
hogy Bentall és De Bono elsőkent al-
kalmazták és publikálták eredményei-
ket 1968-ban. A műtét – ahogy neve is 

Összegezve a három műtéti technikát, 
a Bentall-műtét aortagyök dimenziótól 
függetlenül elvégezhető és egyben szé-
leskörűen elérhető és alkalmazott mód-
szer aorta annuloectasiában azon bete-
gek esetében, akik viselik az élethosszig 
tartó antikoaguláns kezelés súlyát és nem 
kívánnak újra szike alá feküdni. Ezzel 
szemben az aortabillentyű megtartó 
műtét mentesít az állandó gyógyszere-

lés és annak szövődményei alól, 
kecsegtető például fiatal nők szá-
mára, akik a későbbiekben sze-
retnének teherbe esni. Azonban 
szem előtt kell tartani, hogy 
Marfan-szindrómásokban „csak 
idő kérdése” az aorta insufficientia 
kialakulása a betegség patome-
chanizmusának megfelelően, hi-
szen egy progresszív szisztémás 
kötőszöveti betegségről van szó. 
A PEARS magában foglalhatja 
az aortabillentyű megtartó mű-
tét előnyeit, mivel kevésbé drasz-

tikus műtéti beavatkozás (például nem 
kell szívmotort alkalmazni), továbbá a 
műtéti konfigurációból adódóan meg-
akadályozhatja az aortagyök további tá-
gulását és ezzel megőrizheti az aortabil-
lentyű funkciót. 

Változatos	kombináció
A Marfan-szindrómára jellemző mani-
fesztációk számos szervrendszert érinte-
nek és gyakran még egy családon belül is 
változatos kombinációban, illetve sú-
lyossággal jelennek meg, vagyis exp-
resszivitásuk változó. A klinikai kép 
sokszínűsége mellett a már részletesen 
ismertetett pa to me cha niz mus is igen 
összetett. A tünetegyüttes ezen, több 
szinten átívelő komplexitása szükséges-
sé teszi számos, gyakran távoli tudo-
mányterületek együttműködését mind 
az ellátás, mind pedig a kutatás terén. 

Ennek megfelelően, a 2002-es be-
jegyzésű Magyar Marfan Alapítvány 
konziliárius hálózatot épített ki a 
tünetegyüttesben szenvedők kezelése és 
a tanácsadás érdekében, létrehozta a be-
tegek klinikai adatait összegző elektro-
nikus Marfan Regisztert, amely a páci-
ensek biológiai mintái, és azokhoz tar-
tozó laboratóriumi vizsgálatok ered-
ményei mellett összegzi a különböző 
szakterületeket érintő, kérdőívekkel 
gyűjtött paramétereket is, lehetővé téve 
egy valóban multidiszciplináris, átfogó 
kutatási program elindítását.

 BENKE KÁLMÁN

Marfan-szindrómás beteg Bentall-m_tét elQtt és után
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K ülföldön és idehaza sok helyen 
folyik kutatás-fejlesztés a té-
mában. Itt elsősorban az 

USA-ra, Kanadára kell gondolnunk, 
hiszen ezen országok hatalmas mező-
gazdasági területekkel rendelkeznek, 
így a betakarítás pusztán emberi erő-
vel lehetetlen lenne. Az elmúlt évek-
ben egyre nagyobb figyelmet szentel-
nek a gyümölcsszüretelés mechani-
kus megoldásainak.

Kifárasztott szárak
A gépesített szüretelésnél a cél, hogy 
létrehozzunk egy olyan mechanizmust, 
amely alkalmas az adott termény, ese-
tünkben gyümölcs leghatékonyabb be-
takarítására. Manapság a legnagyobb 
hányadban szőlőültetvények szüretelése 
történik gépesített megoldással. Eze-
ket a gépeket kombájnoknak hívjuk, 
működésüket tekintve pedig nagyon 
hasonlóak egymáshoz. A kombájnokat 
úgy kell elképzelnünk, mint egy hidas 
traktort, amelyre egy mechanikus rá-
zórendszert építenek, a gép mozgása 
közben pedig a szedőelemek alternáló 
mozgása veri le a gyümölcsöt a tőkéről. 
Az alkalmazott mechanizmus elve ál-
talánosítható más gyümölcsfajtákra is, 
figyelembe véve az adott növény tulaj-
donságait, felépítését.

Az alma vagy más lombkoronás gyü-
mölcsfák gépesített terménybetakarí-
tása ugyancsak rázással valósulhat meg. 
Az esetek többségében, mint ahogyan 

azt a kézi szüretelés gyakorlata is mu-
tatja, a cél, hogy a gyümölcs szárát ki-
fárasszuk, elgyengítsük valamilyen 
mozdulattal. Ez leggyakrabban vala-
milyen csavaró mozdulatot jelent. Mi-
vel nehéz olyan mechanizmust alkotni, 
amely ezt a csavaró igénybevételt képes 
létrehozni ezért célszerű megvizsgálni, 
hogy a gyümölcs hogyan viselkedik 
hajlításra, vagyis, amikor lengéseket 
végez (ezzel foglalkozunk majd a to-
vábbiakban). Egy, az ezen az elven mű-
ködő gép megvalósítása elképzelhető 
úgy, mintha a gerjesztést a gyümölcsfa 
törzsén alkalmaznánk.

A gépesített szüretelésnek természete-
sen megvannak az előnyei és a hátrá-

nyai is. A szőlő-
szüretelés esetében 
pozit ívumként 
nevezhető meg a 
gyors munkavég-
zés, az élő munka-
erő csökkentése, a 
bogyók szüretelési 
folyamattal törté-
nő leválasztása, 

amely később nem jelent újabb munka-
folyamatot. Negatívumként pedig 
megemlíthető, hogy speciálisan gépi 
szüretelésre alkalmas ültetvények szük-
ségesek, amelyek úgy vannak kiala-
kítva, hogy a szüretelés alatt az ültet-
vény állapota megőrizhető legyen. A 
bogyók sérülnek, illetve a szüretelés 
szár nélkül történik, így elsődlegesen 
borászati célokra alkalmas ez a beta-
karítási típus. 

A lombkoronás gyümölcsfák gépe-
sített szüretelésénél ugyancsak előny-
ként nevezhető meg a gyors mun-
kavégzés, a hatásfok növekedése, de 
felmerülnek esetleges problémák is. 
Olyan szüretelőgép létrehozása célsze-
rű, amellyel elérhető a roncsolásmentes 
terménybetakarítás, valamint az, 
hogy az éretlen gyümölcsök a fán 
maradjanak. Az első eset kritikusabb, 
mivel ha valamilyen sérülés éri a gyü-
mölcsöt, hamarabb rothadásnak in-
dul. Az utóbbi elérése pedig köny-
nyebb feladat, mivel egy érett gyü-
mölcs szüretelése egyszerűbb a szár 
nedvességtartalma miatt.

A Z  A L M A R Á Z Á S  D I N A M I K Á J A

SZÜRETELÉSFIZIKA
Napjaink	mezWgazdaságában	egyre	inkább	csökken	az	élW	munkaerW	szerepe,	megindult	a	gépesítés	
térhódítása.	A	meszaki	 tudományok,	 technológiák	 fejlWdése	 révén	a	költséghatékonyság	 javul,	 ez	
megfigyelhetW	a	mezWgazdaságban	is.	A	termelés	nagy	része	már	ma	is	gépekkel	valósul	meg,	de	a	
gyümölcsszüretelés	mindmáig	a	legnagyobb	költséghányadot	képviseli,	hiszen	ezen	a	területen	még	

ma	is	nagyrészt	az	emberi	munkaerW	dominál.

Az írás a Budapesti M`szaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és  
Tudomány közös ismeretterjesztR cikkpályázatán a  

III. díjat nyerte el a hallgatói kategóriában. 

SzQlQszüretelQgépek alkalmazásának aránya Amerikában
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ahol a szárat homogén, kör keresztmet-
szetű rúddal közelítjük. A szár és az al-
matest csatlakozását egy torziós rugóval 
írjuk le, melynek merevségét is meg 
kell mérnünk. A mérések során a szár 
szemmel láthatóan nem hajlott el, ami a 
torziós rugó mérését befolyásolta volna, 
így a rugómerevség könnyen számol-
ható volt. Az almák szárai különböző 
mértékben, de terhelés nélkül is valami-
lyen szögben állnak – ezeket a szögeket 
is pontosan tudnunk kellett. A szár ru-
galmas karakterisztikájának meghatá-
rozása is elengedhetetlen a pontos mo-
dellalkotás szempontjából, hiszen en-
nek is van egyfajta időfüggése. Az 
érettségi állapot és a nedvességtartalom 
befolyásolja a szár rugómerevségét. 
Ezen mérések kiértékelésével a terhelés 
és elmozdulás közti kapcsolat lineárisra 
adódott. Mivel célunk, hogy becsülni 
tudjuk azt az optimális frekvenciát 
vagy frekvenciatartományt, mely ese-
tében a szüretelés hatásfoka a lehető 
legmagasabb, így a megfelelő rezo-
nanciagörbék ábrázolásához szükséges 

A probléma évtizedek óta foglalkoztat-
ja a kutatókat, mint például Rand és 
Cooke amerikai professzorokat, akik 
1969-es tanulmányukban foglalkoztak 
a gyümölcsök rezgéstani viselkedésé-
vel. Munkájuk elsősorban egymásra 
hasonlító geometriával rendelkező 
gyümölcsökre terjedt ki, mint például 
barack-, szilva-, citrom- és almafélék. 
Mechanikai modellalkotásuk során egy 
lineáris, két szabadsági fokú kettős in-
gából indultak ki. A valós viselkedés le-
írása érdekében az inga rúdjának mind-
két végén egy-egy torziós rugót helyez-
tek el, mivel felismerték annak a fon-
tosságát, hogy a gyümölcsszár 
viselkedését dinamikailag pontosan 
kell modellezni. Meghatározták a rend-
szer sajátfrekvenciáit és vizsgálták ezek 
függését a gyümölcsök geometriai vi-
szonyaitól.

RezgW	gyümölcsök
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetemen végzett vizsgála-
tunkban konkrétan az alma mechani-
kai viselkedését vettük górcső alá. Az 
alma ingaszerű viselkedése mellett a 
szár merevségét is figyelembe vesszük, 
így még a két szabadsági fokú, kis rez-
géseket leíró modell összeállítása és 
elemzése sem triviális. Célunk, hogy 
meghatározzunk egy olyan frekvenciát 
vagy frekvenciatartományt, mely ese-
tében a gépesített szüretelés hatásfoka a 
lehető legjobb, és a vizsgálat során egy 
olyan mechanikai modellt hozzunk lét-
re, melynek viselkedése képes a valóság 
eddigieknél pontosabb leírására.

A mérések során Golden és Idared tí-
pusú gyümölcsök álltak rendelkezésre. 
A modellek paramétereinek kísérleti 
meghatározásakor beszélünk geomet-
riai, tehetetlenségi, merevségi és csilla-
pítási értékekről. A mechanikai model-
lekhez alapvetően 3 geometriai adatra 
van szükség: a közelítő gömb R sugará-
ra, a szár L hosszára, illetve a szár alma-
testbe való benyúlásának h mértékére. 
A tehetetlenségi paraméterek esetében 
a már rendelkezésre álló geometriai 
adatokon kívül szükség van a gyümölcs 
tömegére is. Fontos azonban kiemelni, 
hogy az almák tömege nem csak a faj-
tától, hanem az érettségi állapotuktól is 
függ. A mechanikai modellalkotás so-
rán szükséges merevségi paraméterek 
bevezetése. A szár hajlítólengéseinek 
vizsgálatához el kell végeznünk a szár 
rugóállandó mátrixának kimérését, 

a gyümölcs csillapítását is mérni. A 
modellek során lineáris, arányos csilla-
pítást feltételezünk. Az arányos csilla-
pítás lényege, hogy valamilyen kap-
csolatot keresünk a rendszer merevsé-
gi és általános csillapítási mátrixa kö-
zött. A merevségi mátrix pedig a 
rugóállandó mátrix inverzeként defi-
niálható, melyet több szabadsági fokú 
rendszer esetében értelmezünk. Ele-
mei azt mutatják meg, hogy egységnyi 
terhelések mekkora deformációt 
okoznak a rúdként modellezett szá-
ron. Ekkor az általános csillapítási 
mátrix (K) a rugómerevségi mátrixból 
(S) meghatározható, 

ahol az arányossági együttható a relatív 
(modális) csillapítási tényezőtől (D1) és a 
rendszer első sajátfrekvenciájától (f1) 
függ. A modális csillapítási tényező ér-
téke egy, a még ágon lógó alma lengé-
sét vizsgálva kiszámolható.

A torziós rugómerevség mérésének elve és modellje

A kombinált inga ás rugalmas rúd mechanikai modellje
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Ingamodell
A mechanikai modellalkotás során fel-
építhető egyfajta bonyolultsági hierar-
chia a modellek között. Vizsgálataink 
esetében a legegyszerűbb kettős inga 
modellből kiindulva, lépésről-lé-
pésre haladva próbáltuk azokat a 
valósághoz egyre jobban közelíte-
ni. A gyümölcsöt egy gömb-rúd 
kapcsolattal modelleztük. Ez kü-
lönbözik az eddigi vizsgálatoktól, 
mivel figyelmet fordítunk a pon-
tos geometriai felépítésre, vagyis a 
gömb-rúd, azaz a gyümölcs és a 
szára közti csatlakozás pontos he-
lyére, mert ennek jelentős hatása 
van a kialakuló rezgésekre. 

A vizsgált mechanikai rend-
szerről készített ábrán látszik, 
hogy az almatest, illetve szár a test súly-
pontjától R–h távolságban ideális csuk-
lóban kapcsolódik. A rúd másik végé-
nek kényszerezése befogással történik. 
A valóság pontosabb közelítését pedig 
egy, a B pontban elhelyezett torziós ru-
gó biztosítja. A rendszer arányos csilla-
pítással rendelkezik, melyet modális 
analízissel határoztunk meg. Mint lát-
ható, az általános kettős ingától eltérően 
rugalmas rudat vizsgáltunk és az alma 
szárát egy lineárisan rugalmas, befo-
gott tartóként modelleztük. Hogyha a 
rúd szabad végén egy vízszintes irányú 
F koncentrált erőt alkalmazunk, akkor 
bekövetkezik a szabad vég x irányú el-
mozdulása és ĳ1 szögelfordulása. Ek-

kor a nyugalmi, valamint a kitérített 
állapot között a rúd végének tengely-
irányú emelkedését tapasztaljuk, és ke-
ressük az x irányú elmozdulás, illetve 
az alma emelkedése közti kapcsolatot. 

Ezt a hatást a szilárdságtan elhanyagol-
hatónak tekintheti, mivel másodfokú 
kifejezés, de dinamikai szempontból 
ennek elhanyagolása nem megenged-
hető, mivel a helyzeti energiában má-
sodfokú tag meghatározó a kis ampli-
túdójú rezgések esetén.

Hogyan	mozog?
A felvázolt rendszer alapvetően 3 sza-
badsági fokkal rendelkezik, de mivel a 
gyümölcs szárának átmérőjét és töme-
gét elhanyagolhatónak tekintjük, így 
az visszavezethető 2 szabadsági fokúra. 
A mérési eredmények is mutatják, jelen 
modell is rendelkezik tehetetlenségi, 
csillapítási és merevségi paraméterek-

kel, melyek segítségével felírhatjuk a 
mozgásegyenleteket. A mozgástör-
vény, vagyis az egyenlet megoldása 
gerjesztetlen esetben különböző frek-
venciájú rezgések kombinációjaként fe-
jezhető ki. Ha a rendszer tartalmaz csil-
lapítást, akkor annak mértékétől füg-
gően a rezgés lecseng. Gyakorlati jelen-
tősége annak van, hogy gerjesztett 
esetben a rendszer hogyan viselkedik, 
milyen választ ad a különböző frekven-
ciájú gerjesztő hatásokra. Mivel kis 
amplitúdójú rezgésekről beszélünk, így 
mozgásegyenletet mátrixegyenletként 
felírva a sajátfrekvenciák, lengésképek 
meghatározása sajátérték, sajátvektor 
problémához vezetnek. Fizikailag a sa-
játvektorok a lengésképeket definiál-
ják. Ezek olyan speciális rezgéseket ír-
nak le, amikor az első sajátfrekvenciájú 
rezgés során a szár és a test azonos 
irányban, a második sajátfrekvencia 
esetén pedig ellentétes irányban mozog. 
Az utóbbi esetben megfigyelhetünk 
egy csomópontot is, ami nem mozog a 
rezgés során.

A modellalkotásnál két alapvető esetet 
különíthetünk el. Az első esetben a szi-
lárdságtani elhanyagolással, vagyis a 

rúdirányú elmozdulást, az alma 
emelkedését figyelmen kívül 
hagyva számoljuk a rendszer sa-
játfrekvenciáit, a második eset-
ben pedig ezt is figyelembe vesz-
szük. Ennek a hatásnak a jelentő-
sége abban nyilvánul meg, hogy 
megváltoztatja a rendszer poten-
ciálfüggvényét, vagyis alma ese-
tében helyzeti energia növekedést 
tapasztalunk. 

Tapasztalatok és a természetben 
tett megfigyelések alapján a fent 
bemutatott ábra „A” pontjában 

szakad el a gyümölcs szára, így a 
hajlítónyomaték és feszültségi számítá-
sokat ebben a pontban kell elvégezni a 
gerjesztés frekvenciájának függvényé-
ben. Az eredmények összefoglalása-
ként elmondható, hogy mérési és szá-
mítási eredmények alapján egy esetle-
ges rázógépnek a második sajátfrek-
venciás rázás jelentené azt a frekvenciát, 
ahol a szüretelés hatásfoka a lehető leg-
jobb. Ebben az esetben a lengéskép na-
gyobb mértékben hajlítja a szár tövét az 
ággal való csatlakozásánál. Az alma 
hosszabb távon való eltarthatóságának 
is az a feltétele, hogy az ágnál szakadjon 
le a gyümölcs a fáról.

BÉRI BENCE

Az eredmények összefoglalása 

Mérés
Modell 

I.
Eltérés 

(%)
Modell 

II.
Eltérés 

(%)

f1 (Hz) 2.20 1.68 -30.95 2.29 3.93

f2 (Hz) - 4.78 - 6.31 -

A mérések során csak az elsQ sajátfrekvenciát tudtuk 
meghatározni. Ezt, és az analitikus eredmények 

összefoglalását tartalmazza a táblázat, ahol a Modell I. 
megnevezés az almaemelkedésének figyelembe vétele nélkül 

számolt eredményeket adja meg, a Modell II. pedig annak 
figyelembevételével számolt eredményeket.

Az ábra a) és b) része a rendszer rezonanciagörbéit szemlélteti, mely megmutatja, hogy az alkalmazott 
harmonikus gerjesztés frekvenciájának függvényében mekkora a rendszer maximális kitérése. Látható, 

hogy a gerjesztetlen rendszer sajátfrekvenciáinál amplitúdócsúcsok alakulnak ki, asrhmelyeket 
rezonanciafrekvenciáknak is nevezünk.



1164   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/37

és a geológia mind kiveszik részüket az 
asztrobiológiai kutatásokból, így való-
ban komplex képet kaphatunk a távoli 
égitestek lakhatóságáról. Én egyébként 
elsősorban az exoholdakkal foglalko-
zom, nem az exobolygókkal. 
– Van egyáltalán különbség exobolygó 
és exohold között abból a szempontból, 
hogy lakható-e?
– Igen, van. Egy bolygóra első közelí-
tésben azt szokták mondani, akkor le-
het rajta élet, ha a csillaga lakhatósági 
zónájában kering. De egy hold akkor is 
lehet lakható, ha nagyon messze van a 
csillagától. Bolygója ugyanis akkora 
árapályerőt fejthet ki, hogy a hold bel-
sejében keletkezett hő annyira felmele-
gítheti a felszínt, hogy a jég megolvad-
hat rajta. Az egyik fő témám pont az 
árapályfűtött exoholdak vizsgálata. 

Korábban öt hónapot a Princeton 
Egyetemen kutattam, a holdak ár-
apályfűtésével ott kezdtem foglalkoz-
ni. Ezt a folyamatot geofizikai model-
lekkel vizsgáljuk, a Naprendszeren be-
lül az Ióra is alkalmazzák. Ilyen mo-
dellt programoztam le én is, és 
megnéztük, hogy a különböző pálya-
elemekkel rendelkező, különböző mé-
retű holdaknak milyen lenne a felszíni 
hőmérséklete. 

A Jupiter holdja, az Europa is árapály-
fűtött, sokan feltételezik is, hogy lehet 
élet a jégpáncél alatti óceánban. A hő 
az égitest belsejében keletkezik, onnan 
halad a felszín felé és hidrotermális 
kifúvásokon keresztül melegíti a vizet. 
Ahol a kőzet és víz találkozik, kiala-
kulhatnak egyszerűbb életformák. 
– Nem akarok ünneprontó lenni, de 
még egyetlen exoholdat sem ismerünk. 
– Ez így van, de nagy erőkkel folyik a 
keresés és tulajdonképpen bármelyik 
pillanatban érkezhet bejelentés a felfe-
dezésükről. Például a HEK (Hunt for 
Exomoon with Kepler) program kere-
tében a Kepler űrtávcső adataiban ke-
resik holdak nyomát a már ismert 
bolygók körül. Sőt, évekkel ezelőtt 
volt egy bejelentés, hogy mikrolencse-
effektussal találtak egy exoholdat, de 
mivel máshogy is lehetett értelmezni az 
adatokat, és sajnos ezeket a méréseket 
nem lehet megismételni, így nem sike-
rült megerősíteni a felfedezést. Min-
denesetre technikailag ma is képesek 
vagyunk exoholdak kimutatására. 
– A lakhatósági zónát sem mindenki 
fogadja el.
– Ez is igaz, mi is csak első közelítésben 
használjuk, és eleve csak a Földhöz ha-
sonló égitestekre lett „kitalálva”. De mi 

– Nem nehéz kitalálni, hogy miért 
foglalkozik a földön kívüli élet lehető-
ségeivel, de miért lett csillagász? 
– Eredetileg zeneművészeti középisko-
lába jártam, gitározni tanultam és 
mondhatjuk, hogy gitártanárnak ké-
szültem. Aztán amikor kiköltöztünk 
szüleimmel a város szélére, és zavaró 

fények nélkül gyö-
nyörködhettem a 
csillagos égboltban, 
elhatároztam, hogy 
csillagász leszek. Ne-
kiálltam fizikát, ma-

tematikát tanulni, hogy felvegyenek 
az ELTE csillagász szakára. A földön 
kívüli élet keresése az egyetemen fo-
gott meg, és azóta foglalkozom az élet 
lehetőségeinek kutatásával. 
– Sokak szerint ebben a témában ma 
még kevesebb a science, mint a fiction. 
Hogyan lehet ezt a témát a tudomány 
szabályai szerint kutatni? 
– Valóban sok kérdés tisztázatlan az 
exobolygók lakhatóságával kapcsolat-
ban, de egyrészt észszerű feltételezése-
ket tudunk tenni, másrészt pedig sok 
esetben a Föld példájából indulunk ki, 
és a földihez hasonló égitesteket kere-
sünk. Az is segít, hogy a kapcsolódó te-
rületek, a biológia, kémia, csillagászat 
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AZ	ÉLET	LEHETVSÉGE	
AZ EXOHOLDAKON

A földön kívüli élet kutatása mindenkit izgat, az 

exobolygók felfedezése pedig még inkább felcsigáz-

ta	 az	 érdeklWdést.	 Nagy	 érdeklWdésre	 tett	 szert	 a	
nemrég felfedezett új bolygó is, mely a hozzánk leg-

közelebbi csillag, a Proxima Centauri lakhatósági 

zónáján	 belül	 kering.	 Az	 aktuális	 téma	 kapcsán	
Dobos Verával, az MTA CSFK Konkoly Thege Miklós 

Csillagászati Intézetének tudományos segédmunka-

társával izgalmas beszélgetést folytattunk a földön 

kívüli	élet	kutatásának	lehetWségeirWl	és	határairól.

K 119993
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ha a hold közelebb van a csillaghoz, 
sokkal több fényt fog visszaverni, így 
nagyobb lesz a változás a fénygörbén. 
– Mik azok a jelek, amiket ki tud-
nának mutatni, és nyugodt szívvel rá 
mernék mondani, hogy biológiai ere-
detű?
– Az egyik szempont az, hogy a vizs-
gált égitest légkörében milyen kémiai 
elemeket találunk. A metán, az oxigén 
meg az ózon, különösen, ha együtt fi-
gyelhetők meg, az élet jelenlétére utal-
hatnak. De ez nagyon bonyolult kér-
déskör, mert a Földön a különböző na-
gyobb földtörténeti korszakokban is 
változott az, hogy mikor, milyen ké-
miai elemek voltak a légkörben. De ha 
találnánk is megfelelő kémiai eleme-
ket, akkor se állíthatnánk biztosan, 
hogy ez tényleg az élet jele, mert nem 
biológiai eredetű kémiai folyamatok 
révén is létrejöhetnek. 
– Bíztató, hogy vörös törpecsillagok 
környékén már több bolygót találtak. 
Ott viszont más hullámhosszak van-
nak túlsúlyban, mint a naptípusú 
csillagok környezetében keringő boly-
gókon. 
– A Föld spektrumában a látható tarto-
mány szélén, ahol a vörös szín kezdő-
dik, hirtelen megugrik a fényvisszave-
rő képesség, és ez a zöld növényzetnek, 
a klorofillnek a hatása. Vannak kutatá-
sok arra vonatkozóan, hogy ezt vizs-
gálni kellene a bolygók színképében, 
hiszen növényzet jelenlétére utalhatna. 
Persze ezzel kapcsolatban is vannak el-
lenérvek.

De a vörös törpékkel kapcsolatban is 
vannak hasonló elméleti kutatások. 
Nem a vörös szín szélénél kell keresni a 
klorofillt. Kiszámolták, hogy hány na-
nométer környékét kell figyelni, sőt azt 
is figyelembe kell venni, hogy ilyen 
környezetben a fotoszintézishez nem 
két fotont használ a növény, hanem 
hármat. 

Természetesen az lenne a perdöntő, ha 
felvennénk a kapcsolatot az exobolygók 
vagy exoholdak lakóival, de ez még 
tényleg a sci-fi világa. Egyelőre sokkal 
reálisabb, ha olyan együttesen figyel-
hetnénk meg olyan apró nyomjelzőket, 
mint a kémiai elemek a légkörben és a 
spektrum jellegzetességei. Akkor 
mondhatnánk, hogy ott nagyon nagy a 
valószínűséggel kialakulhatott vagy ki-
alakulhat a jövőben az élet. 

TRUPKA ZOLTÁN

mai vagy a közeljövő műszereivel eset-
leg kimutatható lenne. A jeges 
exoholdas kutatáson Kereszturi Ákos-
sal, Kiss Lászlóval és Pál Andrással dol-
gozom együtt itt az intézetben. 

A számítások alapján az jött ki, hogy 
a vörös törpék körül érdemes keresni a 
jeges exoholdakat, mert azoknak sok-
kal gyengébb a sugárzásuk. A hóhatár 
sokkal közelebb húzódik hozzájuk, és 

van, ha kisebb vagy nagyobb a bolygó? 
Vagy ha egy vörös törpecsillag körül 
kering, aminek a lakható zónája na-
gyon közel van a csillaghoz? Ott is na-
gyon erős árapályerők léphetnek fel, 
ami túlfűtheti a bolygót. Vagyis hiába 
kering a lakható zónában, mégis túl 
forró. 
– Részben a jeges exoholdakról írta a 
doktoriját. Hogyan lehet ezeket az égi-
testeket kimutatni?
– Legfrissebb kutatásunkban arra vol-
tunk kíváncsiak, ki tudnánk-e válasz-
tani a jeges felszínű holdakat a többi 
közül. Az alapgondolat az volt, hogy a 
jeges égitestek nagyon sok fényt 
vernek vissza. Amikor elhalad a csilla-
ga előtt, egy picit kitakar belőle, emiatt 
csökken a csillag fényessége. Ha mö-
götte halad el, sokkal kisebb mérték-
ben, de szintén csökkenést tapaszta-
lunk. Ez annak a következménye, 
hogy pont, mielőtt eltűnne a csillag 
mögött és pont, miután kijön, megvi-
lágítja a csillag a jeges felszínt és a visz-
szavert fény hozzáadódik a csillag su-
gárzásához. Viszont amikor bemegy a 
csillag mögé, csak a csillag sugárzását 
észleljük. Ha ezt a nagyon pici különb-

séget ki tudnánk mutatni, meg lehetne 
becsülni az égitest fényvisszaverő ké-
pességét. Innentől kezdve csak model-
lezni kell egy csillag-bolygó-hold rend-
szert, kiszámolni, mekkora fényesség-
csökkenést okoznának a különböző 
albedójú égitestek különböző csillag-
méretek és különböző csillagtól való tá-
volságok esetén. Ilyen számolások 
alapján kerestünk olyan esetet, ami a 

Az észlelt fényesség idQbeli változása 
okkultáció során, vagyis amikor a bolygó és 
a hold a csillag mögött halad el. Okkultáció 

elQtt és után az égitestekrQl visszavert 
csillagfény hozzáadódik a csillag észlelt 

fényességéhez. Naphoz hasonló csillagok 
esetén a bolygó és a hold okkultációs görbéje 
általában egymásra rakódik (a), míg a vörös 
törpecsillagoknál, azok jóval kisebb mérete 

miatt általában elkülönül (b).

A Szaturnuusz holdjának, az Enceladunak is van hidrotermális aktivitása
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A z emberiség jóléte hosszú távon 
azon múlik, sikerül-e megóv-
nunk a levegőt, amit beléleg-

zünk, a vizet, amit megiszunk, és a bi-
ológiai sokféleséget, amelyen oszto-
zunk.  E közös természeti örökség 
mindannyiunkat összeköt.  Magyaror-
szág tíz nemzeti parkjából eddig nyol-
cat látogattam meg, ahol magam is 
megtapasztaltam a fenti tényezők-
nek életünkben betöltött szerepét. 
Természetesen kíváncsi vagyok a 
két utolsó nemzeti parkra is, ahová 
még idén szeretnék eljutni.

A nemzeti parkok és a védett ter-
mészeti területek olyan helyek, ahol 
gondosan őrizzük közös demokra-
tikus, kulturális és természeti érté-
keinket a jövő nemzedékek számá-
ra. A nemzeti park a köz vagyona, 
általuk élvezzük a szárazföld, a ten-
gerek és a hozzájuk kötődő kulturá-
lis javak mindenkit megillető kin-
cseit. Legyen szó a gyermekről, aki 
egy nemzeti parkban megfigyelt 
pillangó hatására kedveli meg a tu-
dományt; a tanárról, aki itt tart em-
lékezetes történelemórát tanítvá-
nyainak; vagy az itt kiránduló és ezáltal 
felüdülő családról, a nemzeti parkok a 
nemzetek gazdag örökségét és értékeit 
őrzik, és ezzel járulnak hozzá a társa-
dalmi jóléthez. Mindezt magam is 
megtapasztaltam a magyarországi 
nemzeti parkokban tett látogatásaim 
során. Erdőkben és homokdűnéken jár-
tam, vadregényes holtágban kenuztam, 
egyedülálló élőhelyek növény- és állat-
világával ismerkedtem, a nemzeti par-
kok munkatársaival beszélgettem, isko-
lásokkal és tanáraikkal találkoztam, és 
a saját szememmel láttam a nemzeti 
parkok előnyös társadalmi hatásait.

Woodrow Wilson elnök 1916. au-
gusztus 25-én hozta létre az Amerikai 
Nemzeti Park Szolgálatot (NPS), amely 
idén ünnepli századik évfordulóját. Az 
Egyesült Államok Kon gresszusa 1872-

A M E R I K A I  É S  M A G YA R  N E M Z E T I  PA R KO K 

KÖZÖS ÉRTÉKEINK MEGTESTESÍTQI 
Az	Egyesült	Államok	elnöke,	Woodrow	Wilson	egy	évszázaddal	ezelWtt,	1916.	augusztus	25-én	hozta	
létre	az	Amerikai	Nemzeti	Park	Szolgálatot.	EbbWl	az	alkalomból	Colleen	Bell,	az	Egyesült	Államok	
magyarországi	nagykövete	végiglátogatja	a	magyarországi	nemzeti	parkokat.	Utazásai	indíttatásá-
ról,	a	nemzeti	parkok	XXI.	századi	jelentWségérWl	az	alábbi	cikket	küldte	szerkesztWségünk	számára.

ben alapította meg a világ első nemzeti 
parkját – a Yellowstone-t –, ami a nem-
zetipark-mozgalom katalizátorává vált 
világszerte, amikor más országok saját 
viszonyaikra alkalmazva követni kezd-
ték e példát.  Büszke vagyok a Nemze-
ti Park Szolgálatunk által megtestesített 
értékekre, és arra, hogy az Egyesült Ál-
lamok ilyen fontos szerepet játszott e 

globális mozgalomban. A nemzeti par-
kok országaink közös demokratikus 
alapértékeit és természeti örökségét je-
lenítik meg. Minden magyart arra biz-
tatok, hogy „találja meg az ő nemzeti 
parkját” (http://findyourpark.com) az 
Egyesült Államokban és itt, Magyaror-
szágon, és ünnepelje mindazt, amit e 
parkok nyújtani tudnak.

A nemzeti parkok létfontosságúak a 
biológiai sokféleség védelmében, a ter-
mészet megőrzésében, a védett fajok fe-
ketekereskedelme elleni küzdelemben, a 
kulturális örökség megőrzésében, az ég-
hajlatváltozás hatásainak mérséklésében 
és az ahhoz történő alkalmazkodásban. 
A nemzeti parkok közös környezetünk 
jó sáfárai, hiszen lehetőséget nyújtanak a 
tudományos együttműködésre, a közös-
ségi részvételre, az egészséges életmód 

népszerűsítésére és fontos szerepet játsza-
nak a jelen és jövő vezetőinek nevelésé-
ben is. Továbbá korunkban, ami a min-
denre kiterjedő, folyamatos technikai 
kapcsolattartáson alapul, különös jelen-
tősége van annak is, hogy elsősorban a 
fiatalokat arra ösztönözzük, lépjenek túl 
a virtuális tereken, és kerüljenek közvet-
len kapcsolatba a természettel.

Ezek a parkok létfontosságú sze-
repet tölthetnek be a közösségek 
gazdasági fejlődésében is. Ha fenn-
tartható módon gazdálkodnak ve-
lük, a nemzeti parkok befektetést 
vonzanak. Az Egyesült Államok-
ban például ma a Nemzeti Park 
Szolgálat mintegy húszezer alkal-
mazottja gondozza parkjainkat, az 
USA nemzeti parkjainak látogatói 
pedig évente kétszáznegyvenezer 
helyi munkahelyet tartanak fent, 
ezáltal több mint 27 milliárd dollár-
ral járulva hozzá a gazdaság teljesít-
ményéhez. Az amerikai és magyar-
országi nemzeti parkok 2015-ben 
rekordszámú látogatót vonzottak. 
Amerikában 305 millió érdeklődő 
járt az ottani, négyszáznál is több 

nemzeti parkban, míg Magyarorszá-
gon másfél milliónyian kirándultak az 
itteni tízben. A nemzeti parkok mind-
két országban munkahelyeket terem-
tenek, és jótékony hatással vannak a 
helyi gazdaságra.

A parkokban tett minden látogatásom 
pozitív és egyedülálló élményt jelen-
tett, és megerősített abban, hogy a 
parkjainkat értékes javakként kell 
megbecsülnünk, amelyek a természet 
szépségét és a pótolhatatlan ökosziszté-
mákat őriznek meg a jövő generációk 
számára. Őszintén remélem, hogy az 
elkövetkező hónapokban és években 
sokunknak lesz alkalma arra, hogy 
megismerje és felfedezze mindazt, 
amit Magyarország és Amerika nem-
zeti parkjai nyújtani tudnak.

COLLEEN BELL

A Kiskunsági Nemzeti Parkban tett látogatás

(NÉMETH ATTILA FELVÉTELE)
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

Magyarországon 1914-ben rendeztek először bo-
rászati és pincészeti kiállítást. Helyszíne Buda-
pesten, a városligeti Iparcsarnokban, a Néprajzi 

Múzeum akkori épületében volt. A modern borászati és 
pincegazdasági gépek, eszközök bemutatása mellett a 
hazai szőlőtermesztés és feldolgozás történetét reprezen-
táló régi tárgyak kiállítására is sor került.

Az eseményre készülődve Semayer Vilibald (a Néprajzi 
Osztály akkori igazgatója) és Ács Lipót gyűjtőútja során 
Szekszárdra is eljutott. A régiségek után kutatva ta-
láltak rá egy nádfedeles borpince kegyelettel őr-
zött, már használaton kívüli, díszes, kétorsós 
szőlősajtójára.

A gyűjtés után egy évszázaddal most ismét 
bemutatkozik a szőlőprés. Gerendájának (a 
„bálványnak”) és oromdíszének feliratai, 

ábrázolásai magyar vonatkozásúak, részint a szekszárdi 
borvidék történelméről mesélnek magyar nyelven. Kivi-
telezése módját tekintve azonban inkább a XVIII. század 
folyamán Szekszárdra települt és elmagyarosodott német 
szőlőművelő és iparos lakosság sajátos – az osztrák és né-
met népi bútorokra is jellemző – díszítőstílusában készült. 

A gerendába faragott vers több helyi készítésű, köztük 
egy 1824-es évszámú présen is felbukkan. Kezdősora: 
„Lásd meg Uram én ügyemet…” a Tolna megyei születésű 
(Tolnai) Fabricius Bálintnak, a Wittenbergben tanult re-
formátus lelkésznek egyik népszerű zsoltárát idézi, 
amely először az 1590-ben kiadott debreceni református 
énekeskönyvben jelent meg, majd később a katolikus 
dalok közé is bekerült.

A vaskos tölgygerenda két végén fára ragasztott színes 
nyomatokat (matricákat) találunk. A baloldali képen a 
felirat szerint „Árpád Hős Atyánk”, a honfoglaló vezér 
áll. Jobboldalt Mátyás királyt látjuk egy, ma már nehe-
zen olvasható vers kíséretében: „Amit (…) Elbírt / Má-
tyás és jó atya / aszt most élő magyar / Meg sem mozdíthattya”. 
A szöveg eredete ismeretlen és értelmezése is kétséges. 
Talán a Mátyás idejében Szekszárdot birtokló és a király 
elleni összeesküvést szövő Vitéz János tettének megtor-

SZEKSZÁRDI 
SZVLVPRÉSOROM

lása: a vár lerombolása vagy a török elleni harcok, a vi-
dék megszállásának gyászos emléke ihlethette a sorok 
megfogalmazóját.

A gerenda középső festett képén Szent Orbán püspököt, az 
utolsó fagyosszentet, a szőlőművelők, kádárok, kocsmárosok 
patrónusát láthatjuk. Európa legelterjedtebb – termést bizto-
sító és őrző – védőszentjének kultusza ugyancsak német köz-
vetítéssel jutott el hazánkba. Május 25-e, Orbán napja időjós-
ló nap. A szent szobrát közszemlére tették, virágokkal díszí-

tették. Ha Orbán szép időt hozott, megkoszorúzták, ka-
láccsal etették, borral öntözték, itatták (és maguk is 

ittak), mert jó őszre, bő szüretre következtettek. 
Ám ha a szent esős, zord időt hozott – vagyis 
kárt tett az éppen virágzó szőlőben –, sárral 
dobálták meg, vízbe hajították, a földön kö-

téllel vonszolták, leköpködték.

A természeti erőket befolyásolni akaró ősvallási, antik 
elemek és az ezekre ráépülő keresztény szentkultusz je-
gyei ötvöződnek az Orbán napi szokásokban. A jót vagy 
rosszat hozó, s ezért jó vagy rossz bánásmódban részesü-
lő védőszent kapcsán ezt olvashatjuk a kép alatt: „Szent 
Orbán püspök könyörögj érettünk”. A jókedv forrásával, a 
borral kapcsolatban álló, hagyományosan püspöksüveg-
ben ábrázolt szent egy magyar közmondásban is megje-
lenik: „Feltette az Orbán-süveget” – mondják arra, aki a 
kelleténél többet ivott.

A szőlőprés tetejét Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszo-
nya, a szőlőművelők védőszentje koronázza. (Az egyház-
atyák Máriát a szőlőtőhöz hasonlították, amely Krisztust 
mint gyümölcsöt érlelte.) Ábrázolása a Szeplőtelen Szűz és 
az Apokalipszis Napba öltözött asszonya jellegzetes attri-
bútumait ötvözi: fejét tizenkét csillagból álló koszorú öve-
zi, földgömbön álló lába a gonoszt jelképező kígyót tapos-
sa. A kép alatt „Mária bűnösök menedéke könyörögj éret-
tünk” felirat – a Lorettoi litánia Szűz Máriát köszöntő és 
segítségül hívó imádságának részlete – olvasható a Nép-
rajzi Múzeum szeptemberi hónap tárgyán, a szekszárdi 
szőlőprés ormán. KISS MARGIT

(SARNYAI KRISZTINA FELVÉTELE)
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Mit várhatunk?
Ezzel az oki kezeléssel elérhető, 
hogy az allergiás beteg szervezete 
lépésről lépésre hozzászokjon az al-
lergiát kiváltó anyaghoz, megta-
nulja azt panaszok nélkül elviselni. 
A beteg állapota fokozatosan ja-
vul, tünetei és tüneti gyógyszer-
igénye fokozatosan és jelentősen 
csökken, ideális esetben tünetmen-
tessé válhat, vagyis meggyógyul-
hat az allergiájából. Erről a keze-
lésről kimutatták, hogy újabb al-
lergiák kialakulását hátráltatja, és 
gyerekeknél megelőzi például a 

szénanáthából asztmába való prog-
resszió kialakulását. Bizonyos érte-
lemben allergia elleni oltásként is 
felfogható.

Allergiás nátha (szénanátha), aller-
giás kötőhártya-gyulladás, allergiás 
asztma, méh- és darázsméreg-aller-
gia esetén alkalmazható. Különböző 
pollenek, háziporatka, állati szőr, 
penészgomba, méhméreg, darázs-
méreg-kivonatokat vagy szintetizált 
anyagokat alkalmaznak. Táplálékal-
lergiák és atópiás dermatitisz eseté-
ben is vannak már sikeres klinikai 
vizsgálatok. 

OLTÁS ALLERGIA ELLEN

Noon és munkatársai már 
1911-ben közölték a Lancet 
folyóiratban, hogy a panaszt 

okozó allergén fokozatos bevitelé-
vel a szervezet toleranciája váltható 
ki az adott anyagra. Kísérletükkel 
megteremtették az allergia oki te-
rápiáját, ugyanis ezzel a módszerrel 
nemcsak a betegség tüneteire, ha-
nem annak okára, a toleranciahibára 
fejtettek ki hatást.

Az allergén immunterápia (AIT) – 
régi nevein deszenzibilizálás, hy po-
szen zi bili zá lás, allergén sp ec if i kus im-
munterápia, allergénvakcináció – ma 
már nem az utolsó terápiás próbálko-
zás az allergia kezelésében, hanem a 
globális allergiakezelés része, melyet a 
betegség korai fázisában érdemes el-
kezdeni.

Leegyszerűsítve a bonyolult 
immunológiai folyamat bemu-
tatását, elmondható, hogy a pa-
naszt okozó allergén fokozatos bevi-
telével a regulációs T-sejtek aktivá-
lódnak.  E sejtek által kibocsátott 
citokinek, interleukinek (TGF-béta, 
IL-10)) egyrészt gátolják az allergiás 
betegben jellemzően túlsúlyba ke-
rült Th2 típusú sejteket, így az álta-
luk kibocsátott citokinek mennyisé-
ge is csökken (IL-4, IL-5, IL-13), ez-
által a B-sejtek IgE-termelése vissza-
esik, a bazofil és eozinofil sejtek 
kiáramlása a csontvelőből gyengül, 
aktivitásuk csökken. Gyengül az al-
lergiás reakció. Másrészt ezek a re-
gulációs T-sejtek a B-sejteket „vé-
delmező” IgG és IgA típusú antitest 
termelésre serkentik. 

Korunk népbetegsége, az allergia a szervezet túlzó, „hisztériás” reakciója olyan anyagokra, amelye-

ket tolerálnia kellene. Az immunrendszer ezen kisiklásának kezelésére logikus próbálkozás a tünete-

ket		kiváltó	anyagok	távoltartása.	Ez	például	étel	vagy	állatszWr	esetén	könnyen	lehetséges,	azonban	
sokszor nem sikerül a kiváltó allergént elkerülni a pollenallergiásoknak. A hagyományos gyógyszeres 

tüneti terápia csupán csitítja az allergiás reakciót. A tüneti kezelés ezt a „hisztériát” nyugtatja le 

antihisztaminokkal, amelyeket akár lokálisan kap a szénanáthás beteg szemébe, orrába, akár szisz-

témásan, tabletta formájában, a hatás csak addig tart, amíg a készítményt használja.

BQr alá adott injekció

Nyelv alatt olvadó tabletta
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Újabban úgy módosítják az allergé-
neket, hogy minél kevesebb mellékha-
tást okozzanak a terápiás hatékonyság 
megtartása mellett. Az allergének tisz-
tított kivonatai vagy kémiai módosí-
tással hipoallergénné tett allergoidok a 
leggyakoribban alkalmazott for-
mák. Egyre gyakran gyártanak 
rekombináns allergéneket, és az adott 
allergén fontos peptidszakaszait is. A 
rövid lineáris allergén peptidszakaszok 
alkalmazása lehetetlenné teszi az aller-
giás tünetek kiváltásában fontos IgE-
keresztkötés létrejöttét, emiatt a ké-
szítmény allergiás mellékhatás-poten-
ciáját csökkenti. A DNS allergia vak-
cinák előállításának lényege pedig, 

hogy bakteriális DNS-sel termelte-
tik meg sejten belül az allergén leg-
fontosabb peptidjét, amely az 
antigénprezentáció során T-sejteket 
olyan irányba befolyásolja sok-sok 
lépésben, ami végül az allergiás tü-
netek mérséklődéséhez vezet. 

Különböző adjuvánsokkal is tudják 
fokozni a hatékonyságot (alumínium-
hidroxid, lipopoliszacharid, lipo-
protein, CpG-motívumot tartalmazó 
DNS-szekvenciák stb).

Társterápia alkalmazása például a 
monoklonális anti IgE-antitest keze-
léssel a hízósejtek, bazofil sejtek  

Kik kaphatják?
Allergológiai kivizsgálás után a 
klinikai tünetek és a leletek össze-
vetéséből az allergológus eldönti, 
hogy melyik az úgy nevezett rele-
váns allergén, vagyis a legtöbb tü-
netet okozó allergén. Először csak 
erre az egyféle allergénre javasolt 
a kezelés indítása, majd maxi-
mum 2–3 féle allergénnel folytat-
ható. Egyes országokban egyéni, 
névre szóló keverékeket állítanak 
elő. Ez Magyarországon még nem 
terjedt el. Már öt éves kor felett 
alkalmazható az AIT. Méh- vagy 
darázsméreg-allergia esetén fiata-
labb korban is indikálható. Ter-

hesség alatt nem indítható, de a 
megkezdett kezelés folytatható vá-
randósság alatt is.

Nem kaphatják viszont a kezelést 
a súlyos immunbetegek, súlyos 
szív-érrendszeri betegségekben, 
autoimmun betegségben szenve-
dők, daganatos betegek vagy sú-
lyos idegrendszeri betegek. Továb-
bi kontraindikációt képez az adre-
nalinra vagy béta mimetikumra 
(például salbutamol) való allergia, 
mert ez utóbbi gyógyszerek az 
esetleges mellékhatások elhárításá-
ra valók.

nagy affinitású IgE-kötő recepto-
raihoz való IgE-kötést akadályoz-
za meg, ami a sejtekből történő és 
az allergiás reakciókért felelős 
mediátor kiáramlását indukálná. 

A készítményeket bőr alá adott in-
jekció formájában kezdték először 
bevezetni. Ma már nyelv alatti olva-
dó tabletták és nyelv alatti cseppek 
vagy sprayk a legkedveltebb beviteli 
módok. A szembe, orrba, nyirokcso-
mókba, hörgőkbe juttatott allergé-
nek vagy szájon keresztül lenyelt al-
lergének hatékonysága elmarad az 
injekcióban beadott vagy a nyelv 
alatt olvadó tablettában használt al-
lergének hatékonyságától. Élelmi-

szerallergiák esetében nagy re-
ménység a bőrön át, tapaszok 
formájában bejuttatásra kerülő 

(trans der ma lis) allergének 
alkalmazása.

Hogyan zajlik 
a kezelés?

A kezelést allergológus indítja. 
Injekció esetén orvos adja be a 
készítményt, nyelv alatti ké-
szítmény esetén az első adagot 
kell allergológussal bevenni, 
aki bemutatja a helyes techni-
kát, tájékoztatja a beteget az 
esetleges mellékhatásokról, a 
kezelés szüneteltetésének in-
dokairól. A nyelv alatti készít-
mények szedése otthon foly-
tatható. 

A kezelésnek általában van 
egy bevezető szakasza, amikor 
alacsony dózisról fokozatosan 
emeljük az  adagokat, majd el-
érve egy szintet egy hosszabb, 
állandó dózisú fenntartó sza-

kaszra térünk át. A kezelés 3–5 évig 
is eltarthat. Pollenek esetében csak a 
pollenszezon előtt és alatt kell alkal-
mazni általában 3 szezonban, azon-
ban háziporatka-allergia esetén télen-
nyáron, 3 évig, a készítmény alkal-
mazási előírásától függően heti 1-2 
napon vagy naponta vagy csak ha-
vonta. Néhány készítménynél nincs 
kezdő bevezető szakasz.

Néhány hónap múlva már érezhető 
az allergiás tünetek javulása a tüneti 
gyógyszerigény csökkenése. A kúra 
végén is megmarad ez a jótékony 
hatás körülbelül 10 évig. Egyes ta-

Nyelv alatti spray/csepp

BQrön át felszívódó AIT
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nulmányok szerint, ha visszatér a tü-
net, kb. 50%-os erősséggel, akkor 
egy egyszeri rövid ismétlő kúra - 
mint egy emlékeztető oltás – ismét 
csökkenti a tüneteket és az esetleges 
tüneti gyógyszerigényt.

Különböző biomarkerek mérhetőek 
az immunológiai változás detektálá-
sára. Erre többnyire kutatás kereté-
ben van lehetőség. A Prick-bőrpróba 
és a vérből mérhető allergénspecifikus 
IgE-szint lassabban javul, mint maga 
a beteg, azért a beteg tüneteinek ja-
vulását (tüneti pontszám) és gyógy-
szer igényének csökkenését (gyógy-
szerhasználati pontszám) mérjük, ez a 
legerősebb jelzője az AIT hatékony-
ságának.

Az injekciós formának a szúrás he-
lyén lehetnek pirosságot, duzzanatot, 
viszketést okozó mellékhatásai, rit-
kán felléphet asztma vagy súlyos al-
lergiás reakció (anafilaxia) is. Ennek 
elhárítására az allergológiai rendelő-
ben rendelkezésre állnak a személyi és 
tárgyi feltételek. A nyelv alatti készít-
mények esetében a szájüregben fel-
léphet viszketés, torokkaparás, visz-
kethet a fül vagy a szem, nyelv alatti 
kis duzzanat alakulhat ki, ritkák a sú-
lyosabb reakciók. E mellékhatások a 
bevételt követően perceken belül 
múlnak általában, a tolerancia kiépü-
lésével pedig szűnnek. A legtöbb be-
tegnél nincsenek vagy minimálisak a 
mellékhatások.

A kezelés hátránya a hosszú keze-
lési idő, ami beteg türelmes együtt-
működését kívánja meg. Ennek si-
kertelensége miatt gyakori a le-
morzsolódás. A készítmények ára 
magas, havi 10 000 Ft feletti költ-
ségre kell számítani. Gazdasági 
számítások szerint csak 6-7 év alatt 
térül meg a kezdeti befektetés, 
vagyis a beteg tüneti gyógyszer-
igénye csökken, a tüneti gyógysze-
rekre és annak társadalombiztosí-
tási támogatására sem lesz szükség. 

A Magyarorzágon törzskönyve-
zett készítményeket receptre tudja 
felírni, míg az Európai Unióban 
törzskönyvezett készítményeket 
egyedi importra tudja megrendelni 
az allergológus az Országos Gyógy-
szerészeti és Élelmezés-egészség-
ügyi Intézet előzetes jóváhagyó ha-
tározata birtokában.

A molekuláris allergia-diagnosz-
tika fejlődésével lehetővé vált a 
magas rizikójú allergén kompo-
nensek elleni allergia kimutatása. 
Ennek ismeretében pontosabb és 
célzottabb lehet az immunterápia 
is. A súlyos életveszélyes allergiá-
ban szenvedő betegnél, mint pél-
dául a méh- vagy darázsméreg-al-
lergiások és a súlyos ételallergiá-
sok esetében az AIT célja, hogy a 
toleranciát legalább olyan mérték-
re emeljük, hogy egy csípés vagy 
egy diétahiba már ne tudjon súlyos 
reakciót okozni. A légúti allergiák 
életminőséget jelentősen rontó tü-

netei miatt az AIT egy hosszú tá-
vú megoldást kínáló oki terápiás 
módszer.

A készítmények technológiai fejlesz-
tésének célja, hogy a terápiás haté-
konyság megtartása vagy növelése 
mellett a mellékhatásokat minimali-
zálja, a terápiás időt csökkentse és a be-
viteli módokat betegbaráttá tegye. Be-
tegnek, orvosnak és a társadalomnak 
is közös célja, hogy az allergiás betegek 
életminősége, munkabírása javuljon, a 
betegek száma csökkenjen. Mindeh-
hez egy elérhető árú, támogatott aller-
gén immunterápiára van szükség.

NAGY ADRIENNE 

Milyen allergénekkel végeznek Magyar-
országon leggyakrabban immunterápiát?

Példák a leggyakrabban alkalmazott 
allergénekre

gyomok pollenjei parlagf_, feketeüröm pollenek

füvek pollenjei pázsitf_ pollen keverékek

fák pollenjei nyírfa, égerfa pollen

háziporatka háziporatkák 2 típusa

állati szQrök kutyaszQr, macskaszQr, lószQr

szálló gombák Alternaria, Claodosporium

rovarméreg méhméreg, darázsméreg

élelmiszer kísérleti fázisban: tej, tojás, földimogyoró stb.

fémallergia nikkel

Hazánkban allergén immunterápia során alkalmazott leggyakoribb allergének 
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Amint arról lapunkban már 
korábban beszámoltunk, a 
Magyar Természettudomá-

nyi Múzeum blogján kiírt interne-
tes szavazás eredményeként az idei 
év rovara a mezei tücsök, Apolló 
szent állata. A humanista Andrea 
Alciato (1492–1550), itáliai író-ügy-
véd, 1531-es emblémakönyvében az 
egyik hárfa felett tücsök látható, a 
magyarázó szöveg szerint a tücsök 
zenéjében a művészetpártoló isten, 
maga Apolló szólal meg. Ez az emb-
léma kissé átalakítva jelenik meg 
Kazinczy Ferenc Poétai berkének 
1813-as címlapján: a hárfa felett tü-
csök helyett lepke látható, a jelentés 
azonban hasonló maradt: a művészet 

Í Z E LTLÁBÚAK 	A 	MAGYARORSZÁG I 	MdVÉSZETBEN

allegóriája. A pillangó a XIX. szá-
zadban a költői ihlet szimbóluma: a 
Költészetet megszemélyesítő lantos, 
babérkoszorús nőalak az Ihlet pil-
langószárnyú lány alakját tartja bal 
karján Lotz Károlynak A Költészet 
allegóriája című seccóján a Magyar 
Tudományos Akadémia nagytermé-
ben (1890).

Pillangók, pókok, férgek
A lepkék sokféle szimbolikus értel-
met hordozhatnak a magyarországi 
művészetben: lélek, feltámadás, go-
nosz, szeretet, bujaság. A pillangók 
XVIII–XIX. századi női portrék 
kedvelt, bár nem túl gyakori kellé-
kei, a különleges fajtájú, gyakran 

egzotikus állatok a fényűző életvi-
telt és környezetet jelenítik meg 
vagy esetleg az élet mulandóságára 
is utalhatnak. Mányoki Ádámnak 
Maria Anna osztrák főhercegnőről 
(1718–1744), Mária Terézia húgáról 

Illusztrációk Georg Christian Raff Természet 

história gyermekek’ számára cím_ m_ve 
második magyar kiadásához, Pest, 1835

Az	élWvilág	egyik	 legnépe-

sebb	 csoportját	 alkotó	
ízeltlábúak	nem	kerülték	el	

a	különféle	mevészeti	 ágak	 figyel-
mét,	így	nem	hagyták	hidegen	a	mevészek	fantáziáját	a	magyarországi	

mevészet	történetében	sem.

TÜCSKÖK-BOGARAK 
SZIMBOLIKÁJA

Illusztráció William Jardine és Georg Friedrich Treitschke 

Az állatország természettörténeti képterme cím_ m_ve 
magyar fordításához, Pest, 1841.
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és hímezés istennője, Pallasz Athéné 
pókká változtatja a szövő- és hímző 
tehetségére büszke és kérkedő 
Arachné hercegnőt.

A féreg és a hernyó több szent le-
gendájának szereplője, a féreg az 
átok, az ítélet, a bűnhődés szimbólu-
ma. Veronai Szent Péter, a domon-
kos rend későbbi vértanúja köpenyé-
vel meggyógyít egy nemesembert és 
fiát. Ezután az apa egy kétfejű szőrös 
hernyót hányt ki. A féreg Remete 
Szent Pál legendájában jelenik meg. 
Egy fogságba vetett keresztény ifjút 
meztelenül mézbe mártva kitesznek 
a napra, ahol a szúnyogok és a fér-
gek halálra csípik. A kínzás láttán 
Remete Szent Pál a pusztába mene-
kül. Mindkét legenda ábrázolása 
megtalálható a Magyar Anjou Legen-
dárium miniatúráin.

Szorgalomtól	a	gonoszságig
A méh és a méhkas sokféle szimboli-
kus értelmet hordozhat a keresztény 
kultúrkörben: utalhat Mária szeplő-
telen fogantatására, a keresztény 
életvitelre vagy jelképezheti a go-
noszt. Általánosan elterjedt jelentése 
azonban a szorgalom. Megjelenik 
például Johannes Weber Janus bifrons 
(Lőcse, 1662) című, az uralkodói 
erényeket bemutató művének il-
lusztrációján. Reneszánsz és barokk 
emblémákon is megjelenik, például 
a pannonhalmi bencés apátság re-
fektóriumának egyik freskóján 
(XVIII. század 2. negyede), mely-

készített portréján (München, Alte 
Pinakothek) a hat éves főhercegnő 
egy rózsabokorra leszállt atalanta 
lepkére (Vanessa atalanta, korábban 
Pyrameis atalanta) mutat. Az XIX. 
század első feléből származó ismeret-
len hölgy portréján a fehér csipkés 
ruhát viselő lány jobb kezével ugyan-
csak atalanta lepkét tesz bal csukló-

jára. Egyértelműen a mulandóságot 
jelképezi a pillangó a pókkal együtt 
például Csók István Kemény Simon 
költőnek Az ördög tarisznyája című 
verseskötetéhez készített Egyenlőség 
című illusztrációján (1930). A mese 
és varázslat légkörét teremtik meg 
viszont a virágváza körül repkedő 
lepkék Paizs Goebel Jenő Csendéletén 
(1932).

A pók háromféle egymástól na-
gyon eltérő szimbolikus értelmet 
hordozhat, jelképezheti a gonoszt, a 
tapintást és a szorgalmat. Ez utóbbi 
jelentését a póknak a görög mitoló-
gia egyik részlete is erősíti: a szövés 

Andrea Alciato emblémája

Kazinczy Ferenc Poétai berkének címlapja

Csendélet (részlet). XVIII. század, olajfestmény,  

Nagyszeben, Bruckental Múzeum

Méhkas Loyolai Szent Ignác elmélkedései nagyszombati  

1742-es kiadásának illusztrációján és Szenczi Molnár Albert 

Magyar-latin szótára nagyszebeni 1767-es kiadásának címlapján

KISLEXIKON

emblematika: reneszánsz és barokk iro-
dalmi m_faj, neoplatonikus és ezoterikus 
elméletek ötvözQdtek benne.
gyámkR: a falsík elQtti építészeti tagoza-
tok hordására szolgáló, a falba épített és 
a falsík elé kiugró, rövid kQgerenda.
al secco: száraz vakolaton készített fal-
festmény. Olcsóbb, de sérülékenyebb is, 
mint a nedves vakolatra festett freskó.
samott: agyagból égetett t_zálló anyag.
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nek felirata: „A munka gyümölcsének 
zsengéje az oltáré”. Az embléma for-
rása Jacob Bosch (1652–1704) jezsuita 
szerzetes Symbolographia sive de Arte 
Symbolica (1702) című műve 1038. 
emblémája. A méh és a méhkas gya-
kori díszítő motívum banképületek 
homlokzatán vagy érméken, például 
Mayer Elek éremvéső Temes Megyei 
Gazdasági Egyesület érme hátlapján 
(1881).

A rák és a skorpió zodiákus jegyek, 
de ezen kívül sok más szimbolikus 
értelmet hordozhatnak. A rák példá-
ul jelenthet gonoszságot, bűnössé-
get, állhatatlanságot, tapintást. A 
német tudós Joachim Camerarius 
(1500–1574) emblematikájában a rák 
a meggondolt haladást, egy másik 
emblémában pedig a forgékonyságot 
jelenti. A hátrafelé való mozgása mi-

att a rák a butaságot, tudatlanságot 
szimbolizálja A gondolkozás fáklyája a 
metafizika (1640) című rézmetsze-
ten, ahol egy ráktestű, emberfejű, 
szitakötő szárnyait viselő lény jelenik 
meg a Tudatlanság függönyét elhú-
zó, a Tudást jelképező nőalak előtt. 
A rák heraldikai elem is lehet. 
Lackner Kristóf nemesi címerében a 
nádszálat balról rák, jobbról hattyú 
fogja közre.

A skorpió ugyancsak sokféle szim-
bolikus értelmet hordozhat: gonosz, 
tapintás, dialektika, zsinagóga, ha-
misság (nők esetében), irigység. A 
skorpió a bibliai zsidó nép középkor-
ban használatos jelképe, Krisztus ke-
resztre feszítését ábrázoló festmé-
nyeken megjelenik a zsidó katonák 
köpenyén, pajzsán és zászlókon. A 
skorpiót megfogó páncélos kéz az 
elővigyázatosság emblémája, például  
John Barclay (1582–1621) skót író-

költő Argenis című történeti allegori-
kus műve magyar fordításának 
(Eger, 1792) emblematikus illusztrá-
cióján. Zodiákus jegyként mindkét 
állat – a rák és a skorpió is – megje-
lenik a kolozsvári Wolphard–Ka-
kas-ház zodiákus termének gyám-
kövén, ami Wolphard István építke-
zésének idejéből (1586 előtt) szárma-
zik.

Szimbolikus	rovarok	 
a	XX.	századi	magyarországi	

mevészetben
A tetű Ámos Imre szimbólumrend-
szerében a gyilkost jelképezi: hábo-
rús képein hatalmassá, félelmetessé 
nőtt tetű ül a ló hátán, s az hiába 
vágtat minden erejéből, nem tud tő-
le megszabadulni.

A rovar motívuma gyakran feltű-
nik Kondor Béla művein, kitünte-
tett szerepét elsősorban a repülés 

magyarázza, ami Kondor művésze-
tének egyik kulcsszimbóluma. A re-
pülés, a szárnyalás az emberi alkotó-
erő szimbóluma, ugyanakkor a rom-
bolás géniuszává is vált például Da-
rázskirály (1963, Győr, Xántus János 
Múzeum) című festményén. Nagy 
László 1977-ben verset írt Kondor 
képéhez: „…ma nem születik / szárny-
nyal bárki szárny és távlat bánata ez / 
nem a napvilág méze kell…”

Rovarok	a	kortárs	
szobrászatban

A szervezett növényvédelem kezde-
teinek állít emléket a kolorádóbo-
garat azaz a krumplibogarat ábrá-
zoló szobor (Marászi Manuella, 
Zsédely Tibor és Csáki László alko-
tása, 1997) Héderváron, ahol elő-
ször látták meg a kolorádóbogarat 
Magyarországon 1947-ben. Nagy 
Ágnes előszeretettel mintáz állato-
kat és azon belül is rákokat, rovaro-
kat. Languszta (2013) című 
samottszobra a tenger, a hullámok, 
az elvágyódás, a vágyak szimbólu-
ma. Méh (2014) mázas samottszobra 
a pápaság és egyben a veszélyezte-
tettség megtestesítője. Szarvasbogarat 
(2015) ábrázoló acélszobra a természet 
tökéletességét, a harmóniát és a szim-
metriát jelképezi.

TÜSKÉS ANNA

Nagy Ágnes: Languszta (2013)

 Méhkas  egy XX. század eleji épülethomlokzatokon 

(Nagykároly, Temesvár) (TÜSKÉS ANNA FELVÉTELE)

Kondor Béla:  

Darázskirály

Nagy Ágnes: Szarvasbogár (2015)

 Nagy Ágnes: Méh (2014)
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2.	fejtörW – Romhányi Dóra feladványa

Folytassa a sort! Hányas számú ábra kerül a kérdQjel helyére?

1.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa

Melyik bet_ hiányzik az utolsó háromszögbQl?

3.	fejtörW – Maksa Marietta feladványa

Az	elWzW	számunkban	megjelent	fejtörWk	megoldásai

1.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 

2.	fejtörW – Romhányi Dóra feladványa

Az elsQ bet_t megváltoztatva kapjuk az eredeti szót. 1. Termések: som, szeder, mangó, 
narancs. 2. Állatok: páva, ló, egér, darázs, görény. A  metszet: mák/rák.

3.	fejtörW – Csík Csaba feladványa

Megoldás:  

AZ 5., AZAZ KELET FELÉ.

FejtörW	 rovatunk	 feladványai	
Olvasóink	 általános	 feladat-
megoldó	képességét	teszik	pró-
bára.	 A	 kérdések	 tetszWleges	
sorrendben	oldhatók	meg,	nem	
épülnek	 egymásra,	 mindegyik	
más	 és	más	 készség	 fejleszté-
sére	 vagy	 tesztelésére	 alkal-
mas.	 A	 helyes	 megoldásokat	
jövW	heti	számunkban	közöljük.	
Jó	 töprengést,	 briliáns	 ötlete-
ket,	 eredményes	 gondolkodást	

kívánunk!

 Melyik szám kerül a kérdQjel helyére?
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ElQfizetési ár 2016-ra belföldre: 1/4 évre 3900 Ft, 1/2 évre 7800 Ft, 1 évre 15 600 Ft

Szakképzés 
A fiatalok munkanélkülisége Európa egyik legégetőbb 
problémája. Az unióban a 25 év alatti fiatalok munka-
nélküliségi rátája több mint a kétszerese volt (20,3%) a 
teljes népességben mértnek (9,4%) 2015-ben. A problé-
ma enyhítésére az Európai Bizottság fontos feladatnak 
tartja a szakmai készségek, kompetenciák erősítését a 
középfokú oktatásban. 2014-ben az unió 22 millió kö-
zépiskolásából 11 millióan jártak szakképzésre. Az egyes 
tagállamok között jelentős volt a szórás. Cseh- és 
Horvátországban, Ausztriában és Finn or szág ban a 
középiskolásoknak több mint a 70%-a szakirányú 
képzésre járt. Arányuk Málta (13%) és Ciprus (15%) után 
Magyarországon volt a legalacsonyabb (25%). A szak-volt a legalacsonyabb (25%). A szak-
képzésre járók között a legtöbb országban többségben 
voltak a férfiak. Belgiumban, Finnországban és az 
Egyesült Királyságban volt csak enyhe – 1-2%-os – nő-
többlet, ugyanakkor Cipruson a nők csak 20, Görögor-
szágban és Észtországban 35%-ot képviseltek. 

Hazánkban a rendszerváltás után a fizikai és szelle-
mi munkák kereseti lehetőségei közötti szakadék 
egyre inkább mélyült, a fizikai munka, így a szakis-
kola presztízse nagymértékben csökkent. Az alacsony 
iskolai végzettségűek magyarországi foglalkoztatási 
rátája 2015-ben az uniós átlagot jóval meghaladó 
mértékben elmaradt nem csak a felsőfokú végzettsé-
gűek, de az átlag foglalkoztatottságúaktól is. A szak-
maválasztás 10., illetve 12. évfolyamra tolódása a 
rosszabb intellektuális, de jobb manuális készségekkel 
rendelkezőket sokáig megfosztotta a sikerélménytől, 
a gyengébb szakiskolai közismereti képzés pedig lehe-
tetlenné tette a középiskolai átvételt. Az új szakmai 
jegyzékben (OKJ) keveredett az iskolai és tanfolyami 
képzési rendszer, az állami és a magán oktatás, és a fi-

zikaiak mellett tartalmazott szellemi szakmákat is. A 
rendszer a diákok, a szülők és a munkaadók számára 

még 20 év után sem vált átláthatóvá. 
A bírálók a gyakorlati képzés meny-
nyiségét, a szakképzési szerkezet ki-
alakítását is gyakran emlegették. 

A 2015/2016-os tanévben Magyar-
országon 311 ezren jártak szakmai 
képzésre, 69%-uk szakközép-, 31%-
uk szakiskolában tanult. Közülük 
270 ezren végezték tanulmányaikat 
nappali oktatásban. Egy osztályte-
remben a szakközépiskolákban átla-
gosan 24, a szakiskolákban 17 gye-
rek tanult. Egy pedagógusra mind-
két iskolatípusban 10 tanuló jutott. 

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

Szakoktatásban résztvevQ középiskolások aránya, %

Iskolák és nappali oktatásban tanuló iskolások a 
magyar szakoktatásban

MegrendelhetR a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
ElQfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest ElQfizetésben 
megrendelhetQ az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítQknél, www.posta.hu 
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/),  e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu 
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen. 
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

ElWször	kötöttek	meg	neont	
a	természetbWl

Egy porózus kristályrendszer segít-
ségével először sikerült neont 

megkötni a természetből.
A brit Cambridge Crystallographic 

Data Centre (CCDC) és az ame-
rikai Argonne National Laboratory 
összefogásával valósult meg az a 
bonyolult feladat, hogy a termé-
szetből kössenek meg neont. Mi-
közben a neont a mindennapi em-
ber leginkább az 1920-as évektől 
az 1960-as évekig fénykorát élő 
vibráló feliratokból ismeri, a ku-
tatók körében arról hírhedt, hogy 
az egyik legkevésbé reakcióképes 
elem, melyet eddig nem sikerült or-
ganikus környezetben megkötni és 
tanulmányozni. Az inspiráció pedig 
nagy volt, hiszen a neon a félveze-
tők gyártásának egyik kulcsfontos-
ságú anyaga. Bár az atmoszférában 
az ötödik leggyakoribb elem, a tisz-
ta gáz ára jelentősen emelkedett az 
elmúlt években, így még nagyobb 
az igény arra, hogy a természetből 
izolálják ezt a nemesgázt. A kutatók 
most egy porózus kristályrendszer 
segítségével organikus környezetben 
kötötték meg a neont. A felfedezés 

Benjamin kísérleteket végeztek, 
hogy meghatározzák, milyen való-
színűséggel nyúlunk számítógéphez 
vagy okostelefonhoz, ha kérdésekre 
kell válaszolnunk. A résztvevőket 
két csoportra osztották, és néhány, 
köznapi tényre vonatkozó kérdést 
tettek föl nekik. Az egyik csoport 
csupán a memóriáját használta, a 
másik csoport a Google-t. Ezt köve-
tően a résztvevők választhattak, 
hogy a következő, még könnyebb, 
kérdéscsoportot melyik módszerrel 
válaszolják meg.

Az eredmények feltárták, hogy 
azok a résztvevők, akik korábban az 
internetet használták információ ke-
resésére, valószínűbben tértek vissza 
a Google-höz a válaszadásnál, mint 
azok, akik előzőleg memóriájukat 
használták. Az előzőleg internetet 
használó részvevők kevesebb ideig 
próbálkoztak memóriájuk használa-
tával, mielőtt az internethez fordul-

Rontja-e	a	memóriát	
az	internet?

Egyre inkább az internetre hagyat-
kozunk, az online elérhető forrá-

sok szinte kiapadhatatlanok – mind-
ez befolyásolja azokat az agyi folya-
matokat, melyek során problémát 
oldunk meg, emlékezünk és tanu-
lunk. Egy kutatócsoport, amely a 
University of California és a Univer-
sity of Illinois munkatársaiból áll, a 
Memory című folyóiratban publikál-
ta kutatási eredményét, mely szerint 
minden egyes internethasználat után 
nő a „kognitív offload”, azaz foko-
zottabban hagyatkozunk olyan me-
mória-segédletekre, mint például az 
internet. Talán azt gondoljuk, a me-
mória olyasvalami, ami már eleve 
megtalálható a fejünkben, ez azon-
ban nem így van. A memória külső 
segítséggel alakul ki és működik. 
Benjamin Storm, Sean Stone és Aaron 

tak volna. Nem csak valószínűbben 
vették igénybe újra az internet segít-
ségét, de hamarabb is kezdték el a 
használatát. Azoknak a résztvevők-
nek, akik korábban az internet se-
gítségével válaszoltak, 30 százaléka 
még csak meg sem kísérelte, hogy 
egy egyszerű kérdést emlékezetére 
hagyatkozva válaszoljon meg.

Benjamin Storm, a tanulmány ve-
zető szerzője hozzáfűzte: „A memó-
ria változik. Kutatásunk  rávilágít, hogy 
azzal, hogy az internetet használjuk 
memóriánk támogatására és bővítésé-
re, egyre inkább függővé válunk tőle. 
Míg régebben megpróbáltunk valamire 
magunktól visszaemlékezni, most nem 
vesződünk ezzel. Ahogy egyre több in-
formáció válik elérhetővé okostelefon és 
más eszköz segítségével, úgy egyre in-
kább függővé válunk ezektől az eszkö-
zöktől a mindennapi élet szintjén.”

A kutatás azt sugallja, hogy ha egy 
bizonyos módszert használunk a 

hozzájárul ahhoz is, hogy a jövőben 
gazdaságosabb és környezetbarátabb 
technológiával állíthassák elő.

2015-ben a CCDC kutatói előadást 
tartottak az American Crystallographic 
Association (ACA) éves ülésén azokról 
az elemekről, amelyeket eddig organi-
kus vagy fémorganikus környezetben 
vizsgáltak. Ezek az eredmények kihívást 
jelentettek a kristálytannal foglalkozó 
tudományos közösségnek, hogy meg-
találják a következő, és valószínűleg az 
utolsó olyan elemet, mellyel gyarapíthat-
ják az adatbázist. Andrey Yakovenko, az 
Argonne Laboratory specialistája külö-
nösen magáénak érezte a feladatot.

A kristályrendszerben megkötött neon 
kísérleti megfigyelése is rendkívül nehéz, 
mivel az elem reakciókészsége alacsony, 
és viszonylag kevés elektronnal rendel-
kezik, minek következtében a röntgen-
sugarak használata sem igazán eredmé-
nyes. Végül sikerült tisztázni két külön-

böző, neongázt megkötő fémorganikus 
rendszer strukturáját magasnyomású 
gázt használó kísérletekben, melyet 
az amerikai laboratórium X-Ray Sci-
ence Division részlegében folytattak 
le, alacsony hőmérsékleten, röntgen-
pordiffrakciós technológiával. (A 
röntgensugárzás elhajlásával (diff-
rakciójával) kapott intenzitásmaxi-
mumok térbeli helyzetéből és relatív 
erősségéből meghatározható az anya-
gok kristályszerkezete.)

„A tudománytörténetben izgalmas pilla-
nat volt ez, hiszen a Cambridge Structural 
Database-hoz hozzáadtuk a legújabb, és – 
valószínűleg – az utolsó elemet. Azért va-
lószínű, hogy az utolsó, mert a többi elem, 
amely még tanulmányozásra vár, egyelőre 
óriási kihívást jelent mind tudományos, 
mind biztonsági szempontból. Ennél fonto-
sabb azonban, hogy a kísérleteinkben felfe-
dezett struktúrákban először értük tetten a 
neon és egy átmenetifém reakcióját. Ez arra 
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tények megkereséséhez, akkor va-
lószínű, hogy a jövőben is ezt a vi-
selkedést fogjuk ismételni. Az idő 
fogja eldönteni, lesz-e mélyreható 
következménye ennek a folyamat-
nak az emberi memóriát illetően, 
mint ahogy ez a hatás megtörtént 
más információ-forrásoktól való 
függőségünk esetében is. Kétség-
telen, hogy az internet átfogóbb, 
nagyobb mértékben okoz függősé-
get, és gyorsabb, mint a tökéletlen 
emberi memória – derült ki azokból 
a pontosabb válaszokból, melyeket 
az internetet használó résztvevők 
adtak a kísérlet alatt. Ha informá-
ciók gazdag tárháza áll az ember 
rendelkezésére, amely csak egy 
Google-keresésnyi távolságra van az 
okostelefonon, az egyszerű tényekre 
és számokra való emlékezés kevés-
bé lesz szükséges a mindennapi élet 
működtetéséhez.

(Science Daily)

A	kialvatlanság	hatása	 
az	agyra

Egy új kutatásban azt találták, hogy 
az agy különböző részei különböző-

képpen válaszolnak az alváshiányra, és 
különbözőképpen regenerálódnak, a 
cirkadián ritmus függvényében.

Vajon mi történik az agyban, ami-
kor nem alszik az ember két egész 
napon át? Megtudhatjuk a Science fo-
lyóiratban megjelent új tanulmányból, 
melyben a University of Liege, 
és a University of Surrey kutatói 
számolnak be eredményeikről. 
A kutatócsoport 33 résztvevő 
agyát figyelte meg 2 napos al-
vásmegvonási periódus alatt, és 
az azt követő helyreállító alvás 
alkalmával. Számos agyterüle-
ten, különösen a szubkortikális 
területeken, az agy aktivitása 24 
órás mintát (cirkadián ritmus) 
mutatott. Meglepő módon 
azonban az időzítés eltérő volt 
az agyterületek függvényében.

Az agy elülső területei csökkent ak-
tivitást mutattak az ébren töltött idő 
előrehaladtával, majd az aktivitás visz-
szatért az alvásmegvonás előtti szint-
re a helyreállító alvás után. Néhány 
agyterület olyan mintázatot mutatott, 
amely a ritmikus minta és az ébrenléti 
idő előrehaladtával csökkenő aktivitás 
tendenciájának kombinációja volt.

Ennél is meglepőbb azonban, hogy 
a kutatók rájöttek, hogy az alvás-
megvonás hatásai az agyi aktivitásra 
erősebben érvényesülnek, amikor a 
résztvevők egyszerű, reakcióidővel 
kapcsolatos feladatot oldottak meg, és 
kevésbé erősen, amikor bonyolultabb, 
memóriára támaszkodó feladatot.

Minden résztvevőről 13 agyi felvétel ké-
szült: 12 az alvásmegvonás periódusában, 
egy pedig a helyreállító alvás alatt. Az ada-
tokat összevetették a melatonin ritmussal, 
amely az emberi agy cirkadián ritmu-
sának hormonális jelzője, tulajdonkép-
pen az agyi idő jelzője. Az agyi válaszok 
változatossága, és az, hogy a cirkadián 
ritmus elsődleges komponens volt, fényt 
derített arra, hogy az agy milyen komp-
lex módon válaszol az alvásmegvonásra. 
Az is kiderült, hogy nagy jelentősége van 
annak, hogy  a nap mely szakában vizs-
gáljuk az agyat, hiszen a napszaknak el-
sődleges hatása van a képre, amit kapunk.

A viselkedéstani vizsgálatok azt sej-
tetik, hogy az agyi funkciókat be-
folyásolja az ébrenlét hosszúsága és a 
cirkadián ritmus. Alvásmegvonás peri-

ódusában a teljesítmény nem lineárisan 
hanyatlik az ébrenléti idő függvényé-
ben. Állandó marad napközben, gyor-
san romlik a biológiai éjszaka alatt, 
majd kismértékben javul a következő 
napon.

A kutatás eredménye azt mutatja, 
hogy ez a kétféle folyamat és időzítés 
megfigyelhető az agyi válaszok szint-
jén is, ha az fMRI-vel (mágneses re-
zonancia képalkotással) nyert adatokat 
értékelik, melyek az agyi aktivitásról 

tudósítanak. Az fMRI adatai azt is 
megmutatják, hogy az agyterületek 
függvényében változó, hogy milyen 
arányban gyakorol hatást az alvásmeg-
vonás és a napszaki ritmus.

Derk-Jan Dijk professzor, a Univer-
sity of Surrey munkatársa elmondta: 
„Örömünkre szolgált, hogy az fMRI- 
felvételeken látható agyi válaszok szintjén 
közvetlenül látható, hogy mind a cirkadián 
ritmusnak, mind az alvásmegvonásnak 
mélyreható hatása van az agyi aktivitás-
ra. Felfedezésünk végső soron abban segít, 
hogy jobban megértsük, az agy hogyan 
tartja fent a teljesítményét a nap folyamán, 
a pszichiátriai és degeneratív idegrendszeri 
betegségek tünetei miért mutatnak hul-
lámzást a nap folyamán, és egy álmatlan 
éjszaka után, korán reggel miért kell küz-
denünk azért, hogy összpontosítsunk, és 
miért megy ez jobban ugyanaznap este.” 

Vincenzo Muto, a University of 
Liege munkatársa elmondta: „Fel-
fedezésünk megvilágítja, hogy komplex 
interakció áll fenn a biológiai óránk és 
az ébren töltött idő között az agy külön-
böző részein, és ez rendkívül izgalmas!”

Pierre Maquet, aki szintén az Uni-
versity of Liege munkatársa hozzá-
fűzte: „Eredményeink azt az izgalmas 
hipotézist sugallják, hogy az agyi funk-
ciókat folyamatosan két faktor irányítja. 
Mindkettő globálisan fejeződik ki, de lo-
kális irányítás alatt áll: az alváshiány és a 
cirkadián ritmus.”

(University of Surrey)

enged következtetni, hogy a jövőben képe-
sek leszünk szelektív neonmegkötő rendsze-
reket tervezni” – mondta Peter Wood, a 
Chemical Communications folyóiratban 
publikált tanulmány vezető szerzője.

A neont a NiMOF-74 néven ismert 
rendszerben kötötték meg, mely nikkel 
fém központokból és organikus össze-
kötő részekből álló porózus keret. Az itt 
megkötött neon tiszta nikkel–neon re-
akciót mutatott. Andrey Yakovenko el-
mondta: „Eredményeink arra utalnak, hogy 
óriási lehetőségek rejlenek még ebben a tudo-
mányos kutatásban. Korábban már végez-
tünk kísérleteket a saját lézerünkkel, mely-
nek során sokkal nehezebb, így könnyebben 
követhető nemesgázokat használtunk, mint 
például xenon és kripton. Amikor azonban 
kutatótársaimmal találkoztunk, elhatároz-
tuk, hogy a nagyon könnyű és inert (kémiai-
lag közömbös, azaz nehezen reakcióba lépő) 
gázt, a neont választjuk kísérletünkhöz. A 
neonatom pozícióját csak úgy tudtuk kétséget 
kizáróan azonosítani, hogy összehangoltuk 
az organikus környezetben végzett röntgen-
pordiffrakciós mérés módszerét az alacsony 
hőmérséklettel és a magas nyomással.”

Chris Cahill, a George Washington 
University professzora, az ACA volt 
elnöke így méltatta a teljesítményt: 
„Elegáns in situ krisztallográfiai kutatás, 
és különösen jó érzés látni, hogy szerveze-
tünk egy találkozója vezetett az eredmé-
nyes együttműködésre.”

(AlphaGalileo)
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Kutyaharapást	szWrivel?

Selyemkóró. Egyike 
azon növényeknek 

amelyet 30 éve még 
nem ismertünk. Ipari 
céllal telepítették be 
Amerikából. A kísér-
let sikertelen volt, a 
növény viszont – helyi 
ellenség híján – mára 
hatalmas területeket 
borít, kiszorítva a 
hazai fajokat. Vág-
ják, vegyszeresen irt-
ják a természetvé-
dők, de hiába.

Magyar kutatók eto-
lógiai módszerekkel 
újfajta megoldást dol-
goztak ki a selyemkó-

ró terjedésének megfékezésére. Arra 
a korábbi eredményre építettek, hogy 
az üregi nyulak anyjuktól tanulják 
meg mik az ehető növények. Mivel 
észrevették, hogy a nyulak spontán 
fogyasztják a selyemkórót, laboratóri-
umban tartott anyanyulakat etettek a 

növénnyel. Az anya 
szoptatás után bele-
bogyózik a fészekbe, 
és utódai bevésik a 
bogyók szagát. Ké-
sőbb olyan szagú nö-
vényeket esznek, ami 
megegyezik az anyai 
bogyóéval. Az elvá-
lasztáskor, 2 hónapo-
san, majd 6 hónapo-
san végzett tesztek-
ben a selyemkóróval 
etetett anyák utódai 
falták a selyemkórót! 
Az igazi eredmény 
az volt, hogy a tere-
pen lecsupaszították 
a növényeket. A ku-

tatók szerint ez a biokontrol eljárás le-
hetőséget ad arra, hogy – legalábbis az 
üregiek számára megfelelő élőhelyeken 
– a selyemkóró-állományt a „képzett” 
nyulak kitelepítésével visszaszorítsák.

BILKÓ ÁGNES

Ipoly-takarítás

A Magosfa Környezeti Nevelési és 
Ökoturisztikai Alapítvány munka-

társai és önkéntesei kilencedik alka-
lommal tartottak szemétszedési akciót 
az Ipoly folyón, melynek eredménye: 
110 zsák és több, nagyobb méretű sze-
mét összegyűjtése a folyó Ipolyhídvég 
és Ipolyság közötti szakaszán. 
Jellemzően műanyag palacko-
kat, nejlonokat, horgászati kel-
lékeket szedtek össze, de “ho-
rogra akadt” olajos hordó, hű-
tőszekrény és fürdőkád is.

Az első akciót 2005 nyarán 
szervezte meg az alapítvány a 
„Tiszta, egészséges Ipoly mentéért!” 
elnevezésű, szennyezőforrás-
felmérési és -felszámolási prog-
ram keretében. Azt követően 
szinte évről-évre megrendezték 
a folyó tisztítását az alsó, Tésa 
alatti szakaszán, általában 20–25 
önkéntes bevonásával. Tavaly 
helyszínt váltottak, és az Ipoly 
Nógrád megyei részén, Ipolyvece és 
Hont között dolgoztak az önkéntesek. 
A folyónak ez a szabályozatlan, kanyar-
gós (meanderező) szakasza olyan vizes 
élőhelyeket teremt, amelyek természet-
védelmi oltalom alatt állnak. Ugyan-
akkor a felsőbb szakaszok szabályozása, 
így duzzasztógátak megépítése mi-

att Ipolyvece és Hont között a folyó 
medre mélyül. Az alacsonyabb víz-
szint miatt a part menti fák bedőlnek 
az Ipolyba, teljesen elzárva a medret, 
megfogva és felhalmozva a szemetet. 
Számos torlasz felett több köbméternyi 
szemétsziget halmozódott fel. 

Az Ipoly mentén egyes településeket a 
folyóparti kutakból látnak el ivóvízzel, 

és több helyen öntözési célra is haszno-
sítják a vizét. A folyó egyre népszerűbb 
a turisták körében is, elsősorban az alsó 
szakaszon, és várhatóan az Ipoly turiszti-
kai jelentősége folyamatosan nő a követ-
kező években. Mindezeken túl az Ipoly 
hal- és madárfaunája, valamint a folyó 
menti vizes területek növényvilága ki-

emelkedő természeti értéket is képvisel, 
amelyet jól mutat, hogy több szakaszán 
a part menti területek a Duna–Ipoly 
Nemzeti Park részét képezik, illetve 
Natura 2000-es besorolásúak.

Nincsenek pontos információk 
arról, hogy szilárd hulladékkal, el-
sősorban műanyagokkal mennyire 
szennyezett az Ipoly folyó. Az ön-

kéntesek szeretnék elke-
rülni azt a helyzetet, amely 
a Duna egyes szakaszain 
kialakult: több a műanyag 
hulladék mint a halivadék. 
E mostani folyótisztítás al-
kalmából három nap során 
kilenc hajóból álló csapat-
test haladt végig a folyó 
Ipolyhídvég és Ipolyság kö-
zötti szakaszán. A mederből, 
illetve a part gyalogosan 
megközelíthetetlen részeiről 
gyűjtötték össze a 12 köb-
méternyi szemetet, amelyet 
aztán lerakókba szállítottak 
el. A kenus továbbhaladás 

érdekében az elzáródásokat  nyolc 
helyen „bontották meg”, ami a folyó 
tisztulása mellett a vízi turizmusnak 
is nagyban kedvezett. Nagyon ala-
csony vízállást leszámítva most már 
kenuval jól járható a folyó ezen a sza-
kaszon is.

(www.greenfo.hu) 

ÉT-ETOLÓGIA
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KERESZTREJTVÉNY

Straub F. Brunó Kossuth-díjas biokémikus, az MTA tagja (1914–
1996) megállapítása: A korszer_ információ... A folytatás e heti 
keresztrejtvényünk megfejtése (vízszint. 1. és függ. 23.).

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

VÍZSZINTES: 5. Lendület. 9. Száraz (ital). 10. Fogoly öltözéke. 
12. A tetejére hajító. 14. Pinceszag. 15. Szájban tartva pengetik 
e kis hangszert. 16. TetQfedQ anyag. 17. ... Pelin; bolgár író (1877–
1949). 18. Maastricht névadó folyója. 20. Ásványi f_szer. 21. Elemi 
részecske. 23. KezdQdik a móka! 24. Iram, lendület. 25. Hobo által 
énekelt József Attila-vers. 27. F_szín_. 29. Kossuth-díjas író, egyik 
munkája a Por cím_ szótárregény (Ferenc). 31. Traktor vontatta 
talajm_velQ eszköz. 32. Tapasz. 33. Kurta, röpke. 35. A -tat párja. 
37. Három, latinul.

FÜGGQLEGES: 1. Földkéreg! 2. Duzzogva neheztelQ. 3. Júliusi. 
4. Hegycsúcs. 5. Az irídium vegyjele. 6. Budai fürdQ. 7. Amely helyen. 8. 
Vöröses szín_ értékes bútorfa. 11. A végén eldobó! 13. ... kacsa; Disney-
figura. 15. Ebéd végi édesség. 16. Közép-amerikai állam. 19. Akol egynem_ 
bet_i. 22. Nászút eleje! 24. Ab ovo, már jó elQre. 26. Gaz, hitvány. 28. 
Tanult tinó! 30. A bikavér egyik hazája. 32. A végén lehord! 34. Szintúgy. 
36. Varróeszköz.

A 34. heti rejtvényünk megfejtése: Tanuljunk egymástól, hogy minél jobban 
taníthassunk. (Eötvös Loránd)

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. október 8.

Pótjelentkezési határidQ: 2016. szeptember 26. 

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

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Kedves Olvasóink!

2006 és 2015 között 
megjelent lapszámaink 

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztRségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!

A 33-as számunkban véget érQ 12 hetes rejtvénysorozatunk bekeretezett 
bet_i BÁRÁNY JÓZSEF nevét adják ki. A megfejtést beküldQk közül az Élet 
és Tudomány negyedéves elQfizetését nyerte: Bartus Sándorné (Miskolc), 
Birikiné Nyéki Andrea (Tarnaörs), Bogár Szabó Ádám (Békéscsaba), 
Csernoburczky Gyuláné (MezQcsát), Fitori Julianna (Budapest), Gáncse 
Mihály (Kétegyháza), Juhász Gábor (Pápa), Ódor Lászlóné (Rácalmás), 
Schmidtmayerné Nusser Mária (Tatbánya) és Zsemjánszky Zoltán (Deb-
recen). Az elQfizetések 2016. október 1-tQl érvényesek. Akinek nem jó ez az 
idQpont, kérjük, mielQbb jelezze. 
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Kallós Zoltán gyűjtő útja-
inak textilcsodái címmel 
nyílik kiállítás a dunaújvárosi 
Intercisa Múzeumban szept-
ember 15-től. A kiállítás Kal-
lós Zoltán erdélyi és moldvai 

gyűjtéseinek eredményeként létrejött óriási tárgyi anya-
gából a textilkincsek bemutatásra vállalkozik. 

Kallós Zoltán évtizedeken keresztül járta a Mezőség, 
Kalotaszeg, a Gyimes-völgye, Moldva településeit, ahol 
nem csak folklórgyűjtést végzett, hanem jelentős tárgy-
gyűjtésbe is kezdett. Munkáiból hanglemezes válogatá-
sok jelentek meg, archív felvételeiből több hangzó-
anyag-sorozatot szerkesztett és adott ki. Az erdélyi és 
magyarországi táncházmozgalom egyik életre hívója, 
népzenei és néptánctáborok szervezője. Nevelői hatása 
rendkívüli jelentőségű, mivel hosszú évek során fiatalok 
tömegeivel ismertette és szerettette meg a magyar nép-
művészetet. 1992-ben létrehozta a Kallós Zoltán Alapít-
ványt, amely azóta is számos hagyományőrző tevékeny-
ség szervezője és támogatója, emellett a moldvai csán-
gók ügyének egyik támogatója. A tárlat október 1-ig 
látható.

A szeptember 4–11. között 
megrendezett Zsidó Kultu-
rális Fesztivál része Mandur 
László Mystic dreams – 
Holocaust című fotókiállí-
tása a Bálint Házban. 

„Képekben élünk. Látott, lát-
tatott, valós és képzelt világok. Vágyak, remények, félelmek, 
rémképek. Múlt, jelen, jövő. Ezekről álmodunk. Nyomasztó 
múltból egy szebb jövőt. Ez a kiállítás az álom kezdete” – vall-
ja a tárlatról a művész, aki tizennégy éves kora óta nagy 
tudatossággal fotózza az őt körülvevő világot. A tárlat 26, 
holokauszt témában készült fotográfiáját mutatja be. A 
művész legújabb alkotásai külön erre az alkalomra, a mú-
zeum felkérésére készültek. A formailag és tartalmilag át-
értelmezett archív képek a deportálást, valamint a depor-
tálás előtti és utáni helyzetet dokumentálják.

Az építőmérnöknek tanult Mandur a Magyar Fotómű-
vészek Szövetségének tagja, mostanáig harminchat ön-
álló és két közös kiállításon láthatták képeit a fotóművé-
szet iránt érdeklődők. A szeptember 18-ig látható tár-
lat kurátora Kincses Károly fotómuzeológus. 

A Tapolcai- és a Káli-me-
dence határán, a tanúhe-
gyek ölelésében fekvő Káp-
talantótiban él és alkot Csom 
Árpád fafaragó, akinek ön-

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

álló, Tóti Totemek című tárlata szeptember 7-én nyí-
lik a Tárt Kapu Galériában.

Létező és képzeletbeli pásztorősök nyomdokain, mező-
gazdasági munkásként, saját kedvére és örömére kezdte 
farigcsálni a fát. 
Az első tárgya-
kat apja nyom-
dokain járva kis-
g yer mekének 
készítette: cifra 
palotát, kishajót, 
játékos maszko-
kat, rajzfilmfi-
gurákat, a média által elárasztott típus-idolokat. Később 
saját elképzelései alapján gazdagon díszített, egzotikus 
maszkokat kezdett el faragni. Az utóbbi években kife-
jezetten keresi a fában, gyökerekben, ágakban a belső 
tartalmak kifejezését szolgáló formát, amelyből épít-
kezhet.

Műveinek forrása az alapvető emberi tapasztalat és a 
spontán invenció. Az alkotások legbensőbb impulzusai-
ból és késztetéseiből formálódnak, bármiféle szabály 
vagy külső – akár kulturális – nyomás nélkül. A tárlat 
november 15-ig tekinthető meg.

Hieronymus Bosch halálá-
nak 500. évfordulója kap-
csán világszerte mozivász-
non mutatják be a festő 
leghíresebb művét feldol-
gozó spanyol ismeretter-

jesztő filmet. A Bosch: A gyönyörök kertje szept-
ember 1-től látható a hazai filmszínházakban.

A különös és bizarr alakokkal teli, álomszerű festmé-
nyeiről ismert németalföldi festő, Hieronymus Bosch a 
művészettörténet talán legtöbbet vitatott és legtöbbféle-
képpen értelmezett alakja. Alkotásain a szimbolikus ala-
kok és tárgyak egy olyan összetett, eredeti és fantáziadús 
ikonográfia részeit képezik, amelynek értelmezését a 
mai napig homály fedi. Életéről nagyon keveset tudni, 
az egyetlen pontos dátum, amit ismerünk, a halálához 
kapcsolódik: 1516. augusztus 9-én temették el.

A kerek évforduló kapcsán nyílt meg a madridi Prado 
Múzeumban életmű-kiállítása, amely az eddigi legtelje-
sebb. A kiállítás egyik fő látványossága Bosch A gyönyörök 
kertje című képe. Ez a hatalmas, közel 4 méter széles háro-
mosztatú táblakép áll a Pannonia Enterteinment által két 
éve elindított ismeretterjesztő mozifilm-sorozat, A művé-
szet templomai következő epizódjának középpontjában.

A Prado Múzeummal együttműködésben készült lát-
ványos dokumentumfilm a sorozat „virtuális tárlatve-
zetés” keretében tárja a nézők elé műalkotást. A 90 per-
ces ismeretterjesztő filmet szeptember 1-jétől, magyar 
felirattal láthatják a nézők. A vetítési helyszínek teljes 
listája a sorozat Facebook-oldalán, a www.facebook.com/
AMuveszetTemplomai címen olvasható. 

Moldvai gy_jtések

A maszkok mögött

Átértelmezett képek
Film/vászon
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A pislogó mécsest nem oltja el
Divéky Ferenc szegény sorsú, félár-
va, de nehéz élete ellenére is kitűnő-
en tanuló diákként egy olyan vár-
megyét kutatott, ahol ugyan meg-
fordultak nagy tudósok is, de annak 
szépségét és értékét azok nem tárták 
fel. Az általa írt, majd osztálytársai 
által kézzel átmásolt növényhatározó 
egy évtizedes kutatási tapasztalattal 
bíró szakember számára is kimagasló 
eredmény lett volna, nemhogy egy 
19 éves srácnak!

Valami új Dunaújvárosban
Ez a múzeum múzeuma. Minden 
gimnazistát elvinnék ide, aki az ön-
kényuralomról és a személyi kul-
tuszról tanul történelemből, aki az 
agitációról, propagandáról tanul va-
lamilyen kommunikációs tantárgy 
keretében, aki az ötvenes évek törté-
nelmét tanulja.

Új Tyrannosaurus-lelet
A Burke Museum of Natural 
History and Culture és a University 
of Washington régész munkatársai  
Tyrannosaurus rex-maradványokat 
találtak, melyhez egy viszonylag ép 
koponya is tartozik. A lelet az állat-
nak körülbelül 20 százalékát teszi ki, 
a koponyán kívül csigolyákat, bor-
dákat, csípőcsontot és alsó állka-
pocscsontot tartalmaz.

A hátlapon
Egy folyton fejlődött kastély

Székesfehérvár közelében, Iszka-
szentgyörgyön található az az épü-
letegyüttes, amelyet – némi túlzással 
– másfél évszázad kastély-evolúciója 
alakított a ma látható formájára. 

A központja az a szárny, amelyet a 
XVIII. század első harmadában 
emeltetett Amadé Antal, kora nagy 
műveltségű, kitűnő tollú költője. A 
kastély következő tulajdonosa szin-
tén egy költő: a fia, Amadé László 
lett. Őt az akkori legjelentősebb 
„kortárs” lírikusként tisztelték. Mű-
veiből merített Arany János, sőt,  A 
szép fényes katonának arany, gyöngy 
élete című toborzójának a variációját 
Kodály Zoltán felhasználta Háry Já-
nos című (kilencven évvel ezelőtt 
bemutatott) dalművében. 

Amadé Lászlóról a vagyona uno-
kaöccsére, Amadé Tádéra szállt, aki 
bővítette az épületet. Akkor épült a 
keleti mellékszárny és a kapu. A kö-
vetkező jelentős átalakító Bajzáth 
György veszprémi püspök volt, aki 
megvásárolta az Amadé családtól 
annak Szentgyörgy környéki birto-
kait.  Ekkor, 1800 táján épült a fő-
szárny udvari előcsarnoka, a szép ba-
rokk főlépcsőház. A Bajzáth család 
későbbi, oldalági leszármazottai bő-
vítették aztán a kastélyt kétoldali 
szimmetrikus épületszárnyakkal. 

Végül a kastély következő urai, a 
Pappenheimek a régi kastélyépület 
mellé emelték kőfejekkel díszített, 
emeletes neobarokk szárnyukat, 
amely már önmagában is reprezen-
tatív épület, fedett folyosóval, ívelt, 
elegáns lépcsővel.

Sajnos, az épületegyüttes mai álla-
pota közel sem egységes: szépen fel-
újított szárnyak és állagmegőrzésre 
váró épületrészek egyaránt találha-
tók a tájat már messziről uraló látvá-
nyos építészeti emléken.

Kép és szöveg: GÓZON ÁKOS
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