Természet Világa
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

147. évf. 3. sz.

2016. MÁRCIUS

ÁRA: 690 Ft
El ﬁzet knek: 650 Ft

 GRAVITÁCIÓS HULLÁMOK
 AZ ALGY I OLAJMEZ
 FIZIKA ÉS KÉPZ M VÉSZET

 A ZIKA-LÁZ
 AZ ÉV VADVIRÁGA
 ILLATJELEK A MÉLYBEN

 BOLYAI JÁNOS NEMZETKÖZI MATEMATIKAI DÍJAS: BARRY SIMON

A Fundoklia-völgy él világa

Zárt gyep a völgyoldalban

Kövületek édesvízi mészk ben

Dolomit kéneslepke

Magyar aknászpók

Magyar darázscincér

Kállayné Szerényi Júlia és Szerényi Gábor felvételei

Zöld gyík

Kisvirágú hunyor

Természet
Világa

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZT
TÁRSULAT FOLYÓIRATA
Megindította 1869-ben
SZILY KÁLMÁN
KIRÁLYI MAGYAR
TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT
A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY
147. ÉVFOLYAMA
2016. 3. sz. MÁRCIUS
Magyar Örökség-díjas és
Millenniumi Díjas folyóirat

Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap és
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társinanszírozásával valósul meg.
A kiadvány a Magyar Tudományos
Akadémia támogatásával készült.
F szerkeszt :
STAAR GYULA
Szerkeszt ség:
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Telefon: 327-8962, fax: 327-8969
Levélcím: 1444 Budapest 8., Pf. 256
E-mail-cím: termvil@titnet.hu
Internet: www.termeszetvilaga.hu
Felel s kiadó:
PIRÓTH ESZTER
a TIT Szövetségi Iroda igazgatója
Kiadja
a Tudományos Ismeretterjeszt Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16.
Telefon: 327-8900
Nyomtatás:
iPress Center Central Europe Zrt.
Felel s vezet :
Lakatos Viktor
igazgatósági tag
INDEX25 807
HU ISSN 0040-3717
Hirdetésfelvétel a szerkeszt ségben
Korábbi számok megrendelhet k:
Tudományos Ismeretterjeszt Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16.
Telefon: 327-8950
e-mail: titlap@telc.hu
El fizethet :
Magyar Posta Zrt. Hírlap üzletág
06-80-444-444
hirlapelofizetes@posta.hu
eshop.posta.hu

TARTALOM
Totik Vilmos: Barry Simon és a Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díj ............98
Csupor Dezs : Két természetes eredet vegyület – két gyógyszer ..........................100
Simonyi Miklós: Az els kínai tudományos Nobel-díj ............................................102
Dank Viktor: Az Algy környéki olajmez felfedezése. Els rész..........................104
Trájer Attila János: 68 év a Föld körül. A Zika-láz ................................................108
Bécsy Bence–Dálya Gergely–Raffai Péter: Interferométerekkel a gravitációs
hullámok nyomában ................................................................................................112
Ujfaludi László: Fizika és képz m vészet.
Forradalmi tendenciák a XX. század elején ............................................................115
Bencze Gyula: Egy amerikai Nobel-díjas „magyar kapcsolata” ..............................119
Rosivall László: Kapronczay Károly „Semmelweis” könyve ..................................120
Kapronczay Károly: Még egyszer Semmelweis haláláról.
Válogatás Benedek István (1915–1996) írásaiból ...................................................120
Németh Géza: Búcsú Ázsiától – Indonézia. Második rész ......................................125
Barina Zoltán: Az év vadvirága: a mocsári kockásliliom .......................................126
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK ...............................................................129
E számunk szerz i ......................................................................................................131
Babinszki Edit: A „gerecsei fehér márvány”. A gerecsei k bányászat. II. ..............132
Kállayné Szerényi Júlia–Szerényi Gábor: A Fundoklia-völgy..............................134
Vuts József–Tóth Miklós: Illatjelek a mélyben .......................................................137
Kéri András: A világirodalom híres szigetei. A Juan Fernandez-szigetek...............140
ORVOSSZEMMEL (Matos Lajos rovata) .................................................................142
FOLYÓIRATSZEMLE ................................................................................................143
Címképünk: A mocsári kockásliliom (Kalotás Zsolt felvétele)
Borítólapunk második oldalán: A Fundoklia-völgy él világa (Kállayné Szerényi Júlia
és Szerényi Gábor felvételei)
Borítólapunk harmadik oldalán: A kockásliliomok ezer arca (Pintér Balázs, Farkas
Sándor, Barina Zoltán és Kalotás Zsolt felvételei)
Mellékletünk: A XXIV. Természet–Tudomány Diákpályázat cikkei (Damenija Givi: Az
aorta akut disszekciója. Pap Ágnes: A Pannonhalmi F apátság gyógynövénykertje és
értékei. Magyari Melinda: A bor az elérhet jólét és a költészet ihlet forrása. Antal
Andrea: Népi gyógymódok, hiedelmek és babonák a Gyimesekben.) A XXV. Természet–Tudomány Diákpályázatunk díjnyertesei.
SZERKESZT BIZOTTSÁG
Elnök: VIZI E. SZILVESZTER
Tagok: ABONYI IVÁN, BACSÁRDI LÁSZLÓ,
BAUER GY Z , BENCZE GYULA, BOTH EL D, CZELNAI RUDOLF,
CSABA GYÖRGY, CSÁSZÁR ÁKOS, DÜRR JÁNOS, GÁBOS ZOLTÁN,
HORVÁTH GÁBOR, KECSKEMÉTI TIBOR, KORDOS LÁSZLÓ,
LOVÁSZ LÁSZLÓ, NYIKOS LAJOS, PAP LÁSZLÓ,
PATKÓS ANDRÁS, PINTÉR TEODOR PÉTER, RESZLER ÁKOS,
SCHILLER RÓBERT, CHARLES SIMONYI, SZATHMÁRY EÖRS,
SZERÉNYI GÁBOR, VIDA GÁBOR, WESZELY TIBOR
F szerkeszt : STAAR GYULA
Szerkeszt k:
KAPITÁNY KATALIN (yka@titnet.hu, 327–8960)
NÉMETH GÉZA (n.geza@titnet.hu, 327–8961)

El fizetésben terjeszti: Magyar Posta Zrt.
Árusításban megvásárolható a Lapker Zrt.árusítóhelyein

Tördelés: LÉVÁRT TAMÁS

El fizetési díj:
fél évre 3600 Ft, egy évre 7200 Ft

Titkárságvezet :
HORVÁTH KRISZTINA

MATEMATIKA

TOTIK VILMOS

Barry Simon és a Bolyai János
Nemzetközi Matematikai Díj
2015. évi Bolyai János Nemzetközi
Matematikai Díjat Barry Simon
amerikai matematikus és elméleti
fizikus kapta. Ez a Magyar Tudományos
Akadémia egyetlen nemzetközi díja, amit
5 évente adnak át 10 tagú nemzetközi bizottság javaslata alapján az el z 15 évben
írott
ott legnagyobb hatású monográfia szerz jének. A Magyar Tudományos Akadémia az eredetileg „Bolyai-jutalom”-nak
nevezett kitüntetést Bolyai János születésének századik évfordulójára alapította a
múlt század elején, és az kimagasló matematikai m ért volt adható.
Matematikából nincs Nobel-díj1, és
bizonyos vélemények szerint a „Bolyai jutalom” annak pótlását is volt hivatott szolgálni.2 Az els két díjazott Henry Poincaré (1905) és David Hilbert (1910), az
akkori id k két legkiválóbb matematikusa
volt. Aztán közbejött az I. világháború,
és újabb díjat nem adtak ár egészen 2000ig, amikor annak felújítását határozta el az
Akadémia. Mivel 100 év alatt nagyon sok
olyan matematikai díj született, amely kimagasló eredményeket vagy életm veket
ismer el, a díj megújításakor kissé változtattak az alapszabályon, és 2000 óta azt
saját eredményeket, módszereket bemutató monográfiáért adják. 2000-ben a díjazott Saharon Shelah izraeli matematikus volt „Cardinal Arithmetic” cím munkájáért. 2005-ben „Metric structures for
Riemannian and non-Riemannian spaces”
cím könyvéért Mihail Gromov (kés bbi Abel-díjas), Franciaországban él orosz
matematikus, míg 2010-ben a „Frobenius
manifolds, quantum cohomology, and moduli spaces” cím könyvéért Jurij Manyin,
Németországban él orosz matematikus
vehette át a díjat.
A 2015. évi díjazott Barry Simon, a
California Institute of Technology profeszszora, ahol egyben az IBM által létrehozott
megkülönböztetett professzori cím birtoko-

A

1 Ma a norvég kormány által 2002-ben, Niels
Henrik Abel születésének 200. évfordulójára
alapított Abel-díjat a Nobel-díj matematikai
megfelel jének tekintik.
2 A díj történetér l lásd Szénássy Barna írását
„Adalékok a Bolyai-díj történetéhez”, Természet Világa,1993. 7. sz.
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sa is. 1946-ban New Yorkban született. A
Harvard Egyetemen kapta BSc diplomáját
1966-ban, doktori fokozatát Princetonban
szerezte 1970-ben fizikából. Az egyetem
után Princetonban kezdett oktatni, 1981-t l
van a Caltech-en, ahol 10 évig tanszékvezet volt. Kutatási területe felöleli a matematikai fizika sok részét (kvantumtérelmélet,
statisztikus mechanika, kvantummechanika, mágneses mez k) és az ortogonális po-

Barry Simon
linomok elméletét, a spektrálelmélet és az
operátorelmélet egyik vezet kutatója. Kb.
400 tudományos közleménye és 21 matematikai könyve jelent meg néhány más,
számítógépekkel kapcsolatos könyve melmellett. az egyik legtöbbet idézett matematikus, akinek munkássága igen nagy hatással volt több matematikai és elméleti fizikai
területre, illetve azok kutatóira. A Michael
C. Reed-del közös „Methods of Modern
Mathematical Physics” (A modern matematikai fizika módszerei) cím 4 kötetes
munkáját 1972 és 1978 között írta (az elels kötet megjelenésekor még csak 26 éves
volt!), és az az elméleti fizikusok, illetve a
fizikával foglalkozó matematikusok egyik
legtöbbet használt, több ezer idézettel rendelkez „bibliája”. 2015 végén jelent meg
az Amerikai Matematikai Társaság kiadá-

sában 5 kötetes, 3200 oldal terjedelm
„Comprehensive Course in Analysis” cím munkája, amely a matematikai analízis legfontosabb területeit (valós és komplex függvénytan, harmonikus analízis,
funkcionál-analízis és operátorelmélet)
egységes keretben tárgyalja.
Témavezetésével 31 doktori értekezés
született, diákjai közül igen sokan vezet fizikusok, illetve matematikusok a szakterületükön. maga az izraeli Technion, a brit
University of Wales–Swansea és a müncheni Ludwig-Maximilians-Univerisität
díszdoktora. 2012-ben a Nemzetközi Matematikai Fizikai Társaság (IAMP) Poincaré-díjában, 2016-ban pedig az Amerikai
Matematikai Társaság életm ért adott
Leroy P. Steele-díjában részesült.
Simon a Bolyai-díjat az „Orthogonal
polynomials on the unit circle” (Ortogonális polinomok az egységkörön) cím
kétkötetes, több mint ezer oldalas munkájáért kapta, amely az Amerikai Matematikai Társaság Colloquium
Publications sorozatában jelent meg
2005-ben. A díj átadása után elhangzott
igen élvezetes el adásában elmondta a
könyv megszületésének történetét. Ebb l az el adásból kiderült, hogy 2000
el tt nem foglalkozott ortogonális polinomokkal, de bizonyos fizikai kérdések
vizsgálata az ortogonális polinomok elmélete felé irányítottak figyelmét. Felismerte, hogy az általa korábban sokat kutatott spektrálelmélet sok vonatkozásban
hasonló kérdéseket tárgyal, mint amelyeket az ortogonális polinomokkal kapcsolatban néztek – ez utóbbi az el z nek bizonyos diszkrét változatának tekinthet .
A két terület összekapcsolása igen gyümölcsöz nek bizonyult: mindkét területen új kutatási lehet ségeket és új módszereket vezetett be, amelyek által korábbi eredmények is más megvilágításba
kerültek. Ahelyett, hogy több kisebb dolgozatot publikált volna, egy hosszabb,
80–100 oldalasra tervezett dolgozat megírásába kezdett, amely ezt a kapcsolatot
tárgyalta volna mindkét terület kutatói
számára. Aztán ez a dolgozat, mint ahogy
az gyakran el fordul, írás közben n tt és
n tt, és a végeredmény a fent említett
kétkötetes monográfia lett.
Természet Világa 2016. március

MATEMATIKA
Az ortogonális polinomok elmélete
Jacobi és Gauss munkáihoz, több, mint
kétszáz évre nyúlik vissza. Olyan
pn(x) = xn + • • •
alakú polinomokról szól, amelyek alkalmasak arra, hogy bármely függvényt
viszonylag egyszer en el állítsanak.
A síkban vagy a térben az egységnyi
hosszúságú koordinátavektorokkal minden más vektor egyszer en kifejezhet , aminek megfelel je végtelen dimenziós függvényterekben az ún. ortogonális függvényekkel való el állítás. A
koordinátavektorok mer legesek (ortogonálisak) egymásra, és ennek megfelel jeként, ha a pn polinomoktól is megköveteljük az ortogonalitást, amit általában egy el re adott w függvényre
vonatkoztatunk (formálisan, ∫wpn pm = 0
ha n ≠ m), akkor kapjuk az ortogonális
polinomokat.
Segítségükkel más függvények
a0 p0(x)+a1 p1(x)+• • • alakban állíthatók
el , ahol az ai együtthatókra egyszer formula írható fel. Például, ha
w(x) = (1−x)a(1+x)b, −1 ≤ x ≤ 1,
akkor kapjuk az ún. Jacobi-polinomokat, míg ha
w(x) = e−x2, −∞ < x < ∞,
akkor Hermite-polinomokról beszélünk.
Ha w az egységkörön van értelmezve, akkor adódnak az egységkörön ortogonális
polinomok. Ezek elméletét Szeg Gábor3
kezdeményezte az 1920-as évek elején, és az
elmélet viszonylag kiforrott formában Szeg „Orthogonal Polynomials” cím könyvében jelent meg el ször, amely ugyancsak
a Colloquium Publications sorozatban látott
napvilágot 1939-ben. Simon könyve ennek
folytatásának tekinthet , amely nemcsak
az elméletet fejleszti tovább és helyezi más
megvilágításba, hanem az elmélet igen sok
alkalmazását is tárgyalja.
Simon széleskör érdekl dése, munkabírása és hatékonysága legendás. Munkatársai és
diákjai egybehangzóan állítják, hogy el adásokon, szemináriumokon mindig írt valamit, ami
azonban nem gátolta meg abban, hogy igen
pontos, az el adót gyakran nehéz helyzetbe
hozó kérdéseket tegyen fel, illetve hogy gyakran más megoldást javasoljon az elhangzottakkal kapcsolatban. Egyszer pár órás repül út
után valaki ellopta a táskáját. Amikor megkérdezték, hogy volt-e valami értékes benne, azt
mondta, hogy csak az a cikk, amit az úton írt.
Simonról több más történet is kering, végezetül álljon itt kett . 1962. május 2-án a
The New York Times els oldalán jelent meg
egy írás „One Student Plus One Challenge
Equals One Perfect Math Score” (Egy diák
és egy tiltakozás egyenl tökéletes matematikai pontszámmal) címmel. Az történt ugyan3 Kunhegyes, Magyarország, 1895. január
20. – Palo Alto, USA, 1985. augusztus 7.
Természettudományi Közlöny 147. évf. 3. füzet

Könyvei segítettek
A Természet Világa 2015. októberi számában megjelent, Ludvig Fagyejev
professzorral készült interjú kapcsán az olvasó megtudhatta, hogy a világhír matematikus munkássága a háromtest-probléma matematikai elméletének kidolgozásában meghatározó szerepet játszott és szorosan kapcsolódott a
„Budapest few-body group” néven elhíresült KFKI kutatócsoport tevékenységéhez. Barry Simon professzor munkássága hasonló fontos szerephez jutott ugyanebben a témában. A kvantummechanikai N-test szórásprobléma
tárgyalásához szükséges matematikai eszközök kincsestárává vált M. Reed
és B. Simon: Methods of Modern Mathematical Physics cím négykötetes
sorozata, különösképpen annak harmadik, a Szóráselmélet cím kötete, amit
valóban akár az elméleti fizikusok bibliájának is nevezhetnénk. Hasonló fontos szerepet játszott Simon professzor Quantum Mechanics for Hamiltonians
Defined as Quadratic Forms cím m ve, amely a hosszú hatótávolságú
potenciálok kvantummechanikai tárgyalásában nyújtott segítséget, különös
tekintettel a Coulomb–soktest-probléma kutatásában. Err l a hazai kutatók
publikációinak jegyzéke is tanúskodhat.
Bencze Gyula

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Lovász László adta át a Bolyai János
Nemzetközi Matematikai Díjat Barry Simonnak (Szigeti Tamás felvételei)
is, hogy Simon 16 éves korában részt vett egy
országos matematikaversenyen, ahol a lehetséges 150 pontból 143-at ért el. A feladat,
amelynek megoldását nem fogadták el t le, a
következ volt: Ha x és y egészek, akkor hány
megoldáspárja létezik az
y
(x − 8)(x − 10) = 2
egyenletnek? Lehetséges válaszok: (a) 0,
(b) 1, (c) 2, (d) 3, (e) 3-nál több. Simon
észrevette, hogy x=12, y=3 és x=6, y=3
adja az összes megoldást, de mivel úgy
gondolta, hogy két megoldás ad egy párt,
(b)-t jelölte meg a kit z k által helyesnek tartott (c) helyett. Mikor megtudta,
hogy megoldását nem fogadták el, petíciót nyújtott be a szervez khöz azzal, hogy
a feladat nem volt pontosan megfogalmazva, és kétféleképpen is értelmezhet volt.
Tiltakozását elfogadták, és ezzel lett az
ötödik a verseny történetében, aki teljes
pontszámot ért el.

Az 1970-es évek közepén Simon Moszkvába látogatott. A vallási étkezési el írásokat Moszkvában nehéz lehetett betartani, ez
állhat az alábbi történet hátterében. Egyik
nap egy közértben egy 10 rubelest adott a
kiszolgálónak, miközben az általa ismert
egyetlen orosz szót ismételte: jajco (tojás).
A kiszolgáló kérdezte, hogy mind a 10 rubelért (ami akkor elég nagy összegnek számított) tojást akar-e venni, de ezt persze Simon
nem értette. Csak kedvesen mosolygott, és
végül is 100 tojással távozott. A következ
nap, amely látogatásának utolsó napja volt,
a szemináriumi teremben a tojások nagy részével együtt jelent meg, amelyeket a résztvev k között osztott szét amerikai szokásnak megfelel en: a diákok többet, a profeszszorok kevesebbet kaptak.
R
Készült az ERC No.267 055 Grant támogatásával
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ÉLETTANI–ORVOSI NOBEL-DÍJ – 2015

CSUPOR DEZS

Két természetes eredet vegyület
– két gyógyszer
Nobel Bizottság 2015 októberében
jelentette be, hogy az orvosi-élettani
díjjal megosztva jutalmazza Tu Juju
kínai kutatót a malária, William C. Campbell
ír és mura Szatosi japán kutatókat pedig
a féregfert zések gyógyításában elért úttör
eredményeikért. Nobel-díjjal els sorban nagy
jelent ség elméleti kutatásokat jutalmaznak,
ez esetben azonban két olyan gyógyszer kifejlesztésében elért eredményeket díjaztak, amelyek alapvet változást jelentettek néhány,
nagy populációt érint betegség gyógyításában. A friss Nobel-díjasok felfedezései hozzájárultak ahhoz, hogy a malária és a parazitafert zések hatásos gyógyszerei ma már a fejl d országok lakói számára is elérhet áron
hozzáférhet termékek legyenek.
Bár a díjazott tudományos teljesítményekben felfedezhet ek közös pontok (például az, hogy mindhármuk karrierje egyetlen munkahelyhez köt dik), a három kutató
életútja igen különböz .
Tu Juju asszony 1930-ban született, Pekingben járt orvostudományi egyetemre, ahol
gyógyszerészi diplomát szerzett és ahol ezen
kívül a hagyományos kínai orvoslással kapcsolatos kurzusokat is elvégzett. Ezt követ en a Kínai Orvosi Akadémia (Academy of
Chinese Medicine) munkatársa lett, és évtizedeken keresztül ott dolgozott különböz beosztásokban. Meglep en kevés adatot lehet
találni kutatói munkásságával kapcsolatban.
Bár az köztudott volt, hogy jelent s szerepe
volt a maláriaellenes artemizinin felfedezésében, karrierje utolsó évtizedeiben a kutatói
közéletb l teljesen elt nt. A figyelmet az irányította rá újra, hogy 2011-ben megkapta a
klinikai kutatóknak szóló Lasker-díjat.
William C. Campbell Írországban született
1930-ban, biológus (zoológus) diplomáját a
dublini Trinity Egyetemen szerezte, majd parazitológiából doktorált az Egyesült Államokban. Kutatói karrierje végéig
éig
ig a Merck Kutatóintézet munkatársa volt, majd nyugalomba
vonulása után a Drew Egyetemen (Madison,
New Jersey, USA) tanított és kutatott.
mura Szatosi, akivel Campbell kutatói pályája szorosan összefonódott, 1935ben született. A Jamanasi Egyetemen szerzett biokémikusi diplomát, majd még szintén
Japánban, PhD-fokozatot
-fokozatot szerzett gyógyszerésztudományokból és kémiából.
is
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h séges volt els munkahelyéhez:
z: kutatói pályáját a Kitasato Kutatóintézetben kezdte és
onnan is vonult nyugállományba. Campbell
és Szatosi karrierje egyenes, magasba ível
vonallal jellemezhet : útjukat sikerek
sikerek és
és eliselismerések kísérték, életm vüket pedig a Nobeldíj koronázta meg.

megfékezése volt. A kínai kormány utasítására 1967-t l kezdve – még kínai viszonyok között is jelent s – mintegy 500
f t számláló kutatócsoport kezdett hatékony maláriaellenes szereket keresni. Öt
év alatt kb. 40 000 szintetikus vegyület és
több száz, a tradicionális kínai orvoslásban „lázcsillapításra” használt gyógynövény és teakeverék aktivitásának
ának vizsgálaA malária és az artemizinin
tát végezték el Plasmodiummal (maláriát
okozó, a vörösvértestekben él sköd paraA malária az egyik legpusztítóbb, legtöbb zitával) fert zött egereken. A biztató hatást
emberéletet követel betegség az emberiség mutató növényi anyagok közül kiemelketörténetében. Kezelésében, gyógyításában dett egy Dél-Kínában honos Artemisia faj,
az els jelent s mérföldk a kinafakéreg az A. annua (helyi nevén quinghao, magyar
alkalmazása volt, azonban ez nem min- nevén egynyári üröm), amelynek vizes kiden esetben bizonyult kell en hatásosnak. vonata jelent s antimikrobás hatást mutaHatóanyagának izolálása, koncentrált for- tott. 1972-re sikerült az aktív vegyületet
mában történ alkalmazása, majd az els
(az artemizinint) tisztán el állítani, majd
1975-re a szerkezetét is meghatározták. Kiderült, hogy
egy új, szokatlan triciklusos
szeszkviterpén endoperoxidról
van szó. [3, 4] Mivel a vegyület biohasznosulása viszonylag
alacsony [5], számos próbálkozás történt a terápiában jobban alkalmazható származékok
el állítására. Az els ilyen vegyület, a dihidro-artemizinin
felfedezése szintén Tu nevéhez köt dik. A kínai kutatón
egész életét a maláriaellenes
anyagok kutatásának szentelte,
és a siker érdekében hatalmas
Tu Juju, William C. Campbell, mura Szatosi
áldozatokat hozott, bár nem
tudhatjuk, hogy saját döntéfélszintetikus származékok (pl. klorokin, sér
érr l beszélhetünk-e. Kislányát gyermekmeflokin) jelent sen növelték a hatékonyhatékony- otthonban helyezték el, hogy anyja jobban
ságot, ám a malária kórokozói (Plasmodium koncentrálhasson a munkájára, férjét átnesp.) viszonylag könnyen rezisztenssé vál- velés céljából kényszermunkára kötelezték.
nak a terápiára. A XX. század második fe- A humán kipróbálás során egyike volt azoklében jelent s, az Egészségügyi Világszer- nak az önkénteseknek, akik vállalták, hogy
vezet (WHO) által is sürgetett és támogatott részt vesznek a szer biztonságosságának
kutatások indultak meg hatásosabb szerek tesztelésében. A vegyületr l az els cikk
kifejlesztésére. [1, 2]
1977-ben, jóval felfedezése után jelent meg
Meglep módon, az els áttörést nem kínai nyelven, a szerz k nevének feltünegy nagy amerikai vagy európai kutatóin- tetése nélkül. Az ezt követ néhány cikket
tézet vagy gyógyszergyár érte el, hanem ugyanígy publikálták, jellemz en kínai
egy olyan titkosított kutatás, amelynek cél- nyelven megjelent lapokban. Ez az alapja
ja a Dél-Kínában
ínában
nában és a vietnami háború- annak, hogy egyesek kétségbe vonják, Tu
ban tömegeket gyilkoló rezisztens malária volt az, aki felismerte az egynyári üröm maTermészet Világa 2016. március

ÉLETTANI–ORVOSI NOBEL-DÍJ – 2015
láriaellenes hatását és azonosította az ezért lat- vagy humán gyógyászatban. Munkáfelel s vegyületet. Annyi bizonyos, hogy a ja során els sorban talajbaktériumokkal
sok száz f s kutatócsoportnak volt a veze- dolgozott, ezek szolgáltak alapanyagul a
t je, így a dics ség nem méltánytalan.
hatóanyagok kinyeréséhez. Ezek vizsgáAz artemizinin ipari igényeknek megfe- lata több mint 40 új faj leírását eredmélel méret szintézisét máig nem sikerült nyezte – járulékos haszonként. A Merckmegoldani gazdaságosan, így sokáig az kel közös munkában több ezer mikrobiális
egynyári üröm termesztése és az artemizinin eredet fermentációs termék in vivo (feripari méret extrakciója volt az alapja a t zött egereken) tesztelését végezték el,
gyógyszerek gyártásának. Ezt els sorban és felismerték, hogy az egyik talajbaktériKínának sikerült megoldania, de évtizedek um (Streptomyces avermectinius) kivonata
óta folyik termesztés Afrika és Ázsia több számos állat- és humánpatogén parazitára
országában is. Az utóbbi évek fejleménye, (férgek, rovarok) gátló hatású. A kivonathogy az artemizinint biotechnológiai úton ból a japán kutatók nyerték ki tiszta foris el tudják állítani gazdaságosan. Egyidej leg megindult
a kedvez bb terápiás profilú
félszintetikus származékok keresése, majd ipari el állítása.
Viszonylag egyszer átalakításokkal hamarosan egész sor
jobb hasznosulású, el nyösebb artemizinin-származék
(artemeter, arteeter, artezunát,
artelinát) termelése és forgalmazása kezd dött meg, els sorban kombinációs termékek formájában. [4, 5, 6] Az
artemizinin el állítására egyetlen gyógyszergyár sem renAz Artemisia annua (egynyári üröm) vizes
delkezik kizárólagos joggal,
kivonatának baktériumöl hatása van
ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy világszerte olcsón
elérhet gyógyszernek számít. Sajnos, sok mában a hatásért felel s anyagot, amelyet
beteg még ezt sem engedheti meg magának, avermektinnek neveztek el. 1979-re kideezért nagy nemzetközi programok részeként rült, hogy az avermektin nem egységes
sokakhoz tejesen ingyen jut el a szer. Máig anyag, hanem szerkezetében teljesen új
komoly problémát jelent azonban, hogy makrociklusos homológok keveréke. StanAfrika egyes részein az artemizinin
artemizinin tartaltartal- dardizálhatóságának megkönnyítésére és a
mú gyógyszerek között sok a hatóanyag- hatásosság fokozására a keverék dihidromentes hamisítvány. Az artemizinin ku- származékát állították el és a kés bbi bitatásának története máig nem zárult le: ológiai, toxicitási vizsgálatok többségét
az ezredforduló óta más terápiás területen ezzel az ivermektinnek elnevezett keve(vérmételybetegség, immunhiányos állapo- rékkel végezték. [7, 8]
tok, rosszindulatú daganatok) is vizsgálják
Az ivermektin felfedezését követ en pár
származékainak alkalmazhatóságát. [4]
éven belül forgalomba került állatgyógyszerként, és alkalmazása számos, hatalmas
károkat okozó parazitával szemben rendParazitaellenes avermektinek
kívül sikeresnek bizonyult. Az állatgyógyés ivermektinek
ászatban nagyon gyorsan piacvezet vé
vált. Campbell, az MSD kutatásvezet je
Az artemizinin felfedezésével csaknem úgy vélte, hogy a szer humán alkalmazásra
egy id ben, 1973-ban indult az a kutatás, is ígéretes lehet. Kezdetben önkéntes beteamelyben a Kitasato Kutatóintézet és egy geken, majd a szükséges klinikai vizsgánagy amerikai gyógyszergyártó (Merck latok keretében az ivermektin kiváló szerSharp & Dohme, MSD) kutatóinak együtt- nek bizonyult több parazitafert zés gyors
m ködése teljesen új, nagy hatású parazi- kezelésére, végleges gyógyítására. Az
taellenes szereket eredményezett. A japán ivermektinnel gyógyítható, parazitafert intézetben a kutatásokat mura Szatosi zés következtében kialakuló betegségek a
vezette, akinek specialitása a természe- trópusokon hatalmas tömegeket érintenek
tes eredet vegyületek izolálása és szer- súlyos, irreverzibilis következményekkel
kezetvizsgálata volt. Ezen a téren teljesít- (részleges vagy teljes vakság, idegrendménye nemzetközi szinten is kiemelked : szeri károsodás stb.). A szer felfedezése
mintegy 470 új természetes vegyület ki- a parazitaellenes hatóanyagok teljesen új
nyerése, leírása köt dik a nevéhez, ezek csoportját teremtette meg. Az ivermektin
közül több mint húszat
húszat használnak
használnak az
az álál- – az artemizininhez hasonlóan – a betegTermészettudományi Közlöny 147. évf. 3. füzet

ségt l leginkább érintett fejl d országok
lakói számára is elérhet gyógyszernek
számít. Ez nem kis részben Campbellnek
köszönhet , aki kezdeményezte, hogy a
fejl d országokba adományként jusson el
ez a gyógyszer. A sokak ingyenes kezelését lehet vé tev , mai napig tartó programnak is köszönhet , hogy az ivermektint ma
a múlt század egyik legnagyobb gyógyszersikerének tekinti a nemzetközi tudományos világ. [9] Évente több tízmillió
beteg kezelését végzik az ivermektinnel,
és dönt en ennek eredményeként, a folyami vakság nev betegség teljesen elt nt
több dél-amerikai országból.
ól.. A
A siker
siker hatáhatására kiterjedt kutatások folynak módosított
származékokkal, tucatnyi ilyen anyag került forgalomba, illetve van jelenleg fejlesztés alatt. [10]
A 2015-ös, megosztott orvosi–élettani
Nobel-díj birtokosai olyan kutatók, akiknek munkája nem tipikus alapkutatás. Karrierjük során néhány, jól definiálható probléma megoldásán dolgoztak, és bár a sikerhez elengedhetetlen a nagy felfedez kre jellemz jó intuíciós készség, legalább
ugyanekkora jelent sége volt annak, hogy
szinte felfoghatatlan mennyiség minta
vizsgálatát végezték el. A siker az esetükben kézzelfogható, és megmentett életek százezreiben mérhet . A mikrobiális
és növényi eredet molekulák a modern
gyógyszergyártás kezdete óta fontos szerepet töltöttek be, de a mostani elismerés rámutatott arra, hogy ezek az anyagok
a modern gyógyászatban és napjaink
gyógyszerkutatásában is fontos kiindulásiés alapanyagok.
C
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SIMONYI MIKLÓS

Az els kínai tudományos
Nobel-díj
2015. évi három élettani–orvo–orvosi Nobel-díjas egyike Tu Juju, az
els olyan kínai díjazott,, aki Kínában született és ott is dolgozott. Neki
az artemizinin felfedezéséért ítélték oda
az elismerést, ami ma a maláriakezelés
legf bb gyógyszerének a hatóanyaga, és
világszerte milliók életét menti meg. Tu
a felfedezést a kínai katonaság által kezdeményezett maláriaprojekt kidolgozása
során érte el. A Nobel Bizottság hangsúlyozta, hogy a díj nem a hagyományos
kínai gyógyításnak szól, hanem annak a
kutatónak, aki összetett kutatási módszereket alkalmazott a malária új gyógyításának megtalálására. A felfedezés akkor
történt, amikor a paraziták az addig alkalmazott gyógyszerekkel (kinin, klorokin)
szemben rezisztenssé váltak és a fert zések megsokszorozódtak.
Colin Sutherland londoni parazitológus szerint az artemizinin hatása rendkívüli. Világszerte olyan elterjedten használják, hogy 5–10 éven belül várhatóan a paraziták rezisztensek lesznek vele
szemben. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közleményében szintén
üdvözölte a kitüntetést, szerintük a díj
a kínai tudományos közösség hozzáájárulásának elismerése
elismerése aa malária
malária elleelleni küzdelemhez. Az elmúlt 15 évben az
artemizinin nélkülözhetetlen komponense volt a malária kombinációs kezelésének, ami csökkenti a rezisztencia kialakulásának veszélyét. 2000 óta egymilliárd artemizinre alapozott maláriakezelést végeztek.

A

A díj fogadtatása Kínában
Míg a kínai kormányzat és a sajtó ünnepli Tu kitüntetését, és az els kínai Nobeldíjat a kínai tudomány növekv erejének
és a hagyományos kínai gyógyítás értékének tekinti, kevesen zavartak annyira,
mint a Tradicionális Kínai Gyógyítás Akadémiája.
A hagyomány ápolói úgy vélik, hogy
a díj a tradicionális kínai gyógyítást ismeri el, még ha annak csak egy sz k
szeletét érinti is. „Egyik szemem sír, a
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másik nevet. Örülök, hogy a gyógyszer
életeket mentett meg, de ha a kínai
gyógyításnak a jöv ben ezen az úton
kell haladnia, szomorú vagyok”” – mondta Liu Csanhua, az akadémia egyik professzora. „A szomorúság oka az – jelentette ki –, hogy az új gyógyszerek megtalálásában Tu módszere csak kevéssé
különbözik a nyugati gyógyszergyárak
módszereit l, az ismert gyógynövények
vizsgálatától.”

ja, amelyik er sen köt dik a tudományhoz – mondja Volker Scheid antropológus
(Westminsteri Egyetem, London) –, így a
konfliktus adva van.“
A dilemma nyitva maradt Tu munkahelye, az Akadémia Kínai Materia Medica Intézete által összehívott sajtókonferencián.
Az intézet képvisel it újságírók kérdezték
a feltalálóról: Milyen volt Tu (éles esz és
szorgalmas?), hányan
ányan dolgoztak
olgoztak a csoportjában (50?), miért t jelölték ki a feladat
irányítására (senki nem tudta)? Legtöbben
azt kérdezték, mit tett a felfedezést követ
40 év alatt?”

A felfedezés kidolgozása és társadalmi háttere

Tu Juju a Lasker-díj
átvételén New Yorkban (2011)
A kommunista hatalomátvétel (1949)
után Kínában kevés „nyugati kórház“
m ködött. Mao elnök kijelentette, hogy
„a kínai gyógyítás és farmakológia egy
kincsesbánya, amit tovább kell fejleszteni.“ Ez hagyományos kínai kórházak,
iskolák és kutatóhelyek létesítését vonta maga után. Mao idejében a vidéken
gyógyító „mezítlábas orvosok“ f ként
a hagyományos módszereket alkalmazták, ami meger sítette a hagyományos
kínai orvoslás tekintélyét. Mao halála után
án (az emelked jóléttel egyidej leg) a kormányzat felemelte a nyugati gyógyítás támogatását. Ma Kínáínában 1,1 millió orvos gyógyít nyugati
módszerekkel a 187 ezer hagyományos gyógyítóval szemben. A 23 ezer
kínai kórházból nem egészen 3 ezer
alkalmazza a tradicionális kínai gyógyítást. „Ez a nemzet része, de a kínai
nemzet magát modern nemzetnek tart-

Az 1960-as években a „kínai
ínai kulturális forradalom“ néven ismert, tudományos kutatókat és tanárokat (is) üldöz felfordulás idején
a kínai kormányzatnak sürget tudományos
feladata támadt: fontos szövetségese, az
Egyesült Államokkal hadban álló ÉszakVietnam segítséget kért a katonáit pusztító
malária ellen, mert az addig használt gyógyszerek, a klorokin és a kinin ellen a betegség
már rezisztens volt. A malária Kína déli területein is sok embert pusztított.
Mao rendeletére titkos katonai kutatómunka indult a probléma megoldására, az
523-as projekt, amely nevét az indulás dátumáról (1967. 05. 23.) nyerte. Azonban
Kína legjobb maláriaszakért it ekkor
jobboldalinak bélyegezték meg. A kormányzat a Tradicionális Kínai Gyógyítás Akadémiájához fordult segítségért. Tu Juju, az akadémia egy alig ismert kutatója lett az 523-as
projekt vezet je, aki korábban nyugati és kínai gyógyítást is tanult.
A 39 éves Tu a Kína legdélibb területén
fekv Hainan szigetre utazott, hogy tanulmányozza a malária terjedését. Férjét a Kulturális Forradalom javítómunkára ítélte, így 4
éves kislányát egy gyermekotthonban hagyta. Hainani látogatása egy tíz éves munka
kezdete volt. Sorra látogatta a hagyományos
kínai gyógyító orvosokat és a t lük szerzett
információ alapján egy jegyzetet állított öszsze: „Gyakorlati el írások gy jteménye a
malária ellen“ címmel. A 2000 összegy jtött
Természet Világa 2016. március
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Ke Xue Tong Bao (Chinese Science Bulletin) cím folyóiratban. Az els egyoldalas
dolgozat 1977-ben a következ szöveggel
kezd dik: „Az Artemisia annua növényb l
egy kristályos vegyületet választottunk el,
ami a qinghaosu nevet kapta.” Szerz ként
a qinghaosu szerkezetét kutató koordináló
csoport szerepel. Ez a cikk nem említi a maláriát és annak gyógyítását. A qinghaosuról
beszámoló második publikáció két évvel
kés bb, 1979-ben jelent meg szintén kínaiul a Hua Xue Xue Bao (Journal of Chemical
Engineering of Chinese Universities) cím folyóiratban. Ez a közlemény már

Ezzel Hong Kongban egyetértett Keith Arnold maláriakutató is. Tu szerint a dönt felfedezést tette meg egy kis csoport vezet jeként az artemizinin izolálásával.
A beszámolók szerint Tu szerény természet asszony, aki nem fürdik a dics ségben.
1930-ban született Ningbo kiköt városban
egy ötgyerekes család egyetlen lányaként és
nagyon szerencsésnek mondja magát, hogy
n létére felvették az orvosegyetemre Pekingben, ahol 1955-ben gyógyszerész diplomát szerzett. 1965-t l lett a Tradicionális
Kínai Gyógyítás Akadémiájának munkatársa. Veje, Lei Mao szerint ma csöndesen él
Pekingben mérnök férjével és idejének egy
részében tudományos témákon dolgozik. X

Irodalom
Artemisia annua
adatból egy volt hasznos, ez az egynyári
ürömmel, latin nevén Artemisia annuaval
volt kapcsolatos, amit a váltóláz (a malária régies neve) kezelésére használtak. Tu
egyetlen leírásra támaszkodott, amelyet:
„Sürg sségi el írások, amit a kabátujjban
kell tartani” cím 1600 éves szöveggy jteményben talált. Az el írás szerint a növényt
vízben kell forralni, majd a levet meginni.
Tu úgy vélte, ha vízben forralja a növényt,
a hatóanyag elbomlik, ezért egy éteres kivonatot készített, amit egereken és majmokon
100%-ban hatásosnak talált. Ezután magán és
két kollégáján próbálta ki a szert. Meggy z d-

Tu Juju és tanára, Lou Zhicen 1951-ben
ve róla, hogy nem okozott káros hatást, klinikai kísérleteket végeztetett betegeken. „Meg
tudtuk gyógyítani a gyógyszerrezisztens maláriát“ – mondta Tu egy 2011-ben adott interjúban. 1978-ban Tu kormánykitüntetést kapott az 523-as projekt vezetéséért.
Az 523-as projekt indulása után 10 évvel
publikálták az els eredményeket az akkori
viszonyoknak megfelel en kínai nyelven a
Természettudományi Közlöny 147. évf. 3. füzet

Artemizinin
10 oldalas, és a szerz ket és munkahelyeiket is felsorolja. Ebben az évben
a Chinese Medical Journal már angolul
publikálta azt a cikket, amely a qinghaosut
(artemizinint) és malária gyógyítására való
alkalmazását a világ tudomására hozta a
szerz k felsorolása nélkül, kínai nyelv
irodalmi hivatkozásokkal. A 10. hivatkozás
– kínai nyelven – „megjelenés alatt” megjegyzéssel „A qinghaosu kristályszerkezete és abszolút konfigurációja” cím cikket említi. Ez a cikk angol nyelven jelent
meg a Scientia Sinica cím folyóiratban
1980-ban, a szerz i „Qinghaosu Research
Group, Institute of Biophysics, Academia
Sinica” voltak. Az 523-as projektben közrem köd mintegy 500 kutató nagy része
ismeretlen maradt. A nyugati egészségügyi szervek az artemizinin hatékonyságának megállapítása (1973) után évtizedekig
nem tudták azt alkalmazni, ami életeket
veszélyeztetett.
Tu érdemeit 2011-ben a 250 000 dollár jutalommal járó Lasker-díjjal ismerték
el (http://www.nytimes.com/2011/09/13/
health/13lasker.html), és t nevezték az
artemizinin felfedez jének, ami néhány
kínai és nyugati maláriakutató tiltakozását váltotta ki. Nicholas J. White oxfordi
maláriaszakért szerint a kutatásban résztvev k közül többen is megérdemelnék az
elismerést, így pl. a klinikai vizsgálatok vezet je, Li Guoqiao és a vegyész Li Jing, akik
hasonló mértékben járultak hozzá a sikerhez.

1. The New York Times, 6 October 2015:
Answering an Appeal by Mao Led Tu Youyou,
a Chinese Scientist, to a Nobel Prize
2.http://sinosphere.blogs.nytimes.
com/2015/10/06: Some Surprise, and
Affirmation, in China After Tu Youyou
Receives Nobel Prize
3. Science 9 October 2015, 350, no. 6257, pp.
144-145: Neglected tropical diseases get the
limelight in Stockholm
4. The New York Times, 11 October 2015: Nobel renews debate on Chinese medicine
5. www.sciencemag.org 16 October 2015, 350,
no. 6258, p 265: Nobel for antimalarial drug
highlights East-West divide
6. http://news.sciencemag.org/asia/2011/09/
l a s k e r- a w a r d - r e k i n d l e s - d e b a t e - o v e rartemisinins-discovery
7. Braun Tibor: A qinghaosu (artemizinin) felfedezése. A kínai kulturális forradalom és a
malária gyógyítása, Természet Világa, 2012.
8. sz.
8. Braun Tibor, Simonyi Miklós: Etikai szabálysértések a természettudományokban, Kémiai
Panoráma 10. szám
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DANK VIKTOR

Az Algy környéki olajmez
felfedezése
Els rész
Szeged mellett 1965-ben felfedezett algy i olaj- és gázmez
mindmáig az ország legnagyobb
szénhidrogén el fordulása és jelenleg is
m köd olajbányászati létesítménye. 50
km2-nyi területén 1011 darab különböz rendeltetés , olaj-, gáztermel -, viszszasajtoló-, megfigyel kút készült, melyekbe több mint 5 millió méter
acélcs került beépítésre. A fúrt
méterek száma meghaladja a 2
millió métert. Az uralkodóan pannóniai korú homokk telepekben
felhalmozódott kezdeti, ipari-kitermelhet szénhidrogénkészlet a
legutóbbi számítások szerint 37
millió tonna k olaj és 98 milliárd köbméter földgáz. Ebb l eddig kitermeltek 32 millió tonna
k olajat és 73 milliárd köbméter
földgázt, ezáltal ezermilliárd forintokkal mérhet értéket adva az
országnak.

A

folyt a laboratóriumokban és az irodákban
is. Mindenki tette a dolgát és legjobb tudása szerint vállvetve küzdött az eredményért. De b ven adott munkát ez a terület a tervez knek, beruházóknak, épít knek, szerel knek, anyaggazdálkodóknak,
közgazdáknak, pénzügyi és adminisztratív
szakembereknek is. Köszönet és hála illeti

Szemelvények az olajgeológiai
múltból

Az itt közölt ábrák mind korabeliek, esetenként munkarajzok, vagy el adásokon,
beszámolókon szemléltet képek voltak.
A pionírok által a munkájuk közben készített 50 éves, vagy annál id sebb vázlatok, munkatérképek, szelvények
akkoriban az alapokat jelentették
az anyagi, jogi és tervteljesítési
felel sséggel terhelt kutatók számára, akikt l a Tervhivatal szigorú el írásai rendszeres olaj- és
gázkészlet-növekedést és termelésb vülést követeltek. Tervgazdaságban a terv egyúttal törvény
is volt, annak minden velejáróival együtt.
A hazai k olajkutatások az algy i felfedezést l visszaszámolva
több mint 50 évre nyúlnak vissza.
Kiváló geológus eleink a maiaknál
sokkal kezdetlegesebb eszközökkel, szekerezve, lóháton, de f leg
Kutatási emlékek
gyalogosan térképezve, szép ered1. ábra. A neogén el tti képz dmények alpi orogenezis
ményeket értek el. Ezek azonban
hatására létrejött öves elrendez dése a KárpátEbben a jubileumi megemlékezéskés bb a trianoni határainkon kímedencében
ben a krónikás, mint az országos
vülre kerültek. Egyet azonban meg
szénhidrogén-földtani kutatások egykori azokat, akik létrehozták, de már nincsenek kell említeni. Az 1909-ben általuk felfedeirányító gárdájának egyetlen, ma még él
közöttünk, akik még itt vannak, de már zett erdélyi Kissármás akkor Európa legnatagja szeretné megismertetni a szakmainál nyugállományban, és azokat, akik még ma gyobb gázmez jének számított.
tágabb közönséget is azzal a munkásság- is m ködtetik, gondozzák ezt az óriást.
A mai Magyarország területének túlgal, amit a magyar olajkutatók e hatalmas
Az algy i olajmez a tudomány és a nyomó hányada földrajzilag síkság. A
természeti kincsünk felfedezése és birtok- gyakorlat szerves összefonódásának kivá- síkság alatti mélységek földtani alakulaba vétele érdekében kifejtettek. Mint az ló példája és eredménye. Számos tudomá- tainak körvonalazása ezért nálunk csak
események aktív részese és geológiai ve- nyos értekezés, tanulmány, egyetemi szak- geofizikai módszerekkel lehetséges. Mazet je, bemutatom a felfedezés valós kö- dolgozat, doktori disszertáció, akadémiai gyarország e téren élenjáró úttör , mert
rülményeit, melyek mindmáig tévesen él- min sítést adó munka, hazai és nemzetkö- Eötvös Loránd zseniális találmányáról,
nek a nem szakmai köztudatban. Sajnos zi kongresszusokon elhangzott el adás és az Eötvös-ingáról, más néven torziós
még az olajipari jubileumi méltatásban is! ezek publikációi rögzítik bel- és külföldi mérlegr l magyar geológusok bizonyíPéldamutató, kitartó, precíz, kollektív szaklapokban, könyvekben a magyar geo- tották be az 1910-es években, hogy
munka volt ez. Geológusokból, geofizi- lógusok, geofizikusok, geokémikusok, bá- mélyföldtani szerkezetek kimutatására
kusokból, fúrómérnökökb l, bányamérnö- nya-, olaj-, gázmérnökök munkásságát. A is alkalmas. A területnek mint síkságnak
kökb l, vegyészekb l, gépészekb l, ma- nemzetközi, tudományos adat- és eszme- kutatása a folyamatosan fejl d geofitematikusokból, technikusokból, szak- és cserék pedig lehet vé tették, hogy ezek zikai mérésekkel kezd dött. Eötvös Losegédmunkásokból álló közösség tagjai szintézisének eredményeként olyan térké- ránd 1909-11-ben, majd utódai 1921 és
dolgoztak a terepi méréseknél, a m szeres pek is szerkeszthet k lettek, melyek ha- 1922 között végeztek méréseket Szegedkocsikban, a fúrótornyoknál az id járás tárainkon túlterjed képz dményeket is Baja, majd 1941-44 között Ferencszálviszontagságainak kitéve. Serény munka ábrázolnak.
lás, Sándorfalva térségében.
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2. ábra. Mezozóos képz dmények kiterjedése, vastagsága és számbavételi egységei

összes szénhidrogénvagyon állt rendelkezésre a kezdett l, 1937-t l 1956-ig. E
periódus alatt 5 millió tonna olaj és 1,4
milliárd köbméter gáz kitermelésére került sor. Az olajipar ezáltal meghatározó
tényez je lett az ország energiagazdálkodásának.
A déli, eddigi eredménytelen kutatási területek adatainak revíziója keretében országos geológiai szénhidrogénprognózist készítettünk. Ez a tanulmány
tartalmazta mindazokat az ismereteteket, melyekkel az ország mélygeológiai
felépítésér l, a szénhidrogének képz désér l, vándorlásáról, felhalmozódásáról a tárgyid szakban rendelkeztünk. Az
adatok elemz értékelése során részmedencéket körvonalaztunk és prognosztikus készleteket rendeltünk hozzájuk.
Meghatároztuk a perspektivitási sorrendet és kijelöltük a kutatások irányait és
arányait. Ezt a nagy szintetizáló munkát
azután ötévente megismételtük, kiegészítve a köztes id szakban szerzett információkkal, ezáltal egyre valósághívebb modellek szerkesztése vált lehet vé. Dél-alföldi vonatkozásban az akkori
magyar-jugoszláv olajgeológiai szakmai
kapcsolatok határon átnyúló térképek
szerkesztését is lehet vé tették.
A hatalmas algy i szerkezet léte komoly indok volt a miel bbi fúrásos megkutatására. A szakmai berkekben azonban
err l megoszlott a vélemény. A boltozatforma kiszerkeszt i és a kutatás vezeté-

Az 1939. évi „bécsi döntés” következtében, német közrem ködéssel, Magyarország visszakapta a trianoni ítélet nyomán elcsatolt, magyarlakta területek egy
részét. 1941-ben megalakult a MagyarNémet Ásványolaj Társaság (MANÁT),
mely Tótkomlós térségében, heves kitöréssel kísérve, gázt talált gravitációs és
szeizmikus mérések alapján telepített fúrásban. Bár ez bizonyíték volt arra, hogy
a Dél-Alföldön vannak lehet ségek, ipari termelésre nem került sor. A térségben, szintén geofizikai boltozatokon, az
általuk mélyített Sándorfalva és Ferencszállás nev fúrások nem adtak szénhidrogéneket, pedig az utóbbi a 2573 métert
is elérte. A nagytekintély német szakvezetés ezért leértékelte ezt a kés bb megismert algy i mez szomszédságában lév területet.
A második világháború után, a politikai orientációnak megfelel en létrejött
Magyar-Szovjet Olaj Rt. (MASZOLAJ)
1951-t l folytatta a terület fúrásos kutatását, de a T-7 sz. kút kitörését követ en felhagytak a munkálatokkal.
A magyar olajipari geofizikai szervezet 1953-tól szisztematikusan végzett
méréseket a Dél-Alföldön is és a mérések értelmezésénél az Algy -DeszkFerencszállás anomália kimutatható volt.
A további mérések adatai alapján kiszerkeszthet lett a mintegy 50 km2 terület , ÉÉNY-DDK irányú, ellipszis alakú
gyönyör geológiai boltozat. A mélyben
felboltozódott üledékes, porózus k zetrétegek pedig kiváló lehet séget adhatnak olaj- és gáztelepek kialakulására,
de csak akkor, ha a környezetben lév
anyak zetekb l kell mennyiség szerves anyag sajtolódott ki. Ha pedig ezek a
feltételek itt megvannak, akkor hatalmas

k olaj- és gázkészletek jelenléte joggal
volt feltételezhet . Fúrásokkal való miel bbi megkutatása a terveinkben az els
helyen szerepelt.
A szép geofizikai indikáció azonban
még nem bizonyíték. Országszerte több, az
algy inél kisebb, de markánsan körvonalazott szépen záródó antiklinálison mélyített
olajkutató fúrás termálvizet termelt a várt
szénhidrogének helyett és vált bel lük neves gyógyfürd .
Mivel az Alföld déli peremén az eddigi
kutatások gyakorlatilag
eredménytelenek voltak (Katymár, Madaras, Kunbaja, Csikéria,
Pusztamérges, Sándorfalva, Ferencszállás),
ugyanakkor más alföldi
területeken az olajipart
átformáló, jelent s k olaj- és gázkészleteket sikerült felfedezni
(Hajdúszoboszló 1959,
Pusztaföldvár 1958,
Battonya 1959, Pusztasz l s 1960, Mez he3. ábra. Magyarország harmadid szaki medencéinek
gyes 1960).
mélységtérképe (vörös: k olajmez k, zöld: gázmez k,
1960-ban, f leg az
sötétbarna: mély medencék)
említett kutatási eredmények következtében beállott jelent s se szorgalmazták a miel bbi fúrás megolaj-, de f leg gázkészlet-növekedés ha- kezdését. Az ellenz k viszont a német
tásaként megalakult az olajipart (kuta- szakvéleményre és a dél-alföldi sorozatás, termelés, szállítás, feldolgozás, ke- tos medd fúrásokra hivatkoztak. A nereskedelem, gépgyártás, háttér ipar) át- gatív véleményt még m szaki okokkal is
fogó középirányító szervezet, az Orszá- alátámasztották. Az említett tótkomlósi
gos K olaj-és Gázipari Tröszt (OKGT). eseteken kívül a Szegedt l ÉNy-ra fekv
Az 1956–60. közötti id szak kutatási Üllés környékén az 1962-ben felfedezett
munkálatai 38 millió tonna új szénhid- olaj- és gázmez n két kitörés is nehezítetrogénkészletet eredményeztek. A kész- te a munkálatokat. Hasonló módon az etletnövekedés annyi volt, mint amennyi t l kissé távolabb es Szankon 1964-ben
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4. ábra. Magyarország k olaj- és földgázkutatási térképe
megtalált k olaj- és gázmez szintén vad
kitörést produkált feltárás közben. Mindegyik kitörés után részletes, hosszantartó
és kellemetlen államvédelmi vizsgálatok
következtek.
Az olajipari kitörés fogalma mögött az a sajnálatos tény áll, hogy a fúrásból
vagy a már kiképzett kútból az olaj és/vagy gáz nagy
er vel, szabályozhatatlanul
nagy nyomással és sugárral, esetenként meggyulladva a felszínre áramlik, megrongálva a kitörésgátlót és a
kútszerelvényeket. A kitörések elfojtása fáradságos, veszélyes, költséges m szaki
m velet, ami hátráltatja a
további kutatások menetét
és környezetszennyezéssel
jár. A kitörések okaiként a
mélységben uralkodó magas
h mérséklet, a hidrosztatikait meghaladó, úgynevezett
túlnyomás, az omlásra hajlamos k zetek, az öblít iszap
veszteség és a nem mindig
megfelel min ség szerszámok, eszközök, szerelvények is számításba jöttek, de
személyi és m veleti okok is
közrejátszhattak.

Az algy i operatív kutatás megindítása

6. ábra. A térképen a vörös pont az Algy -1, a kék
pont a Tápé-1 fúrás helye

5. ábra. Az Algy -168 lángoszlopa

A fentiek miatt halasztódott az els felderít kutatófúrásunk kit zése a boltozat tet részén 1964. december 9-ére, és
az effektív fúrási tevékenység további
huzavonák miatt csak 1965. június 20án indult meg. Ez a késedelem az olajkutatók mindmáig tartó fájó sérelmét
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és számukra a szenzációt
hajszoló hírközlés félretájékoztatása miatt a közvélemény igazságtalan, meg-

alázó megítélését eredményezte. Történt
ugyanis, hogy a közeli Tápén létesült Mez gazdasági Termel Szövetkezet megrendelésére a Vízkutató és Fúró Vállalat
Ceglédi Üzemegysége 1965. február 26án megkezdte a termálvíz nyerése céljából telepített fúrásának mélyítését. Júli-

us 7-én egy porózus réteget 1953–1962,5
méter között megnyitottak és a kút, kitörés kíséretében, víz helyett olajat kezdett
termelni. Szerencsére az általunk telepített Algy 1. sz. fúrás ekkor már 1517 m
mélységben haladt, így az ottani szakszemélyzet a tápéi kitörést elfojtotta és a kutat olajtermelésre kiképezte. Mint kés bb
kiderült, az algy i boltozat egyik, nagy
gázsapkával rendelkez k olajtelepének
szegélyét találták el véletlenül.
Az olajkutatók várakozása beigazolódott, hogy a hatalmas geofizikai boltozat
nagy készleteket tartalmaz, mert a tápéi
kút 1965. augusztus 20-án napi 103 köbméter olajat termelt.
Természetesen az összes létez információs csatornán futót zként terjedt a hír,
hogy a vízkutatók hatalmas olajlel helyet
találtak Algy n. Erre azután az olajkutatók
is oda sereglettek (sic)! A közönség pedig
azt ismeri meg, amit a hírközl szervek
közreadnak. A több évtizedes, szorgalmas,
tudományos, gyakorlati kutató munkáról,
az országban számos új olaj- és gázmez r l, a precízen kimért és szakszer en megrajzolt hatalmas algy i mélygeológiai boltozatról szó sem esett.
Közben az Algy -1 sz. fúrás, 1965. október 2-án befejez dött. 1774–2198 méter
között 24 db ipari termeltetésre alkalmas
gáztároló réteget harántolt. Az egyiket
Szegedre bekötve napi 200 000 köbméter
gázt adott a városnak.
A további kutatások feladataként t ztük
ki a 7. ábrán illusztrált teleptípusok felkutatását és annak megállapítását, hogy az
Algy 1-ben megismert nagyszámú gáztelep közül melyek kapcsolódnak olajtesthez
és melyek önálló, szabadgáz-telepek.
Természet Világa 2016. március
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7. ábra. Az algy i szénhidrogén-el fordulás lehetséges teleptípusainak vázlata
Ebb l a célból jelöltük ki
1965 augusztusában a Tápé-1.
sz. kúttól ÉNy-ra, 600 méter távolságra az Algy -2. sz. fúrást,
melynek célja a boltozat Ny-i
szárnyának vizsgálata. Ebben a
2200 méteres mélyfúrásban a tápéiban megismert olajtároló réteg alatt egy újabbat találtunk.
Ez a kút napjainkban is még
mindig termel!
1965. október 26-án az Algy -1-2. és a Tápé-1. sz. kutak eredményei, valamint a
geofizikai mérésadatok újraértékelése alapján provizórikus
készletbecslést végeztem. E
három fúrás geo-adatai szerint

8. ábra. Szintvonalas térkép az Algy -1 tároló tetején

a kutatások meggyorsítását
javasoltam.
A gyorsítási el terjesztés megvitatását és elfogadását követ en hamarosan
5 db mélyfúró berendezés
dolgozott a területen és ez
a szám kés bb 8-ra emelkedett. 1969-ben pedig már
14 fúró- és 13 lyukbefejez berendezés üzemelt a
területen. Ez pedig azt jelentette, hogy a geológiának esetenként 15–20 újabb
fúrópontot kellett kijelölni
a folyamatosan három m szakban dolgozó fúróberendezések számára. Ha nem
9. ábra. K olajkitermelés Magyarországon
lett volna ismeretes a haaz 1966–1975 közötti id szakban
talmas boltozat kiterjedése,
akkor ez lehetetlen lett volegy 40 km2-nyi területen 22 millió ton- na. A fizikai megvalósítást pedig a kivána ipari kitermelhet k olajkészlet és 18 lóan összehangolt m szaki irányítási és
milliárd m3 ipari kitermelhet gázmeny- humánpolitikai tevékenység tette lehet nyiség várható. A becslés adatai alapján vé. De nem ment könnyen!
Természettudományi Közlöny 147. évf. 3. füzet

Az egyre növekv számú és eredményes mélyfúrásokból nyerhet geológiai információk alapján megismerhettük,
hogy mi okozta a hatalmas geofizikai
anomáliát. Szegedt l K-re 2500-3000
méteres mélységben paleozóos kristályos és mezozóos karbonátos k zetekb l felépített gerinc húzódik ÉNy-DK-i
irányban, mintegy 20 km hosszan, Algy , Deszk, Ferencszállás települések
alatt. Erre több ezer méteres vastagságban pliocén-pannóniai üledékek rakodtak le tömörödéses, aszimmetrikus boltozatot alkotva. A további feltárások
során vált ismertté, hogy a pannon homokk rétegekben található az olajkészlet 96%-a és a földgázkincs 66%-a, az
1600–2500 méter közötti mélységintervallumban.
Az olajkészlet túlnyomó hányadát tároló fels -pannon összlet 12 gáztelepe, 12

gázsapkás olajtelepe, 4 olajtelepe identifikálás céljából a következ neveket kapták, felülr l lefelé haladva: Tisza 1, 2,
Csongrád 1, 2, 3, Sz reg, Szeged 1, 2, 3,
Algy 1, 2, Maros. Az alsó-pannonban
található 13 db kisméret gáz- és olajtelep és az alaphegységre települ , Deszk
nev szint, mely a gázkészlet 20%-át tartalmazza.
1971-re, az id nként már 1600 f t is
foglalkoztató, hatalmas olajipari létesítmény számára a következ feladat teljesítése lett megadva az 1972. évre vonatkoztatva:
• 1 millió tonna olajtermelés
• 2,5 milliárd köbméter gáztermelés
• 140 000 tonna gazolin kezelés
• 124 000 tonna propán-bután-termelés
• 36 000 tonna izopentán-el állítás
Ekkora mennyiségi el írások eddig
egyetlen magyar lel hely esetében sem
léteztek.
A cikk folytatását áprilisi számunkban
közöljük
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TRÁJER ATTILA JÁNOS

68 év alatt a Föld körül
A Zika-láz
Bizonyára sokan hallottak már a napi hírek során a Brazíliában kitört Zika-vírus okozta, veleszületett mikrokefália (kisfej ség) jelent s halmozódásával járó járványról. A Zika-láz kórokozóját, a Zika-vírust trópusi, szubtrópusi elterjedés
szúnyogfajok terjesztik. A potenciális vektorfajok jelen vannak Európában, illetve az Európai Unió külterületein is. Bár
jelenleg nem valószín a Zika-láz járványszer megjelenése a Kárpát-medencében, a fert zött területekre kiutazó, várandós n k magzataira nézve veszélyt jelent a betegség. A Zika-láz megjelenése Európa mediterrán területein lehetséges a
behurcolt eseteknek köszönhet en, mivel potenciális szúnyogvektorok jelenleg is élnek a Földközi-tenger mellékén.
Zika-vírus a flavivírusok (Flaviviridae, + SSRNS örökít anyagot tartalmazó vírusok) családjába,
ezen belül a Spondweni szerokomplexbe
tartozik. A flavivírusok névadója a család talán legismertebb tagja, a sárgaláz
kórokozója (flavus=sárga [lat.]). A Zikavírusnak két f ága van: az afrikai és az
ázsiai vonal. A vírust 1947-ben izolálták
el ször egy kísérleti céllal Entebbe közelében kihelyezett rhesusmakákóból (Macaca
mulatta) a vírus névadójául szolgáló erd ben, Ugandában. A kísérletet a sárgalázzal kapcsolatban végezték, ami akkoriban
a környezet-egészségügyi, mikrobiológiai
kutatások fókuszában álló trópusi betegség volt (és részben ma is az). A Zika-lázat
okozó vírust 1952-ben írták le, majd az
els emberi fert zést 1954-ben azonosították Nigériában. Az eltelt évtizedekben
Közép-Afrika (pl. Uganda, Gabon), India,
Pakisztán és Délkelet-Ázsia számos országában (pl. Indonézia, Fülöp-szigetek,
Új-Kaledónia, Guam, Szamoa, Vanuatu,
Salamon-szigetek) okozott szórványosan
megbetegedéseket. Fontos megemlíteni,
hogy a vírus 1947-es izolálása és 2007 között mindösszesen 14 esetet írtak le. A történelem els , ismert Zika-járványa 2007
áprilisában tört ki Mikronéziában, a Yapszigeten. A korábban f ként nagy k pénzeir l ismert szigeten összesen 108 Zikalázesetet írtak le, ebb l 49-et igazoltak
laboratóriumi eszközökkel. A vírus helyi
vektora az Aedes hensilli volt. Bár becslések szerint a Yap-sziget 3 évnél id sebb
lakosainak mintegy 68–77%-a esett már át
a fert zésen, érdekes, hogy egyetlen személyt sem kellett kórházban kezelni a fert zés miatt.
A Zika-vírus az elmúlt 68 évben – igazán bámulatos módon – gyakorlatilag megkerülte keleti irányban a Földet, hiszen
1947-es ugandai izolálása és a 2015 tavaszán kitört brazíliai járvány között majd-
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1. ábra. A Zika-vírus világkörüli útja Afrikából Ázsia számos országán át
Brazíliába
nem a Föld egyenlít i kerületével egyenl
utat tett meg (1. ábra). Különös ugyanakkor, hogy sosem „kelt át” az Atlanti-óceánon nyugati irányban. A vírus terjedésében
els rangú szerepe lehetett az emberi tényez nek, akár az emberi szervezetben, akár a
szállítmányokban potyautasként utazó fert zött szúnyogok révén tette meg a nagy távolságot. A Zika-vírus egyik legfontosabb
vektor szúnyogfaja azonban nem kevésbé
nagy utat tett meg az elmúlt évszázadokban
óceánokon és kontinenseken át, ahogy azt a
következ kben látjuk majd.

A Zika-vírus terjeszt i
A Dengue-lázhoz, a sárgalázhoz, a Nyugatnílusi lázhoz és más, rokon arbovírusokhoz
(ARthropod-BOrne virus=ízeltlábúak által
terjesztett vírus(ok)hoz) hasonlóan a Zikavírus terjeszt i is az Aedes nemzetségbe tartozó szúnyogfajok. A vírus vérátömlesztéssel, s t ondóváladékkal is átadha-

tó (Musso és munkatársai, 2015, 2014).
A fontosabb szúnyogvektorok a következ k: Aedes aegypti, Aedes africanus, Aedes
apicoargenteus, Aedes furcifer, Ae. hensilli,
Aedes luteocephalus, és Aedes vitattus
(Marcondes és Ximenes, 2015). Az indonéz
szigetvilágban az Ae. hensilli játszotta a f
vektor szerepét, a kontinentális Ázsiában az
Ae. aegypti vektor szerepe a legjelent sebb.
Szingapúrban az Aedes albopictus terjeszt
szerepe is igazolódott (Wong és munkatársai, 2013). Ezen fajok közül az egyik leggyakoribb, globálisan elterjedt faj az Ae.
aegypti. Az Aedes albopictustól megkülönböztet , fajspecifikus bélyege a tor hosszában párhuzamosan végighúzódó nem egy,
hanem két fehér sáv (2. ábra).
Az Ae. aegypti megtalálható ma már a
Föld minden, szubtrópusi vagy trópusi klímájú területén, leszámítva a térít i sivatagokat. Emberkedvel faj, megtalálja szaporodási feltételeit szinte minden kisvizes
él helyen, legyen az akár egy pocsolya
vagy egy es vízzel telt gépkocsi abroncs.
Természet Világa 2016. március
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probléma, mert megfert - a vérb l (viraemia), ami egyben a tünezött várandós kismamák, tek megjelenésének idejét is jelenti. A szúde a potenciális átadóként nyogcsípést követ 7–17. napok között a
szóba jöv férfiak nagy ré- beteg vizeletében is megtalálható a vírus.
sze sem tud magáról a fer- Az vírusspecifikus IgM immunglobulinszint
t zésr l. Nem kifejezet- emelkedése körülbelül a csípést követ 12.
ten magas testh mérsék- napon kezd dik és megközelít en 2 hónap
let-emelkedés (<38,5 °C), alatt cseng le. A vírusspecifikus IgG imrossz közérzet, ízületi és munglobulinszint csak két hét múlva kezd el
izomfájdalmak, nem geny- emelkedni és nagyon lassan csökken. A vínyes köt hártya-gyulladás, rus a csípést l számított 7–10. napon mutatfejfájás, és a fej irányából ható ki a vérszérumból ún. RT-PCR- (reverz
a testre terjed b relvál- transzkripciós-polimeráz láncreakció) techtozások, b rpír alkotják a nikával, és szintén RT-PCR-rel a 7–10. nabetegség általános tüneteit. pok között a vizeletb l. Mivel a Zika-vírus
Összességében az influen- örökít anyaga RNS-b l áll, az eredeti RNSza bevezet tüneteire em- szálról komplementer DNS-szálat készít
lékeztet a tüneti kép, ame- reverz transzkriptáz enzim segítségével véglyek általában néhány na- zik el a vizsgálatot, innen származik az el2. ábra. Az Aedes aegypti (Forrás: www.ird.fr)
pig, egy hétig állnak fenn járás elnevezése. Megközelít en a csípést l
(5. ábra).
számított 12. naptól kezd d en (átlagosan a
Feltételezések szerint a faj Nyugat-AfrikáA Zika-láz klinikai képe összetéveszthe- tünetek jelentkezését l számított legalább 4.
ban alkalmazkodott az emberi környezet- t más flavivírusok okozta fert zésekkel. nap elteltével) a vírusspecifikus ellenanyahez és a gyarmatosítás korában hajók rak- Oki kezelés, véd oltás egyel re nem létezik gok kimutatása ELISA-módszerrel megkíséterében hurcolták szét az egész világban. gyógyítására. Többek között Francia Poli- relhet . Az „ELISA” mozaikszó, enzimhez
Ez nem meglep annak fényében, hogy ez néziában (Franciaország tengerentúli terü- kötött ellenanyag-vizsgálatot jelent. Szema terület volt az elefántcsont- és rabszolga- lete a Csendes-óceán keleti medencéjében) ben a viszonylag egyértelm eredményt adó,
kereskedelem gyújtópontja. Érdekes, hogy észlelt esetek között leírtak Guillan–Barré- az adott vírusokra jellemz genetikai martörténelmi adatok szerint az Ae. aegypti szindrómával szöv d tüneti formát is. A kereket azonosító RT-PCR-technikával, a
Európa számos mediterrán szigetén, illet- szindróma típusosan az alsó végtagokban szerológiai diagnosztika alapvet probléve hajdani gyarmattartó országában el - kezd d , felszálló jelleg , szimmetrikus mája az, hogy a Zika-vírus ellen termeltefordult már alkalomszer en. Így jelentették végtaggyengeséggel és zsibbadással jelent- tett teszt-antitestek gyakran keresztreagálnak
korábban Krétáról, Ciprusról, Korzikáról, kez , a környéki idegeket érint betegség, más, közeli rokon flavivírusok ellen terPortugália, Spanyolország, Törökország ami a légz izmokat beidegz idegek és az mel dött antitestekkel is. Ez széls esetkontinentális területeir l és Görögország- autonóm idegrendszer idegeinek bántalma ben azt is jelentheti, hogy lényegében csak
ról is. Sporadikusan el kerültek egyedei miatt halálos kimenetel is lehet.
valamilyen flavivírus-fert zés tényér l inNagy-Britannia és Franciaország területér l az 1960-as évekig (Schaffner és Mathis,
2014). Modelleredmények szerint a klímaváltozás hatására újra megjelenhet és elterjedtté válhat a Földközi-tenger vidékén, bár
a legérintettebb területek továbbra is a meleg égövi országok (3. ábra).
Nem ismert kizáró klimatikus oka annak, hogy az Ae. aegypti a közeli rokon Ae.
albopictushoz hasonlóan szélesen elterjedtté váljon Dél-Európában. Európát illet en
jelenleg Madeira szigetén (Portugáliához
tartozó autonóm terület), Oroszország legdélebbi területein, Grúziában (Krasznodari
határterület és Abbázia; pontosabban Szocsi, Gudauta és Szuhumi környékén) for3. ábra. A Zika-vírus vektoraként ismert Aedes aegypti klímaalapú potenciális
dul el , de jelentették behurcolt egyedeit
elterjedési területe (Forrás: Kraemer et al., 2015)
újabban Hollandiából is. A hollandiai el fordulás érdekessége, hogy jellegzetes geA jelenlegi brazíliai járvány megmu- formálódunk a vizsgálat révén. S t, a sárnetikai markerek szerint a csapdázott egye- tatta, hogy közegészségügyi szempontból galáz ellen adott oltóanyagok is zavarhatdek el dei Miamiból, Floridából származ- a Zika-láz legsúlyosabb komplikációi – a ják a laboratóriumi diagnosztikát. Márpedig
tak (Brown és munkatársai, 2011; 4. ábra). Guilla–Barré-szindrómától eltekintve – a a Zika-láz szempontjából endémiás terülemagzatot ért fert zés esetén jönnek lét- teken sárgaláz, Dengue-láz, Nyugat-nílusi
re. Vetélést, halvaszülést és kisfej séget láz és más, flavivírus okozta, vektorok álTünetek, diagnosztika
(mikrokefáliát) okozhat a fert zés mara- tal terjesztett betegségek is gyakran, együtdandó idegrendszeri károsodással, történ- tesen el fordulnak. Ezen a problémán pl.
Fert zött szúnyog csípése esetén a tünetek jen az a terhesség bármely szakaszában.
a plakk-redukciós neutralizációs próbával
többnyire 3–12 nap elteltével jelentkeznek, de
A diagnosztika szempontjából fontos, (PNRT) lehet segíteni, ami lehet vé teszi az
fontos kiemelni, hogy az esetek mintegy 70– hogy átlagosan a szúnyogcsípést követ
egyes vírusspecifikus, neutralizáló antitestek
80%-a tünetmentesen zajlik. Ez azért nagy 5–10. napok között mutatható ki a vírus titerének meghatározását.
Természettudományi Közlöny 147. évf. 3. füzet
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és Közép-Amerikából is. Kolumbiában
az els esetet 2015
szeptemberében regisztrálták, 2015
novemberében már
Suriname is jelentett
eseteket. A jelenlegi
esetszámot mintegy
1,5 millióra becsülik, aminek nagy részét Brazíliából jelentették, de Kolumbiában (kb. 20 000)
és El Salvadorban
(kb. 2500) is gyorsan emelkedik az
esetszám. 2016 januárjának végére Bra4. ábra. Az Aedes aegypti elterjedése Európában – piros mez k:
zílián kívül már 20
állandó el fordulás, kis sárga mez : a hollandiai, behurcolt
amerikai állam vagy
esetekhez tartalmazó NUTS3 régió, a zöld területr l hiányzik a
faj, a szürke régióról pedig nincs adat (Forrás: http://ecdc.europa. tengerentúli terület is
eu/en/healthtopics/vectors/vector-maps/Pages/VBORNET_maps.aspx) érintett lett (6. ábra).
A brazíliai ZikaA brazíliai járvány
láz járvány az érdekl dés középpontjába
azért került, mert a terhesség alatt
alatt elszenelszenAz els eseteket 2015 májusában jelentette vedett fert zés súlyos, els sorban idegrendel ször Brazíliából a Pánamerikai Egészség- szeri fejl dési rendellenességeket okozhat.
ügyi Szervezet (Pan American Health Or- Ennek legnyilvánvalóbb jele az újszülöttek
ganization, PAHO). Feltételezések szerint kisfej sége, mikrokefáliája, ami az anatómiegy turista hurcolta be Brazíliába a 2014- ai érintettség mértékét l függ en az esetek
es futball-világbajnokság idején a kóroko- legalább 90%-ában maradandó kognitív/mozót, de más feltételezések is léteznek.. Ab- toros károsodást eredményez. A kisfej ség
ban mindenki egyetért, hogy a vírus nyu- az agyvel rendellenes fejl désének és kögatról, a polinéz szigetvilág irányából érke- vetkezményes kis méretének következmézett. 2015 februárjától kezdve b rpírral járó nye, ami gyakran már az terhességi ultrahangmegbetegedésekr l kezdtek el beszámolni vizsgálatok során felismerhet . A fejkörfogat
Brazíliának a jelent s bennszülött populá- negatív irányba való eltérése és az idegrendciójú Bahia, Maranhao, Pernambuco, Rio szeri tünetek súlyossága között összefüggés
Grande do Norte, Paraíba és Sergipe ál- áll fenn. Brazíliában a normál, 9 hónapra szülamaiból (Zanluca és munkatársai, 2015). letett újszülöttek esetében a fejkörfogat értéke
Brazília harmadik legnagyobb városában, általában 33 cm, a magyar újszülötteknél ez
Salvadorban 2015 februárjának közepe és az érték átlagosan 34 cm, ebb l látható, hogy
2015 júniusának vége között majdnem 15 az etnikum ismerete fontos az értékelés szemezer Zika-fert zésre jellemz kiütésekkel szögéb l. Az azonos gesztációs hétre világra
és rosszulléttel járó megbetegedést regisztráltak. A fentebbi id szak alatt 24 esetben kellett Zika-vírussal fert zött betegeket Guillan–Barrészindróma miatt kezelni.
Érdemes megjegyezni, hogy
ekkoriban az érintett területen
a Chikungunya- és a Denguelázesetek is el fordultak,
azonban számuk nem változott számottev en az átlaghoz képest. 2015 novembe5. ábra. A Zika-lázra jellemz kiütések
rére már 15 állam vált fert (Forrás: womanhealtheducation.com) és nem
zötté. Genetikai vizsgálatokkal
gennyes köt hártya-gyulladás (Forrás: www.
kimutatták, hogy a Brazíliálucianoschiazza.it)
ban tapasztalható járvány hátterében a vírus ázsiai vonala áll és az esetek jött,, azonos nem és etnikai csoporthoz tar99%-ában
ában ez megegyezik a Francia Poliné- tozó újszülöttek fejkörfogat-értéke, mint vaziából ismert variánssal. Azóta fert zéseket lószín ségi változó, normál eloszlást követ.
jelentettek Dél-Amerika más országaiból A legkisebb és legnagyobb fejkörfogattal szü-
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letettek alsó és fels 5%-a között helyezkedik el a normálisnak mondott fejkörfogattal
születet újszülöttek tartománya (az újszülöttek populációjának 90%-a). Az alsó, 5%-os
tartomány populációját (a fejkörfogat kisebb
vagy egyenl , mint az átlaghoz viszonyított -2
szórás-érték) nevezzük mikrokefáliásoknak.
Súlyos mikrokefáliában szenvednek azok
az újszülöttek, akiknek nemre és korra
jellemz fejkörfogata -3 szórásnyira esik,
vagy kisebb, mint az átlagos fejkörfogat
(a populáció 0,15%-a; Ashwall és munkatársai 2009). A pontos patomechanizmus
még nem ismert, minthogy az sem, hogy a
korábbi járványokban miért nem tapasztalták a veleszületett mikrokefália el fordulási
gyakoriságának jelenlegihez fogható szint
emelkedését (7. ábra).
Az újszülöttek körében tapasztalt szokatlanul nagymérték mikrokefáliás esethalmozódások miatt a Brazil Egészségügyi Minisztérium közegészségügyi vészhelyzetet
hirdetett Pernambuco államban 2015. november 11-én. Brazíliában a 2010–2014-es
id szakhoz viszonyítva, éves szinten átlagosan 150 mikrokefália esetet figyeltek meg.
Ezzel szemben 2015-ben 2782 veleszületett
mikrokefáliás
ás újszülöttet regisztráltak. Vagyis 2010–2014 között 5,5 mikrokefália eset
jutott 100 000 újszülöttre, 2015-ben ez az érték 99,7/100 000-re emelkedett. 2015 májusa
és 2016 januárja között Brazíliában összesen
3174 veleszületett mikrokefáliást jelentettek,
melyb l 38 eset volt halvaszületés (8. ábra).

Mi várható a jöv ben?
Jelenleg nem fenyeget Európa mérsékelt övi
területein Zika-láz okozta járvány, azonban a
meleg égövi Aedes fajok, különösen az Ae.
albopictus, a klímaváltozással párhuzamosan észak felé terjednek, emiatt már Európa mérsékelt övi területein sem érezhetjük
magunkat teljes biztonságban. Ezzel szemben Európa mediterrán országaiban nem lehet kizárni a járványok kialakulását az Ae.
albopictus állandó jelenléte miatt. Fontos
kiemelni a fert zött országokba utazó várandós n k veszélyeztetettségét. Ezeken a
területeken a Zika-, a Chikungunya- és a
Dengue-láz járványos lehet. Mivel oki terápia nem ismert, a potenciális Aedes nembeli
vektorfajok pedig, szemben például a maláriát terjeszt Anopheles fajokkal, nem éjszaka, hanem els sorban nappal támadnak, így
a megel zés lehet ségei behatároltak. Az
egyetlen reálisan adható tanács, hogy gyermeket váró n k ne utazzanak az érintett országokba. Európában is kimutatták már egy
nem régiben Kolumbiában járt várandós n
szervezetében a Zika-vírust. Ha létezne is
hatékony vakcina, a várandós n knél azt
akkor is csak nagy körültekintéssel lehetne
alkalmazni, és az is sok kérdést vetne fel.
Mivel a vírus szexuális átadását is igazolták
Természet Világa 2016. március
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tel vidékein, még annak a lehet sége, hogy a XXXI. nyári
akkor is, ha a vírus olimpiai játékok egyben a járvány globáels dlegesen most lissá válásának feltételeit is megteremtik.
Amerika fel l fog Ideálisabb alkalom a Zika-láz terjesztéséérkezni. A Kárpát- re el sem képzelhet !
T
medencei népesség
s z e m p o n t j á b ó l Irodalom
nem
kedvez
hír, hogy az Ae. [1] forrás: Ashwal, S., Michelson, D., Plawner, L
albopictusnak a
és Dobyns, W. B. (2009). Practice Parameter:
klímaváltozással
Evaluation of the child with microcephaly
párhuzamos ter(an evidence-based review) Report of the
jedését és állandó
Quality Standards Subcommittee of the Amejelenlétét számos
rican Academy of Neurology and the Practice
klímamodell jósolCommittee of the Child Neurology Society.
6. ábra. A Zika-láz jelenlegi el fordulása (sötétlila mez k) ja, valamint, hogy
Neurology, 73(11), 887-897.
(Forrás: http://www.cdc.gov/zika/geo/)
kedvelt nyári tu- [2] forrás: Brown, J. E., Scholte, E. J., Dik, M.,
risztikai célpontjaDen Hartog, W., Beeuwkes, J. és Powell, J. R.
már, az ilyen országokból hazatér , fert zéink egyben a po(2011). Aedes aegypti mosquitoes imported
sen átesett férfiak várandós partnereik sin- tenciális szúnyogvektorok jelenlegi (Ae.
into the Netherlands, 2010.Emerg Infect Dis,
csenek biztonságban.
albopictus) vagy lehetséges jöv beli (Ae.
17(12), 2335-7.
A legújabb kori migráció során az Eu- aegypti) él helyei is.
[3] forrás: Marcondes, C. B. és Ximenes, M. D. F.
rópa határait átlép , a szubszaharai AfriF. D. (2015). Zika vírus
ka, és a Közel-Kelet országaiból és Pain Brazil and the danger
kisztánból érkez személyek hordozof infestation by Aedes
hatnak arbovírus kórokozókat, melyek
(Stegomyia) mosquitoes.
közegészségügyi kockázatot jelentenek
Revista da Sociedade
Magyarország lakosságára nézve, hiszen
Brasileira de Medicina
a kiindulási országok szinte mindegyike a
Tropical, (AHEAD),
trópusi-szubtrópusi Aedes fajok elterjedé0-0.
si területére esik. Az általában viszonylag
[4] forrás: Musso, D.,
rövid viraemia (a szúnyogok embert l vaRoche, C., Robin, E.,
ló megfert z désének potenciális id szaNhan, T., Teissier, A.
ka) sem jelent megnyugvást, hiszen ez pl.
és Cao-Lormeau, V. M.
2007-ben nem akadályozta meg, hogy egy
(2015). Potential Sexual
Chikungunya-lázra nézve endémiás területTransmission of Zika Vír l (India) hazatér , fert zött ember révén
rus. Emerging infectious
ne robbanjon ki járvány Olaszországban.
8. ábra. A mikrokefáliás esetek összesített száma Bahia,
diseases, 21(2), 359.
Az Egyesült- Királyságban Kolumbiából,
Ceará, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe és
[5] forrás: Musso, D.,
Suriname-ból, illetve Guayanából hazatéPernambuco államokban (Brazília), 2015*: 2015. január
Nhan, T., Robin, E.,
r személyeknél újabban diagnosztizálták a
1-jét l 2015. november 17-ig értend (Forrás: http://ecdc.
Roche, C., Bierlaire,
Zika-vírus jelenlétét. Tekintve, hogy a po- europa.eu/en/publications/Publications/zika-microcephaly-Brazil- D., Zisou, K., Yan, A.
tenciális szúnyogvektorok számára a délrapid-risk-assessment-Nov-2015.pdf)
S., Cao-Lormeau, V.
nyugat-atlanti és a mediterrán klíma megfeM. és Broult, J. (2014).
lel , nem zárható ki, hogy a ChikungunyaSzomorú apropója a brazíliai járványPotential for Zika vírus transmission through
vírushoz hasonlóan a Zika-vírus okozta jár- nak, hogy a soron következ nyári olimblood transfusion demonstrated during an
ványok is felüthetik fejüket Európa enyhe piai játékokat 2016. augusztus 5. és 21.
outbreak in French Polynesia, November 2013
között Brazíliában terveto February 2014. Euro Surveill, 19(14), 1-3.
7. ábra. Mikrokefáliával született kislány – Santa Cruz
zik megrendezni. Jelen- [6] forrás: Schaffner és Mathis (2014). Dengue
do Capibaribe, Brazília (Forrás: http://www.nytimes.com/ leg beláthatatlanok még
and dengue vectors in the WHO Eurointeractive/2016/01/16/health/what-is-zika-vírus.html?_r=0) a következményei annak,
pean region: past, present, and scenarios
ha a nagyszámú sportofor the future. The Lancet Infectious
lón kívül a világ minDiseases, 14(12), 1271-1280.
den részér l az országba [7] forrás: Wong, P. S., Li, M. Z., Chong, C.
seregl tömegeket vonzó
S., Ng, L. C. és Tan, C. H. (2013). Aedes
sportesemény idejére
(Stegomyia) albopictus (Skuse): a potential
nem sikerül megszakítavector of Zika vírus in Singapore.PLoS Negl
ni a fert zési láncot. Erre
Trop Dis, 7(8), e2348. URL: http://journals.
pedig kevés remény van
plos.org/plosntds/article?id=10.1371/
jelenleg. Sokat elmond
journal.pntd.0002348
a tervezett rendezvény [8] forrás: Zanluca, C., Melo, V. C. A. D.,
nagyságáról, hogy 2 milMosimann, A. L. P., Santos, G. I. V. D.,
lió 250 ezer belép jegyet
Santos, C. N. D. D. és Luz, K. (2015).
a szervez k a külföldi
First report of autochthonous transmission of
vendégek számára kívánZika vírus in Brazil. Memórias do Instituto
nak értékesíteni. Fennáll
Oswaldo Cruz, 110(4), 569-572.
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BÉCSY BENCE–DÁLYA GERGELY–RAFFAI PÉTER

Interferométerekkel a gravitációs
hullámok nyomában
Einstein 1915-ben közölte korszakalkotó elméletét, az általános relativitáselméletet. Ezt a gravitáció újszer leírását adó
elméletet az elmúlt egy évszázad alatt számtalan alkalommal tesztelték különböz kísérletekkel, és mindmáig helyesnek
bizonyult. Az elmélet utolsónak bizonyított olyan jóslata, amit maga Einstein tett, az a gravitációs hullámok létezése. A
gravitációs hullámok els közvetlen detektálása éppen száz évvel az általános relativitáselmélet megszületése után, 2015
szeptemberében történt, amelyet 2016. február 11-én jelentett be sajtótájékoztatóján a felfedezést jegyz LIGO és VIRGO
kollaboráció. Jelen cikkben betekintést nyújtunk a gravitációs hullámok világába.
(A cikk még a felfedezés bejelentése el tt érkezett a szerkeszt ségünkbe. – A szerk. –)
z általános relativitáselmélet a gravitációt a tér és id összefonódásából alkotott térid görbületeként
írja le. A testek meggörbítik maguk körül a
térid t, és ebben a görbült térid ben a görbületet követve haladnak. Képzeljünk el egy
vízszintesen kifeszített gumileped t! Ha ennek a közepére egy acélgolyót helyezünk, az
lehúzza a leped t, és maga körül meggörbíti
azt. Dobjunk be a nagy golyó mellé egy kisebbet! Azt tapasztaljuk, hogy ez a nagyobb
golyó közelébe érve eltérül, mivel a leped
görbületét követi. A gravitáció einsteini leírása is így m ködik, csak kett helyett három dimenzióban. A kísérletbeli leped szerepét a valóságban a térid tölti be, amelyet
hasonlóan görbítenek a benne található testek, mint a leped t az acélgolyó, a térid
görbületét pedig más testek mozgásai a kis
golyóéhoz hasonlóan követik. Míg azonban
a kísérletünkben a leped egy kétdimenziós
felület, addig a gravitáció esetén a szemléltetett jelenségek a háromdimenziós terünkben (illetve a négydimenziós térid ben)
figyelhet k meg.
A gravitáció e geometriai leírásából azonnal következik a gravitációs hullámok létezése. Képzeljük el, hogy két csillag egymás
körül kering! Egy ilyen rendszer által okozott térgörbület id ben a keringéssel együtt
változik. A térgörbület változását azonban
nem érzékelhetjük mi, megfigyel k azonnal,
hiszen ez megsértené azt az elvet, hogy semmilyen információ nem terjedhet gyorsabban
a vákuumbeli fénysebességnél. A tér görbületének megváltozásai fénysebességgel fognak távolodni a rendszert l, és ezeket nevezzük gravitációs hullámoknak.
Hogy megértsük a gravitációs hullámok
kölcsönhatását az anyaggal, képzeljünk el
egy golyókból álló körgy r t (1. ábra).
Ha egy gravitációs hullám halad át ezen a
gy r n, annak síkjára mer legesen, az azt
fogja okozni, hogy a körgy r egyik irány-
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1. ábra. Gravitációs hullám hatása
egy kör alakú gy r re (lásd a fekete
pontokat). A gravitációs hullám jelen
esetben az ábra síkjára mer legesen
halad. A piros és kék pontokból álló
alakzatok a gy r alakját mutatják
különböz id pontokban, ahogy
a körgy r a gravitációs hullám
áthaladása következtében megnyúlik
az egyik irányban, és összeprésel dik
a másikban
ban megnyúlik, a másikban pedig összemegy. Ahogy a hullám áthalad a gy r n,
periodikusan hol az egyik, hol a másik, rá
mer leges irányba nyújtja meg a gy r t,
ahogy az 1. ábrán is látható.
Bár gravitációs hullámokat közvetlen
módon még nem sikerült észlelni, létezésük
közvetett bizonyítéka már régóta rendelkezésre áll. 1974-ben Russell Hulse és Joseph
Taylor felfedeztek egy két neutroncsillagból
álló rendszert, amelynek egyik tagja pulzárként figyelhet meg. A pulzárok olyan
gyorsan forgó neutroncsillagok, amelyek
mágneses tengelyük irányába nyalábszer en sugároznak rádióhullámokat, így ha

megfelel irányban vagyunk, akkor minden periódusban egyszer, amikor a mágneses tengelyük felénk mutat, rádióimpulzust
érzékelhetünk (innen származik a nevük
is). Ezen impulzusok megfigyelése lehet vé tette a kett s rendszer periódusidejének nagy pontosságú mérését. Ezt a mérést több évtizeden keresztül folytatták, és
azt tapasztalták, hogy a két neutroncsillag
egymás körüli keringési ideje nagyon kis
mértékben, de csökken. Ez éppen megfelel
annak a várakozásnak, hogy a rendszer gravitációs hullámok kisugárzásával energiát
veszít, csökken a komponensek közötti távolság, és így csökken a periódusid . Utóbbi a perdületmegmaradás következménye:
gondoljunk csak a jégtáncosn re, aki karjait
behúzva gyorsabban kezd pörögni. Ráadásul a mérési eredmények nagyon pontosan
megegyeznek az elméleti úton kapott értékekkel, tehát nemcsak jellegét tekintve kapunk az általános relativitáselmélettel megegyez eredményt, hanem igen nagy pontosságú számszer egyezést is tapasztalunk
(kevesebb mint fél százalék eltérés). Ezen
úttör felfedezéseik elismeréseképpen a két
kutató 1993-ban fizikai Nobel-díjat kapott.
Az utóbbi évek során a kutatók további 5
hasonló rendszert is megfigyeltek, köztük
olyat is, ahol egy fehér törpe csillag kering
a pulzár körül. E rendszerek segítségével a
gravitáció különböz elméletei nagyon jól
tesztelhet ek, az eddigi eredmények pedig
kivétel nélkül meger sítették az általános
relativitáselmélet jóslatát, a gravitációs hullámok létezését.
A közvetlen észlelést célzó legígéretesebb berendezések az úgynevezett lézer interferométerek. Ezek két, egymásra mer leges karból állnak, amelyekben
ultraalacsony nyomású vákuum van (a földi légnyomás egybilliomod része). A 2.
ábrán egy ilyen berendezés egyszer sített rajza látható. Indítsunk egy lézernyaláTermészet Világa 2016. március
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Gravitational-Wave Observatory kifejezésnek), amelyek 2002 óta üzemelnek. Egy detektor található Hanfordban,
Washington államban, egy másik pedig
Livingstonban, Louisiana államban (3. ábra). Ezek az interferométerek 4 kilométeres karhosszúsággal épültek. A LIGO detektorok mellett található még egy detektor
Olaszországban is, ez a VIRGO, amelynek
karhosszúsága 3 kilométer. A VIRGO jelenleg továbbfejlesztés alatt áll, várhatóan
2016 szét l folytatja a gravitációs hullámok keresését. Japánban pedig építik a
KAGRA detektort, amelynek januárban
volt az els két hetes tesztüzeme.
Ezek a detektorok rendkívüli pontossággal üzemelnek. A LIGO 4 km-es karjának a másikhoz képesti 10-19 m-es hosszváltozását is tudja észlelni, ami a proton
méretének tízezred része. Gondoljunk be2. ábra. Egy interferometrikus gravitációshullám-detektor egyszer sített rajza.
le, hogy ez olyan, mintha a hozzánk legA lézerforrás egy fénysugarat bocsát ki, ami a nyalábosztóhoz érve ketté válik. A
lézerfény fele az egyik, másik fele a másik karban halad, majd a két nyaláb visszatér a közelebbi csillag, a Proxima Centauri 4,2
fényéves távolságának egy emberi hajszál
nyalábosztóra. Ha egy gravitációs hullám halad át a detektoron, akkor az itt egyesül
vastagságával történ megváltozását ki
fényhullámok interferenciája jelet ad a fotodetektorban, amit észlelni tudunk
tudnánk mutatni. Ezt a kiemelked ponbot úgy, hogy az egy nyalábosztóra essen.
Az els , említésre méltó ilyen detektor tosságot az teszi lehet vé, hogy sok foton
A nyalábosztó egy, a lézersugár irányával az 1995 óta m köd , Hannover közelé- fáziseltolódásának átlagolására épül a mé45°-os szöget bezáró féligátereszt tükör, ben található, német-brit együttm ködéssel rés; bizonyos számú foton felett azok átlavagyis olyan tükör, ami a rá es fény felét megvalósított GEO600. Mint neve is utal gos fáziseltolódása már ekkora pontosságátereszti, másik felét pedig visszaveri. Így a rá, ennek a berendezésnek 600 méter hosz- gal kimutatható.
lézernyaláb ketté oszlik, és a fény egyik fe- szú karjai vannak. Igaz, ma már nagyobb
Sok szempontból is hasznos világszerle továbbhalad egyenesen, másik fele pedig m szerek is léteznek, a GEO600-nak az a te több detektort üzemeltetni. Egyrészt
mer legesen eltérül. Ezután a két irányba jelent sége, hogy a nagy testvérei üzem- a gravitációs hullámokat nehéz elkülöeltérült nyalábok bekerülnek egy-egy ún.
níteni a zajtól, azonFabry–Pérot-karba. Ez két részlegesen átban ha több, egymásereszt tükörb l áll, amelyek bels oldala
tól távoli detektorban
nagyon jó visszaver , küls oldaluk pedig
is ugyanaz a jelalak jejó átereszt , így ha egy foton bekerül a karlenik meg, gyakorlaba, akkor többször oda-vissza pattog a két
tilag kizárható, hogy
tükör között, miel tt visszatérne a nyalábezt pusztán valamilyen
osztó felé. Itt aztán a két irányból érkez
zaj okozza. Másrészt
fény újra egyesül, és a fotodetektor ezek ina források égi pozíciterferenciaképét rögzíti. Ha a két kar hossza
ójának meghatározásáazonos, akkor a két irányból érkez fény
hoz is szükségünk van
teljesen kioltja egymást (ennek oka, hogy a
több detektorra, ugyannyalábosztó egyik oldaláról azonos, másik
is a gravitációshullámoldaláról pedig ellentétes fázisban ver dik
detektorok antennaszevissza a fény, mint ahogy beérkezett). Ha
r en m ködve képesek
a detektoron áthalad egy gravitációs hula teljes égboltból jelelám, az az egyik irányban „összenyomja”,
ket fogadni – igaz, nem
a másik irányban pedig „széthúzza” a términden irányban azoid t, ezzel az egyik kar rövidülését és a
nos érzékenységgel –,
3. ábra. A LIGO Hanford detektor felülnézeti látképe
másik megnyúlását okozva. Emiatt az egyik
így nem lehet a detek(Fotó: Caltech/MIT/LIGO Lab.)
nyaláb kicsit késve érkezik a másikhoz kétált jel forrásának pozípest, és már nem lesz teljes kioltás. Ilyen szünetei alatt is m ködtetni tudják, így biz- cióját csupán egy detektorral meghatározmódon a fotodetektor által érzékelt fény- tosítva, hogy ne maradjunk le egy esetleges ni. A módszer, amivel meg tudjuk becsülni
mennyiségb l tudunk következtetni a ka- kiugró er sség gravitációs hullámról, pél- egy gravitációs hullám forrásának égi porok hosszának megváltozására, és így egy dául egy Tejútrendszerben történ szuper- zícióját, háromszögelésen alapul, hasonáthaladó gravitációs hullámra is. A Fabry– nóva-robbanás jelér l. A technológiai újítá- lóan ahhoz, ahogyan a GPS m holdakPérot-karoknak lényegében az a szerepük, sok próbái is ebben a detektorban zajlanak, kal végeznek pozíciómeghatározást. Ha
hogy a fény több id t töltsön a karokban, és és csak sikeres kipróbálásuk után kerülnek ugyanis több detektorral is észlelünk egy
ezzel a kapott jelet feler sítse. Természete- beépítésre a nagyobb detektorokba.
gravitációs hullámot, akkor az észlelések
sen nem csak ilyen L alakú elrendezésben
A jelenleg üzemel legfejlettebb detek- id különbségéb l (tudva, hogy a gravitálehet interferometrikus gravitációshullám- torok az Amerikai Egyesült Államokban ciós hullámok fénysebességgel terjednek)
detektorokat építeni, tervben vannak példá- található LIGO interferométerek (a név megbecsülhetjük a forrás égi pozícióját.
ul háromszög alakú detektorok is.
rövidítése az angol Laser Interferometer Több detektorral történt észlelés emelTermészettudományi Közlöny 147. évf. 3. füzet
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lett meg is er síti a felfedezés tényét: ha
csupán egyetlen detektort használva kapnánk valami kiugró jelet, kevésbé lennénk benne biztosak, hogy az valóban
gravitációshullám-jel.
2015. szeptember 18-án, öt évnyi tervezést, újjáépítést és tesztelést követ en
indult el a LIGO továbbfejlesztett detektorokkal m köd üzemmódjának, az úgy-

egyenes vonalú egyenletes mozgást végz , vagy egy radiálisan pulzáló objektum.
Az asztrofizikusok többféle forrásból is
várnak a LIGO által észlelhet gravitációs
hullámokat. A gyorsan forgó, aszimmetrikus pulzárok hosszú ideig adott frekvencián,
folytonosan sugároznak. Ezzel szemben a
szupernóva-robbanások vagy a gamma-kitörések csak rövid ideig tartó, ismeretlen hul-

4. ábra. Egy összeolvadó neutroncsillag-kett s fejl dése. Ahogy bespiráloznak a
neutroncsillagok, egyre nagyobb amplitúdójú gravitációs hullámokat bocsátanak
ki. Amikor egy bizonyos távolságnál közelebb kerülnek egymáshoz, megtörténik az
összeolvadás. Ezt az úgynevezett lecsengési fázis követi, amely során egyre halványodó
utófény figyelhet meg. A feketelyuk-kett sök fejl dése is hasonlóan zajlik, azonban ott
nem figyelhet meg elektromágneses utófény (Forrás: NASA/CXC/GSFC/T. Strohmayer)
nevezett Advanced LIGO-nak az els észlelési id szaka (first observing run, vagy
röviden O1). A detektorok talajmozgásoktól történ elszigetelése jelent sen javult, vagyis a küls forrásokból származó
rezgéseket sokkal hatékonyabban ki lehet
sz rni, ezáltal pedig sikerült megnövelni
azt a frekvenciatartományt is, amelyben
a m szer képes gravitációs hullámokat
érzékelni. A kvantummechanikai eredet
zajok kisz résének érdekében a lézer teljesítményét hússzorosára növelték, és alkalmazzák az ún. összenyomott fény technikát; a sugárnyomásból és h mozgásból
ered zajok csökkentése érdekében pedig
10 kg-osról 40 kg-osra cserélték a tükröket. Mindezen fejlesztések következtében
az Advanced LIGO jelenleg kb. 3–4-szer
olyan érzékeny, mint az eredeti detektorok voltak, és 2019-re, több lépésben egyre lejjebb nyomva a zajszintet a tízszeres
érzékenység elérése a cél. A tervezett érzékenység elérésekor a detektorok ezerszer akkora térfogatból lesznek képesek
kimutatni a gravitációs hullámokat, mint
a korábban m köd LIGO detektorok,
vagyis gravitációs hullámok észlelése a
gravitációshullám-források egyenletes térbeli elhelyezkedését feltételezve ezerszer
olyan valószín lesz, mint az eredeti projekt keretében.
Gravitációs hullámokat a nem
forgásszimmetrikusan gyorsuló testek bocsátanak ki. Minél nagyobb tömeg testek, minél kisebb térfogatba s r södve,
minél nagyobb gyorsulással mozognak,
annál nagyobb amplitúdójúak lesznek az
általuk kibocsátott gravitációs hullámok.
Ilyen testek például az egymás körül kering , vagy a nem forgásszimmetrikus forgó
égitestek. Nem fog viszont sugározni egy
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lámformájú gravitációs hullámokat bocsátanak ki. Feltételezzük, hogy a Nagy Bumm a
kozmikus mikrohullámú mellett egy gravitációs hullámokból álló háttérsugárzást is hagyott maga után, ennek hullámhossza azonban az Univerzum tágulásának következtében valószín leg mára nagyon nagyra n tt.
Hasonló háttérsugárzást kapunk a távoli,
sok-sok egyedi gravitációshullám-forrás sugárzásának összegeként is. Olyan ez, mint
amikor egy teremben sokan beszélgetnek. A
mellettünk álló szavait tisztán értjük, azonban a távolabbi emberek hangja összeolvad
egy általános háttérzajjá.
Az els detektálásra legvalószín bb jelöltek kétségtelenül az összeolvadó kett s
rendszerekb l érkez jelek kínálkoztak
(4. ábra). Amikor két kompakt objektum
(neutroncsillag vagy fekete lyuk) egymás
körül gravitációsan kötött pályán kering,
mozgásuk közben folyamatosan bocsátanak ki gravitációs hullámokat. A hullámok
kibocsátása energiaveszteséggel jár, aminek következtében egyre közelebb kerülnek egymáshoz az égitestek, ahogy azt a
Hulse és Taylor által felfedezett neutroncsillag-kett snél is láttuk. A folyamat önmagát er síti: minél közelebb kerül a két
objektum, annál hevesebb lesz a kibocsátás, így annál gyorsabban spiráloznak be a
közös tömegközépponthoz. A legintenzívebb sugárzást az összeolvadás pillanatában tapasztalhatjuk. Az Advanced LIGO
detektorokkal egy ilyen feketelyuk- vagy
neutroncsillag-kett s életének utolsó néhány másodpercében kibocsátott hullámokat van esélyünk észlelni. Ha az összeolvadó kett s legalább egyik tagja neutroncsillag, akkor elektromágneses hullámok
formájában is rengeteg energia szabadul
fel, amely rövid ideig tartó gamma-felvil-

lanásként, vagy sokáig tartó, lassan halványodó utófény formájában vehet észre
teleszkópjainkkal.
A modern gravitációshullám-detektorok
egy hullámforrás helyét az égen jelenleg
10–100 négyzetfok pontossággal képesek
meghatározni. Ez a 40–400 teliholdnyi égterület hatalmas, a csillagászoknak esélyük
sem lenne arra, hogy a detektálást követ en
az egészet átfésüljék távcsöveikkel az elektromágneses utófény után kutatva. Tudjuk
azonban, hogy az ilyen események galaxisokban, esetleg azok közvetlen közelében
történhetnek, elég tehát ezeket végignéznünk távcsöveinkkel. A vizsgálandó galaxisok számát tovább csökkenthetjük, ha figyelembe vesszük a detektorok horizonttávolságát, vagyis azt, hogy milyen távoli objektumokat képesek megfigyelni. Jelenleg
egy 1,4–1,4 naptömeg neutroncsillag-kett st legjobb esetben 180 Mpc (átlagosan 80
Mpc) távolságig képes detektálni a LIGO,
2019-re pedig a 445 Mpc (átlagosan 200
Mpc) elérése a cél. Más hullámforrásokra
ez a távolság lényegesen eltér is lehet, feketelyuk-kett söket jóval távolabbról is lehet detektálni a nagyobb tömegük és kisebb
méretük miatt, azonban ezek nem bocsátanak ki elektromágneses utófényt.
Az emberiség a legels csillagászati
megfigyeléseket szabad szemmel végezte,
vagyis az elektromágneses hullámok látható tartományában figyelte meg az Univerzumot. Kés bb a spektrum további tartományait is elkezdtük az Univerzum feltérképezésének szolgálatába állítani: így
született meg a rádió-, az infravörös-, vagy
éppen a röntgencsillagászat, amelyek mindmind egészen új jelenségeket tártak fel el ttünk. A gravitációs hullámok nem részei az
elektromágneses spektrumnak, így egy teljesen új eszközt fognak adni az asztrofizikusok számára. Izgalmas objektumok válnak tanulmányozhatóvá velük, mint például a fekete lyukak, amelyek a hagyományos
m szereink számára láthatatlanok, csupán
környezetükre gyakorolt hatásukból következtethetünk a jelenlétükre. Megfigyelhetünk továbbá olyan égitesteket is, amelyek
fényét por takarja ki, valamint jobban megismerhetjük a neutroncsillagok bels szerkezetét és a szupernóvarobbanásokat is.
Az elektromágneses és gravitációs hullámok egyidej megfigyeléséb l, vagyis az
úgynevezett többcsatornás (angolul multimessenger) csillagászat révén pedig sokkal
részletesebb ismereteket szerezhetünk a különböz égi objektumokról és az egész Világegyetemr l.
A gravitációs hullámokról és a LIGO
kollaborációról az érdekl d k további
információkat olvashatnak a LIGO magyar nyelv honlapján: http://ligo.elte.
hu/, valamint a magyar LIGO-csoport, az
EGRG-nek (Eötvös Gravity Research Group) oldalán: http://egrg.elte.hu/ .
I
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UJFALUDI LÁSZLÓ

Fizika és képz m vészet
Forradalmi tendenciák a XX. század elején
Paul Cézanne csendes forradalma
Paul Cézanne nem volt forradalmár alkat,
inkább csendes, visszahúzódó személyiség. Mégis az életm ve lett a modernizmus egyik alapköve, sokan t tekintik
a XX. századi modern m vészet el futárának. Képein mesterien alkalmazta az egymás melletti kiegészít színek dinamikus
hatást kiváltó módszerét, a modulációt.
Csendéletei és tájképei ett l lettek hihetetlenül mozgalmasak, s t plasztikusak, helyenként szinte reliefszer ek.
A látás fiziológiájából ismeretes, hogy
a meleg színek, mint a vörös, narancs,
sárga, látszólag közelebb hozzák az általuk ábrázolt képelemeket, a hideg színek, mint a zöld, kék, ibolya (az el bbiek
komplementer színei) viszont ezzel ellentétes, távolságnövel hatást idéznek el .
A meleg és a kiegészít hideg színfoltok
egymás melletti alkalmazása – a közel-távol illúziójának gyors váltakozása – mozgalmassá teszi az ábrázolt jelenetet. Ez a
színdinamikai hatás, a moduláció már az
impresszionisták képein is felbukkan, a

2. ábra. Cézanne: A Mont Sainte-Victoire

idézi. Tudományos
pontossággal dolgozott: csendéleteinek tárgyait (gyümölcsök, korsók,
terít k) hosszas
m gonddal állította össze (1. ábra).
Emberalakok
nélküli tájképei
„örök tájak”, de
mégsem élettelenek: a hideg-meleg színek váltakozása különös,
vibráló hatást kelt,
általa él vé válik a táj. A lakása közelében lév
Sainte-Victoire1. ábra. Cézanne: Csendélet gyümölcsökkel
hegyet számtalan
változatban meglegtudatosabban azonban Cézanne alkal- festette (2. ábra) különböz évszakokmazta. Az impresszionizmusból kiábrán- ban, különböz látószögekb l, különböz
dulva eltökélte, hogy olyan festészetet id járási helyzetekben, akárcsak a híres
teremt, amely „a múzeumok m vészetét” japán fest , Hokusai a japánok szent heTermészettudományi Közlöny 147. évf. 3. füzet

gyét, a Fujit. Élete vége felé geometrikus
alakzatok jelennek meg képein, „a természetet kockákkal, hengerekkel, kristálylapokkal kell kifejezni” írja ekkortájt egyik
levelében. A Sainte-Victoire-hegyr l készült utolsó képei – bár nyoma sincs rajtuk kockáknak és hengereknek – valóban
egyfajta geometrikus szemlélet jegyeit
hordozzák (3. ábra).
Egyes m vészettörténészek szerint ennek
a technikának a végletekig történ továbbvitele vezetett a kubizmushoz. A legtalálóbban
talán Egon Friedell jellemzi Cézanne m vészetét „Az újkori kultúra története” cím , lebilincsel en izgalmas könyvében:
„Cézanne számára múlt volt már az
impresszionizmus is. már újra látomást
fest, a platóni eszmét, de olyasvalakiként,
aki végigjárta az egész impresszionizmust,
s vissza- és lenéz rá. Sohasem benyomásokat fest, nem egyes tárgyak képmásait
festi, hanem mindig csak a tárgyat, mint
olyat, a világ minden korsójának, narancsának és fájának summázatát. Ebb l, hihetné az ember, csak absztraktum marad
meg; s ami létrejön, az mégis abszolút
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sugárzásának inten- zonytalanságra világítottak rá, ezáltal vizitás-eloszlását vizs- szont a klasszikus tudomány szigorú degálta (4. ábra); erre terminizmuson alapuló valóságszemlélete
mindaddig csak rész- rendült meg.
leges fizikai magyaráÉszre kell vennünk, hogy a modern
zatok voltak, a fizi- fizika eleinte általános elutasítást kiváltó
kusok nem tudták vi- felfedezései a hagyományos (emberi)
lágosan értelmezni a léptékt l eltér dimenziók világában
tapasztalati tényeket. lejátszódó folyamatokra mondtak ki mer Planck 1900-ban vé- ben új megállapításokat: a kvantumelmélet
gül megoldotta a prob- a mikrofizikára, a relativitáselmélet a kozlémát: sikerült minden mikus méretek tartományára érvényes. A
tekintetben kielégí- tudomány tehát túllépett a hagyományos
t magyarázatot adni szemlélet által még érzékelhet és a
a sugárzás energia-el- hagyományos gondolkodásmód, a „józan
oszlására, de csak az- ész” által még megbízhatóan áttekinthet
zal a – saját maga által mérettartományokon és ebben az új
is kételkedve fogadott dimenzióban már más törvényeket talált.
– feltételezéssel, hogy
a sugárzást létrehozó
részecskék (akkor még
Permanens forradalom
nem ismerték az atom
a képz m vészetben
szerkezetét) energiája
nem folytonosan, ha- A modern tudományban tehát, a XX. szánem csak meghatáro- zad els felében, az el bb röviden vázolt,
zott értékekkel – kvan- forradalmian új felismerések születtek, a
tumokkal – változhat. klasszikus fizika helyett (vagy inkább melEz a feltételezés (az lette) egy teljesen új, modern fizika jött létún. kvantumhipotézis) re, amely lassan széles körben elfogadottá
a klasszikus fizikától vált. Ez alatt a képz m vészetben viharos
teljesen idegen volt, gyorsasággal bukkantak fel új irányza3. ábra. Cézanne: A Mont Sainte-Victoire
a testek
(kés bbi változat)
energiája
konkrét. Cézanne tehát, mondhatni, „re- a tapasztalat számára (akkor)
alista”, de nem az újkori, szenzualista ér- hozzáférhet makrovilágban
telemben, hanem a középkori realizmus folytonosan változott. Planck
– ’universalia sunt realia’: ’valós az, ami feltevésének helyessége kéegyetemes’ – jegyében.”
s bb bizonyságot nyert,
megszületett a kvantumelmélet és az egész modern fizika
Forradalom a fizikában
születését innen számítja a
tudománytörténet.
Max Planck a XIX. század utolsó éveiben
A kvantumhipotézis kéa különböz h mérséklet fekete testek s bb igen termékenynek bizonyult, alkalmazásával Einsteinnek
4. ábra. Különböz h mérséklet fekete testek
sikerült a fénysugárzási intenzitása a hullámhossz függvényében
5. ábra. A küls fényelektromos hatás
elektromos hatás
(5.ábra) kielégít magyaráza- tok (az „izmusok”), majd egyesek ugyantát megadni, majd néhány év olyan gyorsasággal elt ntek, a folyamatot
múlva Niels Bohrnak az els , az állandó változás jellemezte. Az izmujól megalapozott atommodellt sok többsége radikális, forradalmi nézetekidolgozni (6.ábra).
ket vallott, elutasította a korábban domiA mozgó testek elektro- náns m vészeti irányokat és mer ben új
dinamikájának beható vizs- utakat keresett.
gálata nyomán dolgozta ki
A képz m vészet társadalmi státuEinstein a relativitáselméle- szának megingása azonban már jóval
tet, amely teljesen új megvi- korábban elkezd dött. A régebbi koroklágításba helyezte a tér és id
ban a m alkotások többsége – a legnahagyományosan abszolútnak gyobb remekm vek is – megrendelésre
tekintett fogalmait (a newto- készültek („küls determináció” eredni tér-id fogalmat). Heisen- ményeképp, ahogy Németh Lajos neberg határozatlansági reláci- vezi). A festmények, szobrok a m vész
ói a mikrovilágban objektív és a megrendel szoros együttm ködémódon meglév , a dolog bel- se eredményeképp jöttek létre. A formát
s természetéb l fakadó bi- a korstílus – a „preformáció” (Németh
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Lajos) – csaknem kötelez jelleggel
meghatározta. A XIX. század folyamán
egyrészt er sen megcsappant a m alkotások iránti társadalmi igény, vagyis a „küls determináció”. Másrészt a
„preformáció” is elbizonytalanodott, a
század végén egyidej leg és egymás
mellett létezett a romantika, a naturalizmus, a klasszicizmus, a szimbolizmus és
az impresszionizmus.
A fotográfia feltalálása, majd térhódítása a század utolsó évtizedeiben korszakos jelent ség volt. A fényképezés
a festészetet addigi territóriumainak jelent s részét l megfosztotta. A valóság
életh visszaadása többé már nem lehetett festészeti probléma. Gyakorlatilag folytathatatlanná váltak olyan jelent s festészeti ágazatok, mint a tájkép-,
zsánerkép- és portréfestészet (Németh
Lajos).
A századfordulóra kialakult kritikus
helyzet új feladat elé állította a festészetet. Fel kellett mérnie saját lehet ségeit, meg kellett keresni a festészetnek a fotográfiától eltér vizuális ábrázolási lehet ségeit. Ezt vállalta magára
a XX. század els m vésznemzedéke.
Így jött létre (nagyjából id rendben) a
fauvizmus, kubizmus, futurizmus, szürrealizmus, konstruktivizmus, az absztrakt festészet és a dada.
A korábbi m vésznemzedékek még
a „totalitásra”, a valóság teljességének ábrázolására törekedtek. Az „izmusok” nemzedékénél a részelemek önállósodtak, sok esetben öncélúvá váltak. A
„fauves” („vadak”) a színekben semmilyen korlátozást nem ismertek, a „színek
autonómiájának” elvét vallották, egyik
jellegzetes mondásuk: „A fauvizmus a
közönség arcába vágott festékes bödön.”
(E. Bernard) A kubisták ezzel szemben

futurizmus, a mozgásfázisok fotográfiai
megörökítése nyomán a mozgást abszolutizálta; képeik tulajdonképpen egyfajta mozgás-analízisnek tekinthet k (8.
ábra). A konstrukció hagyományosan a
képek elemeinek struktúráját adta meg,
a konstruktivizmusban mindez öncélúvá
lett, a térbeli összefüggések geometriai
eszközévé degradálódott (9. ábra). Itt és

A tudomány és a filozófia terén a tudósok folyamatos el rehaladást érnek el. A
m vészetben minden irányzat vagy iskola már alakulásának pillanatában a kés bbi hanyatlás csíráit hordozza magában.
Amennyiben egyáltalán létezik megfigyelhet törvényszer ség az egyetemes m vészet történetében, ez nem az el rehaladás,
hanem a hanyatlás törvénye.”

Kulcskérdés:
az alkotó szabadsága

Planck szerepe és jelent sége a fizikában hasonló,
mint Cézanne-é a festészetben. Konzervatív alkat
lévén egyikük sem akart
forradalmat csinálni, csupán egy problémát akartak megoldani: Cézanne
az impresszionizmuson
túllépve egy id tálló festészeti stílus megteremtését, Planck pedig a sugárzó
testek rejtélyét. Csak utólag bizonyosodott be, hogy
törekvéseik új korszakot
nyitottak: a modern festészet és a modern fizika
korszakát. A „konzervatív
forradalmár” látszólag ellentmondásos fogalmával
kapcsolatban Heisenberg
véleményét idézi a neves
7. ábra. George Braque: Estaque-i házak
atomfizikus, Weizsacker:
„Heisenberg meg volt gy az absztrakt festészetben megjelentek a z dve, hogy csak konzervatív ember lesokféleképpen értelmezhet , határozott het forradalmár. Csak a konzervatív veszi
jelentéstartalom nélküli képek.
annyira komolyan az áthagyományozott
A mozgalom nagyjából 1930-ig tartott struktúrákat, hogy elégtelenségük miatt
és utólag „avantgárd korszak” néven vo- mélyen szenvedjen és felfedezze azt a ponnult be a m vészet- tot, ahol át lehet és át kell törni az új valótörténetbe. A folyto- ság irányába.”
nos útkeresés, az álHeisenberg, aki behatóan foglalkozott
landó változás és az m vészeti problémákkal is, a korábbi koravantgárd radikáli- szakokban soha nem látott mérték m sabb képvisel inek vészi szabadságot tartja a baj okozójának;
nyilatkozatai nem egy 1920-ban fizikusok között lezajlott bemindig váltották ki a szélgetésb l idézi a következ gondolatot:
kortársak tetszését.
„…a kifejezend tartalom és a korlátozott
Az
avantgárd kifejez közeg közötti kölcsönhatás – vagy
fénykorának
vé- küzdelem – a valódi m vészet elengedhege felé (1924-ben) tetlen feltétele. Ha megszüntetjük a közvea helyzetet így ér- tít közeg korlátozottságát, ha a zenében
tékeli a kor neves például tetszés szerinti hangokat, hangsok u l t ú r f i l o z ó f u s a , rokat képezhetünk, akkor vége a harcnak:
Collingwood (idézi: a m vész légüres térben küszködik. Ezért
H. Read): „A tudo- én szkeptikus vagyok a túlzott szabadság6. ábra. A Bohr-féle atommodell
mányok fejl désének gal szemben.”… „A modern tudomány
tanulmányozásához tisztán megfogalmazza kérdéseit; megtalemondtak a színr l, okkersárgára és hozzászokott történész szemében fájdal- lálni a helyes válaszokat, ez a pontosan
zöldre sz kítették a színskálát, hogy mas és nyugtalanító képet mutat a jelen- körülhatárolható feladat. A modern m vépusztán a dolgok geometriai meghatáro- kor m vészettörténete, mert úgy t nik, szetben viszont még maguk a kérdések is
zottságára koncentráljanak (7. ábra). A hogy az nem el re, hanem visszafejl dik. bizonytalanok.”
Természettudományi Közlöny 147. évf. 3. füzet
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nak min ségi különbségéb l ered.
A természetkutató vizsgálódása közben mindig
szembesül a tapasztalat kritikájával; csak azok a
hipotézisek, modellek, elméletek
válnak érvényessé, amelyeket a
tapasztalat (megfigyelés, vagy kísérlet) kétséget kizáróan igazol. Ha
ez nem teljesül,
más utakon kell
a probléma megoldását keresni
mindaddig, amíg
a tapasztalattal
egyez
eredmé9. ábra. Piet Mondrian: Kompozíció vörösben,
nyek adódnak. Az
kékben és sárgában
új elméletek, modellek legtöbbször nem helyeNem véletlen, hogy az avantgárd
zik hatályon kívül a régieket, rengeteg irányzata közül mára csak
csak meghatározzák (esetleg a konstruktivista-funkcionalista építékorlátozzák) azok érvényessé- szet, az absztrakció és a szürrealizgi tartományát, például a rela- mus maradt meg (H. Sedlmayr). Az
tivitáselmélet nem érvénytele- avantgárd talán legfontosabb tanulsánítette a newtoni (klasszikus) ga, hogy a múlttal való teljes szakítás
fizikát, csak kijelölte érvényes- nem eredményezhet id tálló m vészeségének határait. A kutatói sza- tet. „Az igazi jöv csak a romboló és
8. ábra. Marcel Duchamp: Lépcs n lemen akt
badság tehát korlátozott: a ta- a megtartó er k együttm ködésének
Goethe Természet és m vészet cím
pasztalattal való feltétlen egyezés szigorú- eredménye lehet. Éppen ezért nem a
szonettjében már csaknem kétszáz an megszabja korlátait. Einstein írja egyik gyenge, az újkor minden evangéliumáévvel ezel tt óvatosságra int a túlzott tanulmányában: „A természettudós sza- nak uszályába került szellemek, hanem
szabadsággal szemben:
badsága nem azonos a m vész szabadsá- csakis az er s, ugyanakkor a múlthoz
gával. Inkább hasonlítható a rejtvényfej- is ragaszkodó szellemek azok, amelyek
„Ez minden alkotás bels szabálya:
t szabadságához: bármely szót beírhat a képesek az igazi jöv megteremtésére.”
Ki nagyot akar, magát zabolázza,
rejtvény megoldásaként, de csak egyetlen (Schelling)
O
korlátozásban t nik ki a mester
szó van, amely a helyes megoldást adja.”
s csak törvény adhat szabadságot nekünk.” (idézi: Simonyi Károly)
Irodalom
Mi a helyzet a modern m vész szabadAz avantgárd m vészei azonban nyil- ságával? Mi az, ami ellen rzést, kontrollt Berger, René: A festészet felfedezése. Gondolat,
vánvalóan a korlátlan m vészi szabad- jelenthet a m vészi munka fölött a Né1973
ság hívei voltak és Goethe helyett inkább meth Lajos által megfogalmazott „küls
Bernard, Edina: A modern m vészet. LarousseAndré Gide útmutatásának szellemében determináció” és „preformáció” gyengüléHelikon, Budapest, 2000
alkottak: „Nem lehet új földeket felfedez- se után? A m vész saját ízlése? A közön- De Micheli, Mario: Az avantgardizmus. Képz ni anélkül, hogy a partok hosszú id re ne ség ítélete? Az utókor ítélete? Mindhárom
m vészeti Alap Kiadóvállalata, 1978
t nnének el a szemünk el l.”
tényez rendkívül ingatag a tudomány er s Friedell, Egon: Az újkori kultúra története. HolFontos kérdés azonban: sikerült-e a mo- tapasztalat-kontrolljához képest. A m vénap Kiadó, Budapest, 1994
dern m vészetnek megtalálni „az új földe- szet a XIX–XX. század fordulója táján túl- Heisenberg, Werner: A rész és az egész.(Beszélket”? Heisenberg kétségkívül nemmel vá- ságosan eltávolodott a klasszikus alapokgetések az atomfizikáról.) Gondolat,
laszolna erre a kérdésre és sokan egyetérte- tól, de nem sikerült új alapokra találnia.
Budapest, 1975
nének vele. Ennek ad hangot Collingwood
Fülep Lajos, a XX. század neves m - Kepes György: A világ új képe a m vészetben
is a fenti idézetben, de a tiszavirág élet
vészetfilozófusa 1905-ben így jellemezte a
és a tudományban. Corvina, Budapest, 1979
„izmusok” gyors tündöklése és bukása is modernkori m vészek helyzetét: „Nézzétek, Németh Lajos: A m vészet sorsfordulója. Ciceezt látszik igazolni. Másrészt viszont a egy fölfelé tör vonal, alatta nincs, amire táró Kiadó, Budapest, 1999
modern tudomány fontos, új eredményei maszkodjék, ahova fönt kapcsolódni akar, Read, Herbert: A modern festészet. Corvina,
közül egyik sem vált érvénytelenné, ha- nem éri el. Lóg a leveg ben és nem marad
Budapest, 1965
nem a természetr l szerzett tudásunk fon- számára más, mint hogy erre a leveg ben ló- Sedlmayr, Hans: A modern m vészet bálványai.
tos részévé vált. A különbség minden bi- gó vonalra, mely egyszerre a kezdet és a vég,
Gondolat Kiadó, 1960
zonnyal a két alkotói módszer, valamint a erre építsen, mindenkit l külön, kizárólag Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete. Akatermészettudós és a m vész szabadságá- magára, egy voltára, egyéni voltára.”
démiai Kiadó, 1996
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Egy amerikai Nobel-díjas
„magyar kapcsolata”
Texas A@M (Agricultural and val megosztva 1964-ben elnyerte a fizikai dolgozó Isador Rabi és Polykarp Kusch
Mechanical) Egyetem vezet i Nobel-díjat, a hivatalos indokolás szerint is megpróbálták lebeszélni a munkáról.
2015-ben Charles Hard Townes „alapvet munkájukért a kvantumelektazonban tovább dolgozott és 1953-ban
El adói Díjat (Distinguished Lecturer ronika területén, melyek mézer-lézer-elv
munkatársaival, James P. Gordonnal és H.
Award) hoztak létre, amit évente egy al- oszcillátorok és er sít k megalkotásához J. Zeigerrel a Columbia Egyetemen megkalommal ítélnek oda egy-egy kiemelke- vezettek”.
építette az els ammónia mézert (maser).
d tudósnak, így az „nemcsak Dr. Townes
Charles Townes a Dél-Karolina állam- A berendezésnek gerjesztett ammóniamotudományos eredményeinek állít emléket, beli Greenville-ben született 1915-ben. lekulák stimulált emissziójával sikerült 24
hanem mások hozzájárulását is elisme- Egyetemi tanulmányait a Furman Egyete- gigahertz frekvencián nagyarányú er síri, akik hasonló eredményeket értek el.” men és a Duke Egyetemen végezte, dok- tést létrehozni a mikrohullámoknál.
Townes professzort szoros köteléHasonló témán dolgozott a
kek f zték az egyetemhez, külömoszkvai Lebegyev Fizikai Inténösen annak Institute of Quantum
zetben Nyikolaj Gennagyijevics
Science and Engineering (IQSE)
Baszov és Alekszandr Mihajlovics
intézményéhez.
Prohorov is. A mézer létrehozásáért
2016-ban els ként Kroó Norvégül Townes 1964-ben a két szovbert akadémikus vehette át az újonjet kutatóval közösen fizikai Nobelnan alapított rangos díjat, és ündíjban részesült.
nepi el adására 2016. január 12Townes professzor életpályája
én került sor From C.H. Townes
során számos fontos pozíciót tölto Nonlinear Plasmonics címmel.
tött be. Többek között 1961–1967
Budapesten pedig február 3-án, a
között az MIT (Massachusetts InsGutmann Fórum vendégeként tartitute of Technology) professzora
tott el adást Fényes új világ címés az egyetem vezet je (provost)
mel, beszélt kutatásairól, munkáivolt, majd 1967-ben a University
ról, nevezetes találkozásairól…
of California Berkeley professzoKroó Norbertet nem kell bemura lett, ahol közel 50 évet töltött el.
tatni a hazai olvasónak; a neves fi1966 és 1970 között a NASA Tuzikus számos tekintélyes díjat és
dományos Tanácsadó Testületének
kitüntetést nyert el, valamint sok
elnöke volt az Apollo Hold-progneves hazai és nemzetközi tudomáram idején.
nyos testület vezet tisztségvisel je,
Szintén úttör szerepet játszott
többek között 1991–1993 között az
a mézerek és a lézerek csillagáEurópai Fizikai Társulat alelnöke,
szati felhasználása terén, tagja volt
1995-ig elnöke, 1999–2005 között a
például annak a kutatócsoportnak,
Magyar Tudományos Akadémia f amely els ként fedezett fel a vititkára, majd 2005–2011 között alellág rben molekulakomplexeket, és
nöke volt. Életpályájáról nemrég jemeghatározta a Tejút közepén elhelent meg egy érdekes könyv is (Ézsilyezked szupernehéz fekete lyuk
ás Erzsébet: A tudomány nagykövete
tömegét. 2015-ben bekövetkezett
– Kroó Norbert életpályája, Lexica
Kroó Norbert a díjjal (Szigeti Tamás felvételei)
halála idején emeritus professzor
Kiadó, Budapest, 2013).
volt. 99 éves korában, századik szüItt röviden csak annyit kell megemlíteni, tori fokozatát pedig a híres Caltech-ben letésnapja el tt néhány hónappal, 2015. jahogy jelent s eredményeket ért el a nemli- (California Institute of Technology) sze- nuár 27-én Oaklandben hunyt el.
neáris optika, a felületi plazmonok vizsgálata rezte 1939-ben. A II. világháború alatt a
Kroó Norbert kitüntetése nagy megés a nanofizika terén, többek között kimutat- Bell Laboratóriumban radar bombairányí- tiszteltetés, amely feltehet en a szobah ta, hogy a felületi plazmonok szobah mér- tó rendszereken dolgozott, majd 1948-ban mérséklet szupravezetés területén elért
séklet szupravezetést indukálhatnak.
a Columbia Egyetemen kapott állást.
eredményeinek elismerése. Ha kissé bomLényegesen kevesebbet tud azonban
1951-ben született egy ötlete arra, ho- basztikusan akarunk fogalmazni, Charles
a magyar olvasóközönség Townes pro- gyan lehetne egy intenzív, koherens sugár- Townes egy újabb Nobel-díjas, aki ugyan
fesszorról, a díj névadójáról. Charles nyalábot létrehozni. Olyan elméleti em- nem magyar, de neki is létezik „magyar
Hard Townes amerikai fizikus Nyikolaj berek, mint Niels Bohr és Neumann Já- kapcsolata”!
Gennagyijevics Baszov és Alekszandr nos er sen kételkedtek az ötlet megvalóMihajlovics Prohorov szovjet kollégái- síthatóságában, a hasonló problémákon
BENCZE GYULA
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Kapronczay Károly
„Semmelweis” könyve

Még egyszer Semmelweis
haláláról

ó hír a tudománytörténet iránt érdekl d knek és azon túl is,
hogy Semmelweis címmel megjelent a Magyar Tudománytörténeti Szemle Könyvtára sorozat 109. kötete. Összeállítója a hazai orvostörténet utóbbi évtizedeinek meghatározó alakja,
Kapronczay Károly az MTA Orvostörténeti Munkabizottságának elnöke. Kapronczay doktor Semmelweis korának, a szabadságharc és a polgárosodás idejének kiváló szakért je, aki igen
érzékeny a gazdasági, társadalmi fejl désre, illetve összefüggésekre és holisztikusan képes vizsgálni, illetve bemutatni egyegy kiváló orvos személyének, illetve családjának történetét a
napi valóságtól az általános jelent ség értelmezéséig.
A kis alakú, 160 oldalas, szinte jelentéktelennek t n kiadvány 15 hosszabb-rövidebb fejezetb l áll, melyb l többségének Kapronczay Károly, egy-kett nek pedig Kapronczay Katalin, Antall József, Gazda István és Korbuly György a szerz je.
A könyv nemcsak élvezetes, izgalmas korrajz, családtörténet és
lebilincsel olvasmány, hanem a kutatóhoz méltó módon kit n adattár számos lábjegyzettel és bibliográfiával. Sokan nem
tudják, hogy napjainkban is számos Semmelweis-leszármazott
él közöttünk és vesz részt az egészségügyben, a család jó hírének öregbítésében.
Elolvashatjuk Bereczky Endre rövid életrajzát, aki még ismerhette Semmelweis Ignácot, Markusovszky Lajost, Korányi
Frigyest és a többi nagyhír az orvosi kar, a közegészségügy és
a városi közélet közismert szerepl it. Bereczky doktor, mint a
Fleischer József vezette Rókus Kórház szülészeti alorvosa számos külföldi tanulmányúton vett részt, ahonnan tudósításokat
küldött Semmelweis európai hatásáról. Ezeket a tudósításokat
pártfogója szívesen közölte az általa szerkesztett Orvosi Hetilapban. Idézeteket most mi is olvashatunk e könyvben, melyek
igazolják, hogy Európában már az 1870-es években igen sok követ je volt Semmelweis tanításának.
Megtudhatjuk, hogy a Semmelweis család Liszt Ferencéhez hasonlóan a hiencek leszármazottai. k a honfoglalás el tt
Nagy Károly által Pannónia nyugati felébe telepített bajorok és
frankok földm veléssel és sz l gazdálkodással foglalkozó utódai. Nem csoda, hogy számos Semmelweis család ismert, melyek között csak részben feltárt a vérrokonság. Izgalmas feleleveníteni és részletekbe men en követni miként találkozott és
köt dött össze a tehet s budai Semmelweis és a nagyon gazdag Müller család sorsa; hogyan fejl dött, bonyolódott, illetve
szöv dött át a politikával, a gazdasági lehet ségekkel az el z
századforduló történelmi id szakában az egyes családtagok élete, akik között sikeres keresked k, politikusok, egyházi személyek, orvosok és gyógyszerészek is nagyszámban találhatók.
Semmelweis fiatal koráról, iskolai el menetelér l, bécsi munkásságáról, publikációiról és nyomtatásban megjelent m veir l,
valamint a kortársak róla szóló feljegyzéseir l számos eredeti
idézet, leírás is megtalálható e rövid, de jelent s kiadványban.
Semmelweis halálának 150. évfordulója alkalmából megjelent gy jteményes kötetet ajánlom mindenkinek, de leginkább
azoknak, akik Semmelweis kimeríthetetlen, nagyszer és egyben szomorú története mellett kíváncsiak a családtörténeti el zményekre, a terebélyesed , szétes család izgalmas hálózatának
gazdasági, politikai eseményekkel történ összefonódására, társadalmi beágyazottságára.

2015 januárjában volt Benedek István, a jeles tudománytörténész, író születésének centenáriuma, amely év egybeesett
Semmelweis Ignác halálának 150. évfordulójával. Talán a
sors szerencsés fordulata, hogy Benedek István tevékenységének egyik célpontja éppen Semmelweis életm ve és
halálának körülményei. Az évforduló megmozgatta a hazai
orvostársadalmat, az UNESCO a 2015. évet Semmelweis
emlékévvé tette. A rendezvények szóltak Semmelweis tevékenységér l, de Benedek István kutatásainak jelent ségér l is, amelynek tükre Gazda István szerkesztésével a most
napvilágot látott „Semmelweis betegségér l és a semmelweisi tanok id szer ségér l” kötet, amely Benedek István
írásaiból ad válogatást. Semmelweis-kutatása több évtizedet ölelt fel, amelyr l Gazda István a bevezet ben ezt írja: „Semmelweisszel kapcsolatos els nagyobb dolgozata
az Új Írásban látott napvilágot 1965-ben… 1967-ben jelent
meg a közel 500 oldalas Semmelweis-monográfiájának els kötete… Ebben már feltételezi, hogy Semmelweis életének megkeserít je a szifilisz volt, amely szellemi tevékenységének fokozatos romlásához, majd szörny idegállapotához vezetett. Ezzel nem mindenki értett egyet, jelent is
meg több, Benedeket cáfoló vitairat, de a kés bbi kutatások
mégis t igazolták.”
Benedek István a 70-es években több, Semmelweis betegségével kapcsolatos írást közölt, amelyek közül kiemelkedik az 1978-ban az Orvostörténeti Közleményekben megjelent tanulmány, az után, hogy megérkezett Budapestre
Semmelweis bécsi kórtörténeti anyagának hiteles másolata, s amely igazolta Benedek István feltételezéseit. Természetesen ennek is lettek pártolói és heves vitákat folytattak
a tények védelmez ivel. Ehhez Benedek is hozzászólt, s
ezek az írások e kötetben helyet kaptak. Ez vezetett Benedek István „Semmelweis és kora” cím könyvének (1980)
megjelentetéséhez, majd a német nyelv Semmelweis-kötet kiadásához. A kötetben szerepelnek a „Semmelweis-vita” hátterét megvilágító levelezések is, amelynek tükrében
érthet meg a kötet „f része”, Benedek István Semmelweis
betegsége cím tanulmánya. Ezt követi Antall József „Semmelweis betegsége és halála” cím írása, amely a problémát
más oldalakról is bemutatja.
Benedek István szépírónak is kiváló volt. Az 1970-es, 80as években sok csodálója lett televíziós el adásai nyomán,
könyvsikerek lettek olvasmányos stílusban megírt, komoly
kutatásokon alapuló írásai. Az életm tükre az a bibliográfia, amely utal a hagyatékban maradt, de nyomtatásban meg
nem jelent kéziratokra is.
Benedek István: Semmelweis betegségér l és a semmelweisi tanok id szer ségér l. Készült a szerz születésének
100. és Semmelweis halálának 150. évfordulója tiszteletére.
Sajtó alá rendezte és bibliográfiai fejezetet összeállította
Gazda István. Budapest, MATI, 2015.
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Válogatás Benedek István (1915–1996)
írásaiból
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NÉMETH GÉZA

Búcsú Ázsiától – Indonézia
Második rész
ndonézia maga a b ség zavara. Ha már
„letudtuk” Jáva javát, Balit, Celebeszt
(a töredékét), még mindig ott van a
hatalmas Szumátra, állatban, növényben
egyaránt gazdag serdeivel, a földrenget Toba vulkán maradványaival, a Szundaszorosban a Krakatau aktív maradványaival, a nemkülönben hatalmas Kalimantan
(Borneó indonéz fennhatóság alatt álló
részével). És ezek csak a nagyobbak. Jávától keletre sorakoznak a Kis-Szundaszigetek (helyi nevén Nusa Tenggara),
melynek tagjai, kicsik és nagyobbak egyaránt, vonzó célpontok. Csábító például
a Balival keletr l szomszédos Lombok a
3700 méter magas Rindzsani-vulkánnal és
pompás krátertavával, Sumbawa a nemkülönben hírhedt pusztítóval, a Tamboravulkánnal, és még tömérdek apró földdarab. Számunkra azonban a legcsalogatóbbnak Flores t nt, úgyhogy egy újabb,
Balin eltöltött éjszaka után már repültünk
is. Új típust avattam saját „gy jteményemben”, egy kínai gyártmányú MA60-as turbópropelleres gépet, a számomra szintén
új Merpati légitársaság flottájából, melyb l két ilyen gép már lezuhant (a Merpati
meg tavaly cs dbe ment). Indonéz légitársaságokkal repülni nem kimondott életbiztosítás, többségük ki van tiltva az Európai
Unióból.
Florest három repül tér köti össze a szigetvilág többi tagjával, mi Labuan Bajo-ba,
a legnyugatabbira érkezünk, ide a leggyakoribbak a járatok. Kis halászfaluként kezdte, most kis turistaközpont (ránézésre pár
ezer lakossal), amit annak köszönhet, hogy
innen érhet el a legkönnyebben Komodo
(a parányi és roppant csúf reptér is ezt a
nevet viseli), az óriási varánuszairól legendássá lett sziget. Nekünk azonban egyel re egészen más az úti célunk: a Kelimutu
vulkán és annak híresen szép krátertavai.
Útitársam, Bálint azonnal vad alkudozásba
kezd autóbérlés ügyében – és ismét sikerrel, pedig a „gazda”, aki szemlátomást több
kocsit is futtat, a b rt is le akarta nyúzni rólunk. Megtudjuk, hogy a Kelimutu kétnapnyi autóútra van a várostól, úgyhogy négy
napra kérjük a kocsit, persze, most is sof rrel. Két nap egy ilyen, viszonylag kis szigeten (13 500 km2)? Mihelyt elhagyjuk a
keskeny parti síkságot, máris kiderül, miért.

I
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Az indonézek által Trans-Flores Highwaynek nevezett út nagyjából 700 kilométer
hosszan húzódik a sziget két végpontja között, ennek majdnem a felét kell megtennünk. Nagyon hamar emelkedni kezdünk,
el ször úgy 500, majd 1000 méter körüli
magasságba és az út nagy részét ett l kezdve majdhogynem szintben tesszük meg. A
gond nem is a távolsággal, vagy az út mi-

Ruteng városkában kénytelenek vagyunk
tanyát verni éjszakára. Állítólag izgalmas,
a valóságban viszont elég satnya piaca borzalmas b zével elég hamar el z, normális
gyümölcshöz sem jutunk, pedig az ebéd –
nos, az ebéd már megint nasi goreng volt
valahol út közben, egy csárdafélében. Ez
nagyjából afféle étek, mint a kínai „sült
rizs”, és keletkezése is hasonló gyökerek-

Er sen tagolt domborzatú floresi táj
n ségével van, hanem azzal, hogy gyakorlatilag nincs száz méteres egyenes szakasza.
Egyik kanyar követi a másikat. Még szerencse, hogy gyér a forgalom. Nem is értem, hogy fiatal sof rünk hogyan nem szédült ki a kormány mell l, mindenesetre elég
gyakran tartottunk pár perces pihen ket,
mert az út csakugyan nagyon igénybe veszi a szervezetet. Látnivaló egyel re kevés
akad, nem mintha nem lenne, de olyan s r
az erd ség, hogy nincs hol és hová kilátni.
Annyi azért a nyiladékokból felt nik, hogy
a gerincr l lenézve a táj nagyon tagolt, nagyon zöld, és a k zeteket igen er sen marja az erózió.
A kés i indulás miatt elég hamar, már

re vezethet vissza. Ázsiában, ugye, szinte
mindenhol a rizs az alapétel, a bend töm .
Megf zik, és kész. Ha van hús, hal, zöldségféle, a rizs csak a bónusz, azt mindig az
étkezés végén fogyasztják el, nem köretként. Na de mi legyen a maradékkal, valamint az egyéb maradékokkal, úgy mint
kisebb-nagyobb húscafatok, tojás, zöldségfélék? Keverjük össze mindezt, kis olajon
süssük át sok fokhagymával, öntsük nyakon
szójaszósszal, hogy az esetleges mellékízeket elvegye, és lehet felszolgálni. Tésztás
változata a mie goreng. A vidéki indonéz
éttermekben mindenütt kapható, s t gyakran csak ez. Ha egy szakács nagyon nekidurálja magát, akár remekm vet is alkothat
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e néven, ámde ilyesmit nekünk nem sikerült
kifogni. Szállásunk viszont olyan els rangú
volt, akár egy jobbfajta amerikai motel (vacsora szupermarketb l, poharas kínai tésztaleves, forró vízzel életre keltve), ráadásul

azt nézünk meg, azt fényképezünk, amit
csak akarunk. A házak egy hosszú központi térség két oldalán sorakoznak. Valamenynyi fából épült és zsúptet s, legalábbis mi
így neveznénk, és a házak bejáratát – akár-

Bena, a Ngada etnikum leglátogatottabb faluja
olcsó is. Vendéget magunkon kívül alig láttunk. Itt említem meg, hogy sof rünk – de
erre igazából már csak a visszainduláskor
döbbentünk rá – minden alkalommal, amikor megálltunk enni, csak teát ivott. Azt
hittük, vesz magának valamit, aztán amikor
nem vagyunk ott, megeszi. Hát nem. A szerencsétlen úgy jött el otthonról, hogy talán
csak benzinpénzt kapott a gazdától (az utolsó tankolást már így is mi el legeztük meg),
csak pár ezer rúpiát hozhatott magával saját
célra (ez nagyon-nagyon kevés) alighanem
éhezett, és ráadásul a kocsiban aludt. A felismerést l kezdve viszont szépen megetettük, nasi gorenget kapott, akárcsak mi.
Másnap, szép napos id ben már messzir l látszott a 2245 méter magas Inerie vulkán szinte tökéletes, piramisszer , andezites
k zetekb l felépül kúpja; a rétegvulkánok
általában ilyenek, ha el nem csúfítják önmagukat; itt is esett némi csorba a csúcsrégió
tökéletességén. Legutóbbi kitörését nagyjából 10 ezer évvel ezel ttre teszik. Aztán
2000-ben, csekély aktivitást követ en, egy
tó jelent meg a kráterében, s vize piros színt
öltött. Wawomudhának nevezték el. Persze,
er s kísértést éreztünk, hogy megnézzük, de
még vezet vel is jó félnapos program, nekünk pedig speciel erre nem volt fél napunk.
A hegy alsó lejt in a mintegy 60 ezres
Ngada etnikum falvai sorakoznak. A leglátogatottabb Bena, úgy pár százan lakhatják. Persze, itt is van belép díj, de megéri,
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csak a celebeszi toradzsáknál – itt is áldozati bivalyszarvak, állkapocscsontok díszítik.
De nem is ezek legérdekesebbek, hanem
a lakóépületekhez er sen hasonló építmények. Az egyik a ngadhu, úgy 3 méter magas, faragott farúd, amit eserny szer kúpos tet borít, a másik a bhaga, mely úgy
néz ki mint egy miniat r ház. Mindkett
az sök jelenlétét jelképezi;
el bbi „férfi”, a másik a „n i”
sök emlékére épült. Közöttük látni még embermagasságú különös megalitokat, melyeknek eredete és rendeltetése elég bizonytalan, de ezek
is az el dökkel kapcsolatosak, amolyan síremlék-félék.
De ha már síremlék… Nemigen láttam még olyan települést, melynek központi térsége egyben temet is. Márpedig itt, esetenként a megalitok
mellett-között friss sírok is
vannak, méghozzá kereszttel.
A Ngadák ugyanis keresztények; holland misszionáriusok térítették meg ket a XX.
század elején (furcsa mód ennek ellenére nem protestánsok, hanem katolikusok). S hogy efel l kétségünk se legyen, a falu végén oltárszer
kis barlang látszik, Mária szobrával, karján
a Kisjézussal. Persze, az kereszténységük,

meg az európaiaké, azért köszön viszonyban sincs egymással. Ugyanúgy fuzionált
az animista, si hitvilágukkal, mint a katolicizmus oly sok más helyen is a világban, viszont a gyerekek missziós iskolába járnak.
A Ngadákat, akiknek egyébként saját
nyelvük is van, csak áttételesen érintette
meg a XXI. század. Errefelé nincsenek parabolaantennák, hovatovább villany sincs,
kutat sem láttam, viszont leszoktak a népviseletükr l (ha volt is nekik), gyerekt l az
id sekig nyugatról származó second hand
ruhafélét viselnek. A teraszozott lejt kön
rizst, kukoricát, zöldséget, gyümölcsöt termesztenek, és a jelek szerint hasznosítják a
bételpálma termését, a bételdiót. A magot
szeletekre vágják, mészporral, különféle f szerekkel bétellevélbe tekerik és rágják. A
nyál hatására bizonyos, enyhén kábító hatású anyagok szabadulnak fel, valamint egy
vörös színez anyag, amit l feketék lesznek
a fogak, a köpet (mert bizony kiköpik) pedig piros, mintha fogínyvérzésük lenne. A
faluban fogyasztót nem láttam (Ázsia más
helyein annál többet), talán cserélik, eladják. Láttam viszont egy asszonyt, amint
szöv kerettel sz tt. Szinte pontosan ugyanúgy, ahogy Mexikóban, vagy Burmában,
pedig kizárt, hogy összebeszéltek volna.
Nem messze innen 2100 méter magasba emelkedik a szemmel láthatóan tevékenyebb Ebulobo rétegvulkán. Lávakibocsátással járó kitörése utoljára 1941-ben volt,
viszont a csúcsrégió környékén szabad
szemmel is láthattuk a kiáramló „füstöt”,
ami persze nem füst, hanem g zök, gázok.
Kés délután elérjük a sziget déli tengerpartját és Ende városát, ám a nomen est
omen itt nem jön be, hol van még innen
az igazi „Ende”. Bár csak b 60 kilométer
innen Moni falu, a Kelimutu-túrák kiindu-

Kis csibészek a faluban
lópontja, jó két órába kerül, mire a vaksötétben a még eddiginél is pocsékabb és
kanyargósabb úton feljutunk. A szálláshelyekr l hajnali négykor indulnak terepjáTermészet Világa 2016. március
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rók az igazából nem is magas (1640 méter)
vulkánperem felé, s a parkolóból már csak
negyedórát kell gyalogolni, hogy napkelte
el tt meglássuk – a nagy semmit. Igazából
nem semmi, mert a felkúszó nap fényében
egyre színesed táj önmagában is leny göz , csak éppen a lényeg nem látszik: a
három krátertó.
A vulkán els leírása 1896-ból, egy
francia természettudós naplójából származik (ami egyben arra is utal, hogy
elég kés n jutott el ide a nyugati civilizáció), az els tudományos felméréseket
pedig egy holland geológus, Kemmerling
végezte a múlt század húszas éveiben.
Flores mell zését az is jól mutatja, hogy
még elfogadható, bár er sen elnagyolt
térkép is csak 1972-ben készült róla.

sincs. A víz alatt viszont élénk
hidrotermális aktivitás lehet,
ami keveri a vizet. Id nként
elemi kén kerül a felszínre,
ami a krátertó egyik oldalán
gy lik össze. Vize sós-savas
és hideg, üledékeiben feltehet en rézben gazdag ásványok
vannak. A t le csak egy keskeny kráterfallal elválasztott
Tiwu Ata Polo (kb. elvarázsolt
tó) 400x330 méteres, vagyis
nagyjából ugyanakkora méret és a jelek szintén er s
víz alatti hidrotermális aktivitásra és keveredésre utalnak. A víz pH-ja 1,8. Es s
évszakban számottev meny-

A Kelimutu Tiwu Nuwa Muri Fai nev krátertava

A két ikerkrátert elválasztó gerinc
Mindemellett a helybeliek régóta szentként tisztelik, úgy vélvén, hogy a környékbeli emberek itt valami gonoszságot
követtek el, meghaltak és ennek lehet köze a színek változásához.
Merthogy a tavak, túl azon, hogy káprázatos látványt nyújtanak, arról váltak híressé, hogy különböz szín ek, ráadásul
e színeket id nként, ám mindenféle rendszer nélkül változtatják. Az egyik, a Tiwu
Nuwa Muri Fai (fiatal férfiak és lányok tava) mérete 430x300 méter, a víztükör 100–
150 méterrel van a kráterperem alatt, ennek megfelel en mélysége is változik (150
és 200 méter között). Színe általában zöld,
vagy mondjuk így, türkiz. 1995-ben beleesett egy holland turista, testét sosem találták meg. A ment csapatok 0,6-ös pH-értéket és 37 fokos h mérsékletet mértek (de
általában hidegebb). A holland kutató annak
idején fumarólatevékenységr l is hírt adott
a peremr l, ilyennek azonban azóta nyoma
Természettudományi Közlöny 147. évf. 3. füzet

nyiség törmelék kerül bele a
kráterfalakról, ilyenkor a színe vöröses-barna. A kráterfalakat egyébként összetömörödött vulkáni hamu és lapilli
alkotja, melyek freatikus (túlhevített k zetek repedéseibe
bekerül víz g zzé válásakor
bekövetkez ) kitörések során
keletkeztek. Megjegyzem, mi
a viszonylag száraz id szakban jártunk ott és a két ikertó
színe semmiben sem különbözött egymástól, azaz kékeszöldek voltak. A köztük lev keskeny gerinc általában 35 méterrel magasodik a tavak tükre
fölé, de a korábbi leírásokat és
a mai tapasztalatokat összevetve magassága
erodálódott. Arra mutató jel is van, hogy a
Tiwu Ata Polo feltehet en (legalább egyszer) túltöltekezett és vize kicsordult.

A legnyugatabbi (azaz nekünk háttal es )
tó a Tiwu Ata Bupu (az öreg emberek tava)
nevet viseli, mérete 360x260 méter, és a leírások szerint kék viz , pH-ja 3,2. Ehhez képest mi hajnalok hajnalán feketének láttuk,
s csak napkelte után vette föl eredeti színét.
Valójában kráter a kráterben; egy nagyobb
vulkáni kráter bezökkent mélyedésében ül,
falai nagyon meredekek. Vize savas, szulfátos és a három tó közül itt a legcsekélyebb a
felszín alatti gázutánpótlás. Oldalain, közel a
vízvonalhoz gipszkiválások vannak.
A trópusokon gyorsan kel a Nap, a látvány pillanatról pillanatra változik. Eleinte
mi magunk is a felh zetben állunk, aztán
nagyon-nagyon lassan tisztulni kezd az ég,
a felh k alánk kerülnek és a krátertavak,
ahogy a nap megsüti a víztükrüket, megmutatják valódi színüket. Úgy 80–100-an
lehetünk a tet n, s ilyeneket hallani: ah,
óóó, húúú stb. Ez is megvolt.
Két nap vissza (egy éjszakai megállással), Labuan Bajo-ba. Mit tagadjam, nagyon untuk. Nálunk jobban csak szegény
sof rünk. És még szállást is kell keres-

A Tiwu Ata Bupu krátertó
nünk. Az el re kinézettr l kiderül, hogy
elég vacak, keressünk másikat. Megállunk egy szemmel láthatóan vadonatúj
hotel el tt, kissé messzebb a belvárostól.
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Én be se mernék menni. Bálint akcióba szárazföldi területe mintegy
lép. Mennyi a szoba két f re egy éjsza- 600 négyzetkilométer. El kára? 100 dollár. Bálint harsányan fel- ször is fizetünk nemzeti parkacag: az sok, legyen 50. Ne már, men- ki belép t, aztán fizetünk egy
jünk innen, ennyiért soha nem adja oda, hivatásos kísér t. Hogy a lámorgok. A kínai recepciós (merthogy a togató ne távozzon elégedethotelt egy kínai vállalkozás építette) is lenül, biztos, ami biztos, már
elmosolyodik, talán kínjában. És ekkor az épület elé vezényeltek néjön a szokásos szöveg. Sokat mondok, ha hány sárkányt, nyilván kell Bálint 1500 szót tud angolul (viszont be- en jóllakatva, leszedálva, tuszél még kb. hat másik nyelven), de ezt a dom is én, de nem m anyagkeveset mesterien használja. Kis haszon ból voltak, az biztos.
magának, kis haszon nekünk – általában
A komodói varánusz legez a varázsige, de ide most több kell, s er- nagyobb példányai 3 mére jön a levezetés, vaslogikával. Nézze, a ter hosszúra is megn nek,
hotel szinte teljesen üres. Ha megkapjuk a legnagyobbak súlya ela szobát 50-ért, keresnek 50 dollárt, de ha éri a 70 kilót is. Az izoEgyetlen komodói varánuszom a természetben
nem adja ki, nem keresnek semmit. Mon- lált gigantizmus „termékei”,
danom se kell, pár perc múlva már be is vagyis rajtuk kívül nincs olyan ragado- jelent sége még nem egyértelm en bizoköltözhettünk vadonatúj, erkélyes (igaz, zó a környezetükben, mely elfoglalhatta nyított, ám e mirigyek véralvadásgátlót is
nem pont tengerre néz , de ki bánja) szo- volna az ökológiai fülkét a szigeteken, kiválasztanak. Persze, a fogaik sem elhabánkba, amit el ttünk még soha
nyagolandók, mintegy 60 van bel senki sem lakott, ráadásul még reglük, 2–2,5 centi hosszúak, bár ezegelit is kaptunk.
ket szinte teljesen befedi a fogínyük.
De mit fogunk csinálni a távolról
Ez viszont táplálkozás közben gyaksem kies Labuan Bajo-ban? Az alran felszakad, ideális táptalajt kínálváson kívül természetesen semmit.
va a szájukban él baktériumoknak.
Reggel irány a kiköt és kellemes
Ezek gondoskodnak az áldozat lasmeglepetésünkre tényleg megtalálsú, de biztos pusztulásáról. Láttam
tuk a két fickót, akikkel napokkal
olyan dokumentumfilmet, melyben
korábban letárgyaltuk a komodói
a sárkány megmart egy bivalyt a
hajóutat. Hajónak éppenséggel nem
dagonyázóhelyén, és ott rizte a
nevezném, elég rozoga motoros fazsákmányt, míg az nagyjából egy
bárka volt – mint mindegyik a körnapi kínszenvedés után elpusztult.
nyéken. Útikönyvünk felhívta a
Akkor aztán elkezdte enni, no perfigyelmet, hogy legalább a mensze, a dögszagra egyb l el termett
t mellények meglétét ellen rizmég három-négy példány, azokkal
zük le. Megvoltak. Igazából nem is
osztozott. Szinte hihetetlen, de a saKomodóra, hanem a jóval közelebját testsúlyának kb. a 80 százalékát
Az Ebulobo vulkán füstölg csúcsrégiója
bi Rincára (ejtsd: rincsa) mentünk
is képes megenni egy ült helyében.
(utóbbira 2, el bbire 4 óra az út, csak oda), ahol felmen ik éltek. Az indonéz sziget- Hatalmas darabokat harap ki áldozatából,
természetesen azért, hogy megnézzük a világban, illetve Ausztráliában létezett addig csócsálja, míg le nem tudja nyelni,
Föld legnagyobb gyíkját, a komodói „sár- egy varánuszféléket is magában foglaló aztán kihever a napra, hogy felgyorsítsa
megafauna, ám annak kép- az emésztését. A komodói varánuszról az
visel i a pleisztocén végén a közkelet vélekedés, hogy dögöt eszik,
kihaltak. Ausztráliában ta- de bizony emellett vadászik is. Szarvasláltak 3,8 millió évre datált ra, vaddisznóra, mikor mi akad. Nemcsak
fosszíliákat, melyek igen ha- a szájával kapja el ket, hanem hatalmas
sonlóak a komodói sárkány- és er s farkával (a testhosszának nagyhoz, csak kisebbek voltak, jából a fele) is képes ledönteni nagyobb
úgyhogy az újabb feltevések termet zsákmányállatot. Mint mindegyik
szerint már ott kifejl dtek, varnánuszfélének, a komodóinak is csak
miel tt elterjedtek volna a egy hallócsontocskája van, a kengyel,
szigeteken. Ma a kis szigete- úgyhogy annyira rossz a hallása, hogy
ken kívül csak Floresen for- eleinte süketnek hitték, de a látásával
dulnak el , de ott a testmére- sem büszkélkedhet. Annál jobb az íz- és
tük hosszú id óta nem vál- a szagérzékelése (f ként a villás nyelve
tozott. Így aztán, ahol nem révén); 4–8 kilométerr l is kiszimatolja
akadt vetélytárs, szép nagy- a dögszagot.
ra n ttek. Mindenféle állaA párzást hosszú csaták el zik meg a
tot megesznek, gerinctelene- hímek között. A n stény október táján rakA Kawah Ijen kráteraljzatán d l a kén
ket éppúgy, mint madarakat ja le átlagosan 20 tojását, zömmel az ásókányt”, vagy varánuszt. Komodo Rincával vagy eml söket. F fegyverzetük nem a tyúkok dombszer en kialakított költ heés Padarral, valamint jó néhány kis sziget- fogazat, hanem az alsó állkapocs táján le- lyére, a föld alá. A kicsik 7–8 hónap után
tel együtt nemzeti park és a világ hét új v két mirigy, melyek többféle mérgez
kelnek ki. A n stény addig rzi a tojásotermészeti csodáinak egyike (de tényleg), fehérjét is termelnek. Ezeknek a biológiai kat, közben semmit sem eszik, a farkában
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felhalmozott zsírtartalékot éli fel. Az els
érdekesség, amit vezet nk megmutat, egy
ilyen dombocska, de hozzáteszi, hogy a
sárkányok id nként kamu költ helyeket is
kialakítanak, megel zend , hogy saját fajtársaik felzabálják a tojásokat.
Európában nagyon kés n, csak 1910ben szereztek tudomást a létükr l, egy
holland gyarmati tisztvisel leírása nyomán. 1927-ben viszont már a londoni állatkertben mutogattak két példányt. Ami
azt illeti, nekünk se kellett volna tízezer
kilométert utaznunk a látványért, hiszen
pár éve már a pesti állatkertben és a nyíregyházi állatparkban is megtekinthet k.
Na persze, más az él helyén látni. Rinca
aránylag kis sziget (200 km2), meglehet sen kopár, kis erd foltokkal, lakossága alig ezer f , viszont nagyjából 1300
sárkány otthona. Alig egy-két órás gyaloglás után pillantjuk meg az els közeli példányt, a száraz f ben ballag felénk
zavartalanul. Úgy másfél-két méterre közelítem meg, aránylag elfogadható fotó
Ez a legjobb, amit a krátertóból sikerült kihoznom (A szerz felvételei)
végett, közben kísér nk folyamatosan kíséri a szemével és keze ügyében egy er s
villás bottal, mellyel szükség esetén tá- lálos krátertava partján bányásszák szeren- resnek, mint a környékbeli parasztok, de
vol tarthatja t lünk. Turistát tudtommal csétlen helyi emberek a termésként, és a nagy árat fizetnek érte. Az öregkort talán
még nemigen támadtak meg, viszont itt vállukon átvetett rúdon lógó két bambusz- egyikük sem éri meg.
Rincán már el fordult, hogy berándultak kosárban 70–80 kilós teherrel 300 métert
Reggel nyolckor már fönn állunk a kráa faluba és – nyilván zavarukban – meg- másznak felfelé gumipapucsban a köves ter peremén, nagyjából 2300 méteres mamartak néhány embert. Ilyenkor nagyon ösvényen, esetenként 60 fokos emelke- gasságban, és a gomolygó felh zeten és
sürg s orvosi ellátás szükséges, mert a d n, majd még 3 kilométert gyalogolnak gáztengeren kívül semmit sem látunk. A
marás akár halálosan fert z is lehet.
az átvev helyig. Hajnalban, sötétben kez- 720 méter átmér j , 200 méter mély, er És mit fogunk csinálni maradék két na- denek, naponta kétszer teszik meg ezt az sen savas, türkizszín krátertó egy nagy,
punkon Balin? (Meglehet, buta kérdés utat, és ezzel keresnek kb. napi 12 dollár- 20 kilométer átmér j rétegvulkáni kompez másnak, ám mindketten töltöttünk már nak megfelel rúpiát. Ám azt a ként el bb lexumban ül. 2008-ban gumicsónakból
ott némi id t.) Ezt Bálint vetette fel még ki is kell bányászniuk. A fumarólákból megmérték a víz pH-étékét; 0,5 volt. Jó
Floresre indulásunk el tt. Mire én: ki- öml kénes gázokat kerámiacsövekbe ve- másfél órája álldogálunk magunkban a
fekszünk Kuta Beachen a homokra, dög- zetik, melyekben pirosas szín , folyékony nyirkos hidegben, amikor el ször kezd
lünk, közben jókat eszünk-iszunk. Na, kénné válik, az pedig igen hamar megszi- felderengeni valami a tóból, de korai az
azt már nem. És milyen messze van Já- lárdul és megsárgul. Ezt a ként darabokra öröm, újból befelh södik. És ez így megy
ván a Kawah Ijen vulkán? Nem is tudom, törik és a kosarakba pakolják. A mintegy még egy óra hosszat. Néha legalább a belnézzük meg térképen. De hát ez nincs kétszáz munkás mindenféle véd felszere- s kráterfalakat látni lehet; eróziós barázis messze! Így történt, hogy
dák szabdalják mindenfelé. Aztán kitisztul
már el re kocsit béreltünk,
– bár nem teljesen –, így látjuk, hogy ömamibe nyomban be is ültünk,
lik ki a kén a csöveken, és néhány ember
mihelyt kétórás késéssel letéblábol ott, ahol máskor a kénbányászok
szálltunk Denpasarban. Este
dolgozni szoktak. Ma nincs kitermelés, talett, mire átverg dve a hétlán némi aktivitást észleltek. A lentiek meg
végi bali csúcsforgalmon,
bizonyára kutatók. Eszünk ágában sincs
majd átkelve a kompon Jáválemenni. Közel háromórás várakozás után
ra megérkeztünk egy városvégre annyira kitisztul az id , hogy sikerül
ba, ahol az éjszakát töltöttük,
néhány elfogadható képet készítenem a tóel re megbeszélt szálláson,
ról is. Hát, ez is megvan.
magánháznál. Ezt szeretem
Még aznap visszatérünk Balira, Kuta
többek között Ázsiában. A
Beach-re, ahol ismét sikerül egy egészen
világon mindent el lehet injó szállodát kifognunk. Csak másnap este
tézni, meg lehet szervezni. A
indul a gépünk, körülnézünk az immár telsötét hajnalon már várt benjesen nyugati igényekre átszabott kisváros
nünket egy dzsip (el z este
f utcáján meg a strandon. Egy percet sem
Itt szokták végezni a kénkitermelést
beszervezve, árban megal„döglöttük” a parton. Mondhatom, jobb
kudva), amivel úgy két óra
volt a vulkánokon.
alatt, zömmel egy szörny útszakaszon lés nélkül dolgozik (hacsak az arcuk elé
Ez volt (a Közel-Keletet nem számítva)
odaértünk a híres vulkán derekáig. Hogy kötött kend t nem tekintjük annak) – a a tizennyolcadik, és egyben utolsó ázsiai
mir l híres? Arról, hogy gyönyör , ám ha- pokol kapujában. Lényegesen jobban ke- utazásom.
J
Természettudományi Közlöny 147. évf. 3. füzet
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Az év vadvirága:
a mocsári kockásliliom

E

gy télb l ébred , kockásliliommal
teli réten sétálva, vagy egy magával
ragadó kockásliliom-fotót nézve, talán fel sem merül a kérdés, hogy 2016-ban
miért a mocsári kockásliliom lett az év
vadvirága. Azonban a többi jelölt,, a hasonló szépség turbánliliom, a bibliai gyöker nagyezerjóf , és a sokak által ismert,
kedvelt és fogyasztott medvehagyma is jó
eséllyel pályázhatott az év vadvirága címre. Hogy mégis a kockásliliom nyert, méghozzá toronymagasan, annak számos oka
lehet; a növényt megismerve ki-ki döntse el, mely tulajdonsága lehet a leginkább
megnyer .
A kockásliliom magyar elnevezését és
latin nemzetség- és fajnevét virága pártájának felt n mintázatáról kapta: a sötétbíbortól a halványrózsaszínig különböz
árnyalatokkal kockázott, foltozott a küls és bels felszíne. A párta mintázatára
utalva hazánk különböz vidékein kockás
kotuliliomnak, ostáblás liliomnak, kockás
hatkotunak, kockaliliomnak, bíbictojásnak
nevezik. A liliomfélékhez tartozására utalva – hiszen a Liliomfélék (Liliaceae) családjába tartozik – kotuliliomnak, korona
liliomnak, vadtulipánnak és fekete tulipánnak is nevezik. Másutt kongóvirágnak,
kosnyócskának, mezeikisasszonynak, púposliliomnak, szerecsenmáknak és szemvirágnak hívják, illetve hívták egykor.
Hazánkban a Fritillaria nemzetségnek
csupán ez az egy faja él vadon, ezért
a kockásliliom elnevezés önmagában is
egyértelm . Az Európa más részein el forduló és kertészetekben kapható fajoktól való megkülönböztetésképpen azonban pontosabb a mocsári kockásliliom
vagy kotuliliom megnevezés, mindkett a faj jellemz él helyére utal. Mocsaras, télen vagy akár az évben többször is
víz alá kerül , tocsogós réteken jellemz , de üde cserjésekben, ligeterd kben,
üde tölgyesekben is találkozhatunk vele.
Azonban közel sem minden nedves él helyen él meg, s t hazánk nagy részén
hiába keressük. El fordul a Kemenesháttól a Mohácsi-szigetig, valamint az ország északkeleti részén: a Fels -Tisza, a
Bodrog, a Hernád és a Bódva vízgy jt jén, az Aggteleki-karszton, a Bükkben
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és Mátrában. Két hazai el fordulási központja között látszólag nagy a távolság, de
a felvidéki és az Alpok el terében növ
állományokon keresztül jól követhet a
folytonosság; azonban a növény elterjedési
területén belül mindenütt igen szórványos
megjelenés .

Virágait a tavasz kezdetén, március–
áprilisban hozza, a környez országok
magasan fekv rétjein még májusban is
találkozhatunk virágzó egyedeivel. Terméses szárai zölden meredeznek a nyárra
kivirágzó réteken; elszáradt, felnyíló tokjai akár még nyár végén is láthatók és fel-

A zalai dombok közötti nedves réteken néhol még nagy tömegben virágzik a
kockásliliom (Kalotás Zsolt felvétele)
Hazánkon kívül a mediterrán területeket
és az északi vidékeket kivéve megtalálható
Európa jelent s részén, Nagy-Britanniától
az Onyega-tóig és a Volga-deltáig, majd
tovább keletre Európa határain túl az Altaj
hegységig. Dániában, a Skandináv-félszigeten és a Balti országokban kertekb l kivadulva honosodott meg és er sen vitatott
az shonossága Angliában is.
A kockásliliom könnyen felismerhet ,
és hazai rokonok híján mással össze nem
téveszthet növény. Bókoló, kockás, foltos virágai felt n ek: az alig 12–40 cm-es
növény harang alakú virágai az 5 cm-es
hosszt is elérik. Szárain csak egy, nagy ritkán két virág található, melyek a rózsaszín
és a bíbor különböz árnyalataiban játszanak, id nként azonban fehérek is lehetnek.
Törékeny szárán 4–6 szórtan álló keskeny
levél található. A május–júniusi termésérés
idejére levelei elszáradnak és szára kiegyenesedik, bunkós, dobver alakú toktermései felállóak.

ismerhet k. Magjai február–márciusban
csíráznak, a kifejl d növénykék 4–5 évig
nem fejlesztenek virágot, majd az 5. évt l
rendszeresen virágoznak, és a vizsgálatok
szerint egy-egy növény ezután mintegy 25
éven keresztül virágzik még.
A réteken növ állományokban meglehet s egyeds r ség tapasztalható: négyzetméterenként 24–40 növény is el fordulhat, melyek többsége id s, virágzóképes egyed. Ma ismert él helyeit tekintve
els sorban réti növénynek tarthatnánk, de
a Kárpátalján végzett vizsgálatok szerint
ökológiai optimumát inkább üde erd kben
találja meg, ahol négyzetméterenként
90–100 egyede is megjelenhet, melyek
többsége fiatal, mutatva itteni sikeres szaporodását.
Bár a növény jól megtalálja életfeltételeit a számára kevésbé optimális, természetes és természetközeli él helyeken,
akár ott is, ahol korábban nem fordult el ,
mégis egész elterjedési területén visszaTermészet Világa 2016. március
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szorulóban van, els sorban a vizes él helyek pusztulása miatt. Az erd k letermelése, mint láttuk, nem feltétlenül végzetes
számára, de a tuskózást, a gyepek feltörését, meliorációját, él helyeinek lecsapolását vagy éppen halastavakká alakítását az
egyedek nem élik túl. Természetes él helyeken való fennmaradásában a növény
szépsége is hátrányt jelent: a kiskertekbe
„átmentett”
átmentett”” egy-egy példány még nem jelent végzetes veszélyt a populáció fennmaradására, de sajnos nem egy példát tudunk
teljes rétek feltárcsázására, és a kiforgatott hagymák kereskedelmi forgalomba
kerülésére, emiatt pedig él helyeinek és
állományainak pusztulására.
Az említettek miatt a faj Európa minden országában védett és/vagy veszélyeztetett, ahol (még) el fordul. Belgiumban és Csehországban kipusztult, mint
ahogy elt nt Lengyelország egyes ré-

A mocsári kockásliliom ábrája Jacob
Sturm & Johann Georg Sturm:
Deutschlands Flora in Abbildungen
cím kiadványából (1796, 32. ábra)
szeib l is; Szlovákiában veszélyeztetett
(endangered), Nagy-Britanniában sérülékeny (vulnerable), Oroszországban ritka
(rare), Magyarországon pedig veszélyeztetettség közeli (near threatened) a helyzete.
Németországban fogyatkozó él helyei és
veszélyeztetettsége miatt 1993-ban az év
vadvirága (Blumen des Jahres) volt. Hazánkban 1982 óta védett, természetvédelmi értéke 50 000 Ft.
Az év vadvirága cím segíthet a kockásliliom széles kör megismertetésében,
emiatt mind többen érzik magukénak a
növényt, mind többen éreznek felel sséget fennmaradásáért, ami sokat segíthet
Természettudományi Közlöny 147. évf. 3. füzet

él helyeinek meg rzésében és populációinak fennmaradásában. Ugyanakkor az
ismertség kétél fegyver: vannak, akik az
év vadvirágát fizikailag is szeretnék magukénak érezni. Az év vadvirága mozgalom
alig 5 évre visszanyúló hazai történetében
volt példa a leánykökörcsin esetében arra,
hogy töveit kiásták természetes él helyeir l. Így az év vadvirága cím, bár valóban
ráirányította a figyelmet a növényre (mely
2011-ben volt hazánkban az év vadvirága),
ez esetben mégis a visszájára fordult.
A kockásliliom (Fritillaria) nemzetségbe mintegy 130 faj tartozik, melyek az
északi mérsékelt övben elterjedtek. Európában 23 honos fajuk ismert, leggazdagabbak a mediterrán hegyvidékek: Spanyolországban 5, Görögországban 20, míg Olaszországban 10 fajuk fordul el vadon, és itt
a kivadult perzsa kockásliliom (Fritillaria
persica) is színesíti a képet. A kockásliliomok igazi hazája Kis-Ázsia hegyvidéke:
Törökországban 41 fajuk él, melyek több
mint harmada endemikus. Iránban 18 fajuk ismert, innen származik az Európában kedvelt dísznövény, a császárkorona
(Fritillaria imperialis).
A rokon kockásliliomok mindegyike kopasz, ével geofiton. Változatosságuk a virágok alakjában, számában, színében, méretében és mintázatában, leveleik számában és méretében, hagymájuk felépítésében
mutatkozik meg; ezek alapján az egymáshoz közelebb álló fajokat 8 alnemzetségbe
sorolják. Az Észak-Amerikában el forduló
Liliorhiza alnemzetség fajai mintegy 4,6
millió éve az óvilágiaktól elkülönülve fejl dnek, többségük levele az sinek tekintett
örvös levélállást mutatja és gumóik számos
húsos pikkelylevélb l állnak. Elterjedési
központjuk Kaliforniában van, de a kamcsatkai kockásliliom (F. camschatcensis)
Japántól Szibériáig, a F. maximowiczii és F.
dagana Oroszország délkeleti részén, míg
a F. davidii Kína nyugati részén fordul el .
A Törökországtól a Himalájáig elterjedt
Petillium alnemzetségbe termetes (akár 1
méteres magasságot is elér ), nagyméret gumókkal rendelkez , 3–5 virágú fajok
tartoznak. A legtöbb fajt magában foglaló
alnemzetség a Fritillaria (neve megegyezik
a nemzetség nevével), melybe a nemzetség
fajainak mintegy fele tartozik (az összes
európai faj). Apró gumóik két félb l állnak,
melyeket a korábbi években fejl d pikkelyek maradványai burkolnak be.
A nemzetség fajainak megkülönböztetésében szerepet kap a párta alakja, mely lehet széles harang alakú, mint a mocsári kockásliliom esetében, vagy keskeny hengeres,
mint a Kelet-Balkánról ismert bolgár kockásliliom (F. drenovskii) esetében. A párta
a kockás mellett lehet sávos (pl. szicíliai
kockásliliom, F. messanensis), színátmenetes (pl. pontuszi kockásliliom, F. pontica)
vagy akár egyszín is (pl. F. euboeica). A

fajok azonosításában szerepet kap a bibe
alakja, mely lehet háromosztatú vagy ép, a
nektárium alakja (ovális vagy lándzsás) és
mérete is, a termés szárnyaltsága vagy ennek hiánya, valamint a levelek állása (szórt
vagy átellenes, esetleg örvös).
Egyes fajcsoportokon, kompexeken belül a fajok megkülönböztetése gyakran nehézségbe ütközik vagy vitatott, mint a hegyi (F. montana) és keleti kockásliliom (F.
orientalis) esetében, emiatt a nemzetségbe
tartozó fajok számában is különbség van
az egyes szerz k szerint.
A hazai kertekben leginkább elterjedt
„kockásliliom” az egyszín narancssárga
virágú császárkorona (F. imperialis). Az
egykori Perzsia területér l még a XVI.
században került Konstantinápolyba (a
mai Isztambulba), majd onnan 1575-ben
Bécsbe és Európa kolostorkertjeibe; mára számos kerti fajtája és színváltozata ismert. Származási helyének megfelel en
kedveli a napos, száraz, akár köves helyeket. Teleinket jól t ri a szabadban, hagymáit nem kell felszedni, csak ha szaporítani akarjuk.
A császárkoronán kívül beszerezhet
kertészetekben a vadon el forduló mocsári kockásliliom számos színváltozata és további 3–4 faj, így a sziklás, köves talajokra való perzsa kockásliliom
(F. persica), az asszír kockásliliom (F.
uva-vulpis), és a nyirkos helyekre való
Fritillaria michailovskyi. Esetenként egzotikusnak t n , ámde nem létez fajok
is megjelennek egy-egy kertészet kínálatában, mint a „Fritillaria rivale” vagy F.
lutea (a F. imperialis ’Maxima Lutea’ helyett), melyek tévedések, elírások eredményeként születtek.
A Fritilláriák mindegyike tavaszi, március–májusi virágzású, elvirágzás után
nyáron visszahúzódnak és forgalmazott
fajaik nálunk is télállóak. További közös
vonásuk, hogy a szokásosnál több gondoskodást, odafigyelést igényelnek és igényeik nemzetségen belül is különböznek.
A perzsa és asszír kockásliliom, valamint
a császárkorona köves, sziklás talajokon,
sziklakertekben érzi jól magát, míg a mocsári kockásliliom és a F. michailovskyi
üde helyekre, tópartokra való. Nem megfelel helyre ültetve a hagymákat, a növény csak sínyl dik, nem virágzik, gyakran el is pusztul.
Emberközpontú világunkban óhatatlanul
felmerül a kérdés,, hogy egy-egy növény „mire jó”? Hiszen lehet valami bármilyen szép,
ritka és különleges, ha a természet védelme
iránt elkötelezett embereken kívül mást is
meg akarunk nyerni a faj védelmére, akkor
a fenti érvek gyakran kevésnek bizonyulnak.
Joggal t nhet igazságtalannak ez a megközelítés, nem annyira a kizárólag antropocentrikus megközelítés, hanem az ebben rejl hiba
miatt: nem az egyes növények, él lények em-
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ber számára való felhasználhatósága különböA mocsári kockásliliom laboratóriumi (in valóban kapcsolatba hozható a kockáslizik jelent sen, hanem az ezekr l meglev is- vitro) tenyésztése rutinszer , számos életta- liommal, erre nézve azonban nem ismermereteink, melyek alapján felhasználhatnánk ni és enzimológiai kísérlet vizsgálati alanya, tek bizonyítékok (mint ahogy a mintázatot
ezeket akár saját célunkra is.
embriogenezise, anatómiája, kromoszóma- magyarázni próbáló többi legendára sem).
A mocsári kockásliliomról és a szerkezete, beporzás-biológiája mind részleAz angliai Ducklingtonban kockáslilinemzetség többi fajáról szerencsére igen tesen ismert. A Fritillaria nemzetség fajainak om-fesztivállal tisztelegnek a növény el tt,
részletes és sokrét ismereteink vannak, genommérete a Földünkön a legnagyobbak mely a falu melletti és Temze menti réteígy ezek „hasznossága” számos téren ké- között van. Ugyan a mocsári kockásliliom ge- ken korábban olyan nagy számban n tt,
zenfekv és közismert.
nomja a nemzetségen belül nem számít nagy- hogy a londoni virágpiacra nagy mennyiA Liliaceae család tagjaként mintegy 50 nak, de így is több mint 15-szöröse az emberi ségben szállították onnan.
millió éves evolúció eredményeként figye- genomnak és képzeletben kinyújtva 30 méter
Címerében
ímerében rzi a kockásliliomot a szlolemre méltó a csoport környezeti viszonyok- hosszan húzódna. A kockásliliom, mint jól véniai Brezovica és a magyar határhoz köhoz való alkalmazkodása. Mint környezeti vizsgálható mintanövény így az élettudomá- zeli Dobronak (Dobrovnik) község. A hazai
paraméterekre érzékeny indikátorfaj, kivá- nyok számos terén szolgáltat általános és szé- Zalaistvánd címerének aranytemplomát két
lóan alkalmas természetes él helyek álla- les körben használható eredményeket.
kockásliliom fogja közre,, a szintén
én
n zalai
zalai BelBelpotváltozásának jelzésére, felhívva a figyelTermészetesen nem elhanyagolható növé- s sárd címerében pedig két egymást kereszmet a természetes él helyek állapotában nyünk kertészeti felhasználása sem. A mo- tez kockásliliomot láthatunk. A Somogy
észlelhet kedvez tlen tendenciákra. El re csári kockásliliom Nagy-Britanniában do- megyei Lakócsa címerében a kék heraldikai
jelzi az él helyek állapotában bekövetkez
kumentálhatóan 1578 óta kerti termesztés- liliomok a község mellett el forduló kockedvez tlen változásokat,
kásliliomra utalnak, és itt
melyek a rétgazdálkodás,
is el kerül a horvát címerártéri gazdálkodás irányáb l ismert sakktábla-minnak optimális irányba való
tázat (a lakosság jelent s
korrigálásával még idejében
részét kitev horvát nemvisszafordíthatók, jelent s
zetiségre utalva). A szintén
gazdasági károkat el zve
somogyi Gyékényes címemeg ezzel. Indikátorfajként
rének központjában ezüstkiemelten fontos a természín kockásliliom áll.
szetvédelem számára, gyaHazánk északkeleti rékoriságának megváltozásászének kockásliliom-el val, fenológiájának, reprofordulásai sem maradtak
dukciójának változásával
nyom nélkül: a beregi Máfelhívva a figyelmet a telrokpapi címerének bal oljes ökoszisztéma sérülédalán egy fekete kockáskenységére, lehet séget teliliom lebeg és a helyi reremtve ezzel a megfelel
Gyékényes címere
Kockásliliomok Zalaistvánd
formátus templom falának
válaszlépések idejében való
kockásliliommal
címerében
freskói stilizált kockáslilielindítására.
omokat ábrázolnak.
A növényb l számos alkaloidot (pl. ben áll, az Uppsalai Botanikus Kertb l
Kockásliliomunk, és a nemzetség más
hupehenin, imperialin), köztük mintegy 41 (Svédország) már 1658-tól ismert. Mint lát- fajai, gyakran jelennek meg bélyegeken. A
szteroid típusú alkaloidot és terpenoidokat tuk, a perzsiai eredet császárkorona szinte magyar posta 1985-ben kiadott 4 Ft-os béizoláltak. A bennük lev hatóanyagok- ugyanett l az id ponttól van jelen az euró- lyegén mocsári kockásliliom szerepel (a linak és könny megismerhet ségüknek kö- pai kertekben, igaz karrierje ép a kontinens liomfélék sorozat tagjaként). Adtak ki kocszönhet en a kockásliliomoknak Anatóli- túlsó végén indult.
kásliliomot ábrázoló bélyeget Hollandiában
ától Kínáig számos etnobotanikai felhaszA császárkorona hagymájának ázott ró- (1996-ban), a volt NSZK-ban (1964-ben),
nálása ismert. A kínai népi gyógyászatban kabundára emlékeztet szaga állítólag el zi legújabban pedig Dániában (2014-ben); heBeimu (Pei-mu), Japánban Bai-mo né- a vakondokat és pockokat, így díszít értéke gyi kockásliliomot ábrázolót Romániában
ven központi szerepet töltenek be. Elter- mellett további funkciója is lehet a kertben.
(1974-ben), Fritillaria stribrny-t és bolgár
jedt köhögéscsillapítók, egyes fajait köpöpSzéles kör ismertségének köszönhet - kockásliliomot (F. drenovskii) ábrázoló bétet nek, asztma és hörg gyulladás ellen, en, a mocsári kockásliliom Európa több ré- lyeget Bulgáriában (1972 illetve 1978 táégések és gyomorproblémák kezelésére szén a helyiek jelképévé vált. Svédország ján) és Fritillaria lutea-t ábrázoló bélyeget
is használják, s t neuroprotektív hatásuk Uppland tartományának szimbóluma, an- a Szovjetunióban (1976 táján).
is ismert. India Kupwara tartományában nak ellenére, hogy a növény itt nem honos,
Hazánk jelent s részén ugyan nem taaz ott el forduló F. roylei-t (helyi nevén hanem az Uppsalai Botanikus Kertb l szök- lálkozhatunk vadon a mocsári kockásliliSheethkhar) a népi gyógyászatban mint- hetett ki, ahol már 1658-ban ültették a Hol- ommal, de aki még nem látta él ben, anegy 80 különféle betegség kezelésére tart- landiából származó hagymákat. A növény nak mindenképpen érdemes részt vennie
ják alkalmasnak. A mocsári kockásliliom kivadulását els ként a Kungsängen mel- egy, a növény él helyére vezetett tavaszi
hatóanyagainak köszönhet en korábban letti nedves réteken figyelte meg Sten Carl túrán, vagy felkeresnie valamelyik botania rákellenes kutatások fókuszában is állt.
Bjelke, Linné egyik barátja még 1742-ben, kus kertünket a növény virágzási idejében.
A kamcsatkai kockásliliom (F. cam- ahol a mai napig megtalálható a növény.
Addig is látogassák meg az év vadviráschatcensis) gumója forralás után elveszíHorvátország címerének sakktáblás ga mozgalom Magyar Természettudomáti keser ízét és fogyasztható, err l már mintázata emlékeztet az ott többfelé, pél- nyi Múzeum által m ködtetett honlapját
Cook kapitány (James Cook 1728–1779) dául a Plitvicei-tavaknál el forduló mo- (http://evvadviraga.nhmus.hu/), ahol száis említést tett naplójában: eszerint f zés csári kockásliliom (horvátul kockavica) mos érdekességen túl aktuális hírek, inforután a krumplihoz hasonlóan fogyasztot- mintázatára. A címer eredete 1491-ig kö- mációk is fellelhet k az év vadvirágával
ták, de szárítva is tartósítható.
vethet vissza, egyes feltételezések szerint kapcsolatban.
G
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CERES ÚJDONSÁGOK
Korábban rovatunkban már hírt adtunk az
április óta a Ceres körül kering Dawn rszonda els eredményeir l (Természet Világa, 2015. november). Az égitestet egyre alacsonyabb pályáról vizsgáló rszonda
mérései alapján sorra látnak napvilágot az
érdekességek. A legfelt n bb fehér foltok
már a távoli felvételeken is látszottak. Az
alacsonyabb keringési pályákról több mint
130 kisebb-nagyobb fehér foltot számláltak össze, de ezek egyike sem olyan nagy,
mint a nagyon fiatal, mindössze 78 millió
éves, 90 km-es Occator-kráterben találtak.
A fehér foltok a rájuk es fény 25%-át verik
vissza, ezért látszanak sokkal világosabbaknak a 4%-os fényvisszaver -képesség (sötétszürke, szinte már fekete) környezetükhöz képes. A Nature-ben megjelent elemzés szerint komolyan három lehet ség jöhet
szóba: vízjég, vasban szegény agyagásványok vagy sóüledékek. A földi spektroszkópiai mérések és a Ceres kis átlags r sége
(2,1 g/cm3) a vízre terelte a gyanút. Egy 0,8
mikrométer hullámhossznál talált elnyelési
vonal jelenlétét viszont a hexahidrit nev
ásvánnyal magyarázzák, amely egy magné-

Az Occator-kráter hamisszínes képe
zium-szulfát, amelynek minden molekulája
hat vízmolekulát képes magához kötni.
A Dawn szonda kék, vörös és infravörös méréseib l hamisszínes képet készítettek az égitest felszínér l. A fényes foltok
környéke ezen kékes árnyalatúnak látszik,
ami sók jelenlétére utal. Feltételezik, hogy a
Ceres felszíne alatt sós óceán helyezkedhet
el. A becsapódások hatására ezek vize a felszínre tör. A vízjég szublimál, a sók a kráter környékén maradnak. Gejzírtevékenységre utaló jeleket viszont nem láttak, ezért
gondolják, hogy a mélyebb rétegek anyaga
csak becsapódások következtében kerül a
felszínre. Ebben az esetben nagy kérdés, mi
tartja folyékony állapotban a felszín alatti óceánt. Erre talán a jöv ben még választ
kaphatunk, mert december óta a Dawn a
tervezett legalacsonyabb pályáról, 375 km
keringési magasságból vizsgálja a Cerest.
Ebb l a magasságból a Dawn 0,95 és 5,0
mikrométer között 432 színképi sávban
m köd látható és infravörös spektrométere (VIR) már egyenként is vizsgálni fogja a
világos foltokat. Végül, de nem utolsósorTermészettudományi Közlöny 147. évf. 3. füzet

ban, ebben a keringési magasságban már
be tudják kapcsolni a csak kis térbeli felbontású gamma- és neutronspektrométert
is, amely kimutathatja a felszín alatt rejt z
víz/jég nyomait.
(www.skyandtelescope.com,
2015. december 10.)
TEJÚTRENDSZERÜNK LEGKISEBB
CSILLAGAI
A csillagászok gondosan megszámlálták
a Tejútrendszer központi vidékén található legkisebb csillagokat. Erre azért volt
szükségük, hogy pontosan meghatározzák a Tejútrendszer úgynevezett kezdeti
tömegfüggvényét, azt a függvényt, amely
megadja a rendszerhez tartozó csillagok
tömeg szerinti eloszlását. Ez általában egy
hatványfüggvény, amely kimondja, hogy
kisebb tömeg csillagokból sok, nagyobb
tömeg ekb l kevesebb van, de a függvényben a hatványkitev és az együttható
értékét mérésekkel kell megállapítani, azaz csillagszámlálásokból kell levezetni. A
kezdeti tömegfüggvény ismeretében a csillagászok a csillagkeletkezés részleteit l a
Tejútrendszer és a más galaxisok tömegéig
sok további kérdésükre kapnak az eddiginél pontosabb választ.
Eddig a kezdeti tömegfüggvényt csak a
viszonylag közeli csillagok számlálása alapján tudták felírni, azonban ezek a csillagok
mind a Tejútrendszer ún. korong populációjához tartoznak. Más galaxisok vizsgálatából
viszont arra következtettek, hogy a kezdeti tömegfüggvény egy-egy galaxisok belül helyr l helyre változhat. Feltételezték, hogy nincs
ez másként a Tejútrendszerben sem. Ezért a
Hubble- rtávcs (HST) segítségével megpróbálták elérni a Tejútrendszer központi vidékén, az ún. galaktikus dudorban lév csillagokat, és ott is elvégezni a kezdeti tömegfüggvény két paraméterének meghatározásához
szükséges csillagszámlálásokat. Els sorban a
Napnál kisebb tömeg csillagokra koncentráltak, mert ezek vannak legtöbben, ugyanakkor
kisebb fényességük miatt nehezebben elérhet k. Az rtávcs Tudományos Intézet munkatársai Annalisa Calmida vezetésével a HST
képein sajátmozgásuk alapján elkülönítették
a dudorhoz tartozó, sajátos, Lissajous-görbe
alakú pályákon mozgó csillagokat az el térben látszó, a vizsgálat szempontjából csak
„szennyez dést” jelent csillagoktól. Megállapították, hogy a dudorban a kezdeti tömegfüggvény nagyjából hasonló a környezetünkben a korong populációra meghatározotthoz.
A leglényegesebb eltérés, hogy úgy t nik, a
dudorban viszonylag kevés nagyon kis tömeg csillag található. A megállapítást még más
mérésekkel is igazolni kell, de ha az eltérés
valóságosnak bizonyul, akkor arra deríthet
fényt, hogy a csillagkeletkezés eltér módon
folyik a dudorban és a korongban. További

el relépés (a kezdeti tömegfüggvények még
pontosabb meghatározása a Tejútrendszer különböz részeire vonatkozóan) várható a már
pályára állított Gaia pozíciós csillagászati rtávcs t l és a még épül nagy szinoptikus
kutatótávcs t l (LSST). A pontosabb kezdeti
tömegfüggvények arra derítenek majd fényt,
mennyire másképp folyik a csillagkeletkezés
a Tejútrendszer különböz részein.
(www.skyandtelescope.com,
2015. november 24.)
EXTRAGALAKTIKUS
GAMMAPULZÁROK
A gamma sugárzás tartományában m köd
Fermi- rtávcs vel megállapították, hogy a
Nagy Magellán-felh b l érkez legnagyobb
energiájú fotonok szinte mind két pulzárból
érkeznek. A pulzárokat általában a rádiótartományban észlelik, de körülbelül 5%-uk (általában a legfiatalabbak) a látható fénynél sok
milliószor vagy akár több száz milliárdszor
nagyobb energiájú gamma-sugárzást is kibocsátanak. 2008-as felbocsátása óta a Fermitávcs több mint 160 gamma-pulzárt észlelt,
eddig mindet a Tejútrendszeren belül. legújabban francia és amerikai csillagászok az
els extragalaktikus, azaz a Tejútrendszeren
kívüli gamma-pulzárok felfedezésér l számoltak be. Mindkett a Tejútrendszer egyik
kísér galaxisában, a Nagy Magellán-felh ben található, intenzív csillagkeletkezés helyszíneként számon tartott Tarantella ködben
helyezkedik el. Mivel a Nagy Magellán-felh
több mint 160 000 fényévre van t lünk, a kutatóknak hat évig kellett gy jteni az adatokat,
mire azonosítani tudták a forrásokat. A pulzárok periódusát egy röntgencsillagászati m hold (Rossi) méréseib l határozták meg, majd
ugyanezt a mintázatot keresték a gamma fotonokban. A két pulzár egyikének (J0540-6919)
gamma pulzusai jól illeszkednek a rádió- és
röntgenmegfigyelésekre. Ez az eddig megfigyelt legnagyobb luminozitású gamma-pulzár, több mint 20-szor fényesebb a Rák-ködnél. A másik pulzár (J0537-6910) azonban a
gamma-tartományban egyáltalán nem mutat
pulzusokat, ami felettébb különös.
A felfedezésb l két következtetést vontak
le. Egyrészt, a J0540 és a J0537, akárcsak a
Rák-köd, nagyon fiatalok (mintegy ezer évesek), gyorsan forognak, de forgásuk lassul, ezzel fedezve az emissziójuk során kibocsátott
energiát. Feltételezik, hogy a második pulzárnál a gamma pulzusok hiánya a mágneses és
a forgástengely egymáshoz viszonyított helyzetéb l adódhat. A második fontos felfedezés,
hogy e két pulzár sugárzása teszi ki a Tarantella-köd irányából érkez összes gamma-sugárzás 85%-át. E felfedezés el tt a csillagászok
azt gondolták, hogy a nagy energiájú fotonok
a kozmikus sugárzás nagy sebesség részecskéit l származnak, amely részecskék viszont
a csillagkeletkezési helyekb l származhat-
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nak. A Tarantella-köd a galaktikus környezetünkben ismert legintenzívebb csillagkeletkezési hely (a Tejútrendszer nincs ehhez
fogható), tehát magyarázhatná a kozmikus
sugárzás eredetét. Ha viszont a gamma-sugárzás dönt hányada a két pulzárból származik, akkor ez alaposan összezavarja a
kozmikus sugárzás és a gamma-sugárzás
köti kapcsolatról kialakított képet.
(www.skyandtelescope.com,
2015. november 16.)
A LEGNAGYOBB KROKODIL
Olasz és tunéziai paleontológusok több mint
másfél méter hosszú krokodilkoponya maradványaira bukkantak Tunéziában, Tataouine
város közelében. A 130 millió éves, kréta id szaki üledékes k zetben megtalálták a krokodil törzsét, nyakát, hátát, a farkát és végtagjait
is, de egyel re csak a koponyát tudták kiszabadítani a bezáró k zetb l. Az állat teljes testhossza a becslések szerint 10 méter lehetett.
A koponyában talált fogak lekerekítettek és
tompa vég ek, melyek nem a hús tépésére,
hanem a tengeri tekn sök páncéljának vagy
csontoknak az összeroppantására alkalmazkodtak. Az óriási állat valószín leg lesb l támadt áldozataira az egykori Tethys-óceán szegélyén elhelyezked lagúnákban.
A valaha élt egyik legnagyobb krokodil a
Machimosaurus rex nevet kapta. Legközelebbi rokonai Angliában kerültek el , több mint
30 millió évvel id sebb k zetekb l. Ezek a
tengeri krokodilok a jura id szaki óceánok
rettegett ragadozói voltak, de többségük a
jura id szak végén kihalt. A tunéziai leletek
bizonyítják, hogy néhány fajuk tovább élt a
kréta id szak elejéig. Tataouine város eddig
arról volt híres, hogy itt forgatták a Star Warsfilmek egyes jeleneteit, és err l a városról
kapta a nevét a Tataouine bolygó. A paleontológusok bíznak benne, hogy a környék egykori óriáskrokodiljai is hasonlóan népszer ek
lesznek, mint a Star Wars-szerepl k.
(Cretaceous Research, 2016. január)
FIATAL RABLÓSÁRKÁNY
A most felfedezett kistermet Theropodapéldány az Egyesült Királyságból ismert legkorábbi jura id szaki dinoszaurusz. A brit paleontológusok a Dracoraptor hanigani nevet adták az új fajnak („rabló sárkány”). A
Penarth közelében, 2014-ben talált koponya
és csontok alapján a húsev Theropodákhoz
tartozó példány juvenilis, fiatal állat lehetett,
mert csontjainak többsége még nem fejl dött ki teljesen. A távoli rokonságába tartozó
T. rex-szel összehasonlítva kistermet , agilis ragadozó lehetett, melynek hosszú farka
az egyensúlyozást segíthette mozgás közben.
Az el került leletek alapján a 201 millió
éves állat mindössze 70 cm magas és 2 mé-
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A Dracoraptor hanigani fantáziaképe
ter hosszú volt. A jura id szak legelején élt a
mai Dél-Wales területén, ahol akkor is a maihoz hasonló tengerparti környezet uralkodott, viszont a maival összehasonlítva jóval
melegebb éghajlat jellemezte. A kutatók a triász végi kihalást nagyon fontos eseménynek
tartják a dinoszauruszok kés bbi (jura és kréta id szaki) felvirágzásának el készítésében.
Eddig azonban nagyon kevés adat ismert ennek az evolúciós robbanásnak a kezdeti szakaszából. A Dracoraptor ebb l a szempontból
is nagyon fontos maradvány, hiszen közvetlenül a kihalási esemény után, a jura id szak
legkorábbi „napjaiban” élt.
(PLoS ONE, 2016. január)
HOGYAN ELLEN RZI A
MÉHKIRÁLYN A DOLGOZÓKAT
A méhek és a hangyák társas lények. A kutatók nemrégiben felfedezték, hogy mindkét
fajnál a királyn k egy bizonyos vegyületet
bocsátanak ki, melynek hatására megváltozik
leányaik DNS-e, és emiatt steril és szorgalmas
dolgozók maradnak. Luke Holman és munkatársai egy kísérlet során eltávolították a királyn által kiválasztott vegyületet, ekkor a dolgozó méhek és hangyák önz bbé és lustábbá
váltak, majd peterakásba kezdtek. Holman
szerint a királyn feromonja feltehet leg kémiai úton változtatja meg a dolgozók génjeit.
A méhek és hangyák királyn i több százezer
utódot hoznak létre és sok évig élnek, míg a
dolgozók rövid élet ek és majdnem sterilek,
annak ellenére, hogy a DNS-ük bázisszekvenciája megegyezik a királyn ével.
Nemrégiben rájöttek, hogy a fiatal méhek
és hangyák DNS-ében bekövetkezett kémiai változás, vagyis metiláció határozza meg,
hogy a fiatal egyed királyn vé vagy dolgozóvá válik-e. Holman szerette volna kideríteni,
hogy a királyn feromonjának hatására jön-e
létre a DNS metiláció változása a dolgozókban. A Helsinki Egyetem kutatóival együtt
sikerült bebizonyítani, hogy a feromonnak
kitett dolgozó DNS-e másképp metilálódik,
melynek következtében a királyn re jellemz tulajdonságok elnyomódnak. A királyn
feromonja az Apis mellifera méhfajnál, és
két Lasius hangyafajnál megváltoztatja két
DNS metiltranszferáz gén expresszióját, de
a Bombus terrestrisnél nem. Míg azonban a
méheknél a királyn feromonja csökkenti a

metiláció mértékét, a hangyáknál növeli azt.
A hangyák és a méhek társadalma egymástól függetlenül evolválódott. Zavaró ugyan,
de különböz módszereket fejlesztettek ki
ugyanannak a célnak az eléréséhez.
A következ kben az ausztráliai méheket
fogják tanulmányozni, melyek evolúciója eltér az itt vizsgált európai fajokétól. A jelen
kísérlettel egy lépéssel közelebb kerültünk
ahhoz, hogy megértsük az állatok együttm köd viselkedésének kialakulását, ami az
emberi evolúcióban is fontos tényez volt.
(sciencedaily.com, 2016. január 28.)
HELICOBACTER ÖTZIBEN
A kutatók az 1991-ben megtalált gleccsermúmia, a kora rézkori Ötzi tanulmányozása
során egyre több adatot tudnak meg a Homo sapiensr l. Ötzi genomját már öt évvel
ezel tt megfejtették. Most Albert Zink és
nemzetközi kutatócsoportja Ötzi gyomortartalmában Helicobacter pylori jelenlétét
mutatták ki. Ez a baktérium a ma él emberek felében megtalálható. Igaz lehet az elmélet, miszerint az embert már a kezdetekt l
megfert zte ez a baktérium. A Helicobacter
pylori teljes genomját is dekódolták.
Manapság a betegek gyomrából vett
szövetekb l mutatják ki a Helicobacter
pylori jelenlétét, amit Ötzi esetében nem
lehetett elvégezni, mivel gyomornyálkahártyája nem maradt fenn. Ezért a kutatók
a gyomor tartalmának teljes DNS-ét kivonták, majd elkülönítették a Helicobacter
pylori szekvenciákat, és rekonstruálták az
5300 éves baktérium genomját. Egy virulens baktériumtörzsre bukkantak, melyre Ötzi immunrendszere reagált is. Olyan
markerfehérjék jelenlétét mutatták ki, amelyek megegyeznek a mai, Helicobacterrel
fert zött betegek markereivel.
A kutatók a genom elemzése után meglep következtetésre jutottak. Feltételezték,
hogy Ötziben ugyanazt a Helicobacter törzset fogják meglelni, mint a ma él európai
emberekben. A kimutatott törzs azonban a
manapság f leg Közép- és Dél-Ázsiában található törzzsel egyezett meg. A korábbi feltételezések szerint a Helicobacternek két f
törzstípusa létezett, egy afrikai és egy ázsiai,
melyek rekombinálódva létrehozták a mai európai változatot. Mivel a baktériumok a családokban átadódnak, a világ populációijának
történelme szorosan összefügg a baktériumok
történelmével. Eddig feltételezték, hogy a
neolitikumban él emberek mire felhagytak a
nomád életmóddal és földm velésbe kezdtek,
már az európai törzset hordozták. Ötzi vizsgálatával azonban ennek ellenkez je derült ki. A
két Helicobacter törzs valamikor Ötzi korszaka után rekombinálódhatott. Úgy t nik tehát,
hogy Európában a letelepedés sokkal összetettebb folyamat volt,
(sciencedaily.com, 2016. január 7.)
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HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK
HIDROGÉNNEL REPÜL A DRÓN
Csak 10 percig tartott (a Wright-fivérek is
valahogy így kezdték), de a leveg be emelkedett és repült az a kísérleti drón, melyet
kizárólag hidrogén hajtott meg, kipufogógáza pedig csupán vízpára volt. Az üzemanyag
súlya harmadannyi volt, mint egy hasonló
kapacitású lítium-akkumulátoré. A gépkocsiknál már bevált hidrogénüzemanyag-cellák eddig nem igazán m ködtek a repülésben. Az Airbus Cryoplane-projektje során
ultraalacsony h mérsékleten tartott, nagy
tankokban tárolt folyékony hidrogénre alapoztak, ám a tartályok túl nagyok és nehezek voltak ahhoz, hogy hatékonyak legyenek. Az új rendszert a brit Cella cég tervezte. Egy patronfélébe 100 parányi pelletet
tettek, melyek olyan kémiai összetev kb l
állnak, amik enyhe melegítés hatására folyamatosan hidrogént bocsátanak ki. A hidrogén egy üzemanyagcellában elektromossággá alakul és meghajtja a drón rotorját.
Egy polimerbetét gátolja meg, hogy a vegyület megolvadjon és el segíti a hidrogén
alacsony h mérsékleten való kiáramlását.
A tesztrepülés tíz percig tartott kb. 80 méteres magasságban, bár a magával vitt üzemanyaggal a drón akár két órát is a leveg ben
maradhatott volna.
A következ években egyel re tudományos kutatásokhoz kívánják felhasználni az
abszolút környezetbarát szerkezetet (pl. sarkvidéki megfigyelésekhez, mérésekhez), ám
hosszabb távon az eljárás és a rendszer városi autókon, s t, a távolabbi jöv ben a kereskedelmi repülésben is alkalmazható lehet.
A Cella együttm ködik egy francia céggel
olyan pellet-üzemanyagú cellák gyártásában, melyek kisegít energiát adnak a polgári repül gépekben, pl. a szórakoztató elektronikai eszközökhöz, vagy a világításhoz, de
hosszú távon elképzelhet , hogy a drónoknál
jóval nagyobb repül szerkezetek meghajtásához is alkalmas lesz a hidrogén.
(New Scientist, 2016. február 5.)
MIÉRT NEM BARNA A FEHÉR
CSOKOLÁDÉ?
Fehér, édes, íze lágy, enyhén krémes és csokoládénak nevezik – hogy valóban az-e, arról azonban megoszlanak a vélemények: a
fehér csokoládé nagy népszer ségnek örvend, és bár barna testvéréhez hasonlóan
tartalmaz kakaót, alapvet en különböznek
egymástól.
A kakaó a cukor mellett a csokoládé lényeges alkotórésze, még akkor is, ha fehér
csokoládéról van szó. A kakaó kakaóbabból készül, amely azonban semmiféle rokoni kapcsolatban nem áll az általunk ismert hazai babbal. Ez a növény eredetileg
az Amazonas vidékr l származik, ma már
azonban az Egyenlít mentén mindenütt
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A drón felkészítése a felszállásra
termesztik. Akár 30 centiméteres termése
is lehet, melynek gyümölcshúsában rejlik a
mag – vagyis a kakaóbab. A gyümölcsöket
a betakarítást követ en felvágják, majd a
gyümölcshússal együtt edényekben erjesztik. Végül a babot megszárítják
ák
k és kakaómasszává rlik.
Ez a massza sötétbarna, és a hagyományos csokoládé alapvet összetev je: az
étcsokoládé csaknem fele kakaómassza, a
tejcsokoládé esetében ez az arány már csak
12 százalék körül van. A kakaómasszából
két termék,, a kakaópor és a kakaóvaj állítható el , melyek további élelmiszerek alapvet alkotóelemei. A kakaóvajat úgy nyerik,
hogy a felhevített kakaómasszából kipréselik a zsírt. A kakaóvaj egyébként nemcsak emberi fogyasztásra alkalmas, hanem
kozmetikumok és parfümök alkotórésze
is. Attól függ en, hogy mennyi kakaóvajat
préselnek ki a kakaómasszából, kevesebb
vagy több zsírtalanított kakaó marad viszsza, amelyb l végül a kakaóport állítják el .
De térjünk vissza a fehér csokoládéhoz:
a barna kakaóporral ellentétben a kakaóvaj
sárgás-fehér szín , s a fehér csokoládé fontos és a szín szempontjából meghatározó
komponense. Egy 100 grammos csokoládé legalább 20 g kakaóvajat tartalmaz. Ehhez jön még kereken 26 gramm tejpor, ami
szintén hozzájárul a csokoládé világos színéhez.
éhez.. Viszont nem tartalmaz kakaómaszszát, ami miatt a rossz nyelvek szerint a fehér csokoládét nem is csokoládét.
A kakaómasszának ezt a hiányzó arányát lehet érezni a fehér csokoládén: hiányzik ugyanis bel le a keser összetev , ami
például a fekete étcsokoládéra különösen
jellemz . A fehér csokoládé íze ezért enyhébb és valamivel édesebb is, pedig mind
a fehér, mind a barna csokoládé táblánként
átlagosan azonos mennyiség , egyaránt 50
gramm cukrot tartalmaz.
Fehér csokoládét el ször 1930-ban,
Svájcban állítottak el , ahol a csokoládékészítésnek nagyon régi hagyománya van.
Azóta t nik fel a fehér csokoládé az édességek között, legyen szó akár klasszikus
csokoládéról, vagy díszít elemként a bonbonok között testvéreivel, a barna tejcsokoládéval, vagy a fekete étcsokoládéval kombinálva.
(www.farbimpulse.de, 2016. január 20.)
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A „gerecsei fehér márvány”
A gerecsei k bányászat II.
BABINSZKI EDIT
A „gerecsei fehér márvány”, vagy más néven „sütt i márvány”a Gerecse egyik, már a rómaiak által is bányászott, máig kedvelt épít - és
díszít köve. A „gerecsei vörös márványhoz” hasonlóan hazánkban ugyan márványnak nevezik, valójában lyukacsos, laza szerkezete nem is
hasonlít a masszív, tömör, metamorfózison átesett márványéra. A valójában piszkosfehér szín édesvízi mészk karsztforrások által táplált
tavakban képz dött, illetve si mésztufagátak, tetaraták maradványa. Tömegesen találhatók benne növénymaradványok, de el fordulnak puhatest ek vázai, gerincesek csontjai is. A gerecsei édesvízi mészk leghíresebb smaradványa azonban „Samu”, a vértessz l si el ember.
Gerecsében az elmúlt évszázadokban sorra nyílt „márványbányákban” a hegység két közkedvelt épít kövét bányászták: a cikksorozat el z
részében bemutatott, vörös szín , jura korú Pisznicei Mészkövet és a most sorra kerül , sárgásfehér, barnás fehér szín , édesvízi mészkövet. A Gerecsében el forduló
több mint 50 édesvízi mészk -el fordulás
a hegység északi részén, egy ÉK–DNy-i
irányú vonal mentén sorakozik.
A gerecsei édesvízi mészkövek közül a
legid sebbek körülbelül 8–9 millió évvel ezel tt keletkezhettek. Ekkor a Gerecsét a Pannon-tó vette körül. Ennek a partvidékén rakódott le az a mésziszap, amelyb l a Pock n, a
Margit-hegyen és Alsóvadács környékén található édesvízi mészkövek keletkeztek. Kés bb, a tó partvonalának eltávolodása után,
els sorban a pliocénban és a pleisztocénben,
több szakaszban keletkeztek egymástól jól elkülöníthet szintekben édesvízi mészkövek.
A hegységben 41 si hévforrás mutatható ki:
ezek közül 10 a pliocén, míg 31 a negyedid szak során törhetett fel (beleértve a tatai és
dunaalmási, jelenleg is m köd forrásokat).
A gerecsei édesvízi mészkövek kialakulását az tette lehet vé, hogy a hegység legnagyobb része különböz korú karbonátos k zetekb l, els sorban jól karsztosodó mészk b l
áll. Emiatt a hegységben felszínre tör források nagy mennyiség oldott karbonátot tartalmaznak, melyet a felszín alatti áramlásuk során oldanak ki a mészk b l. A karsztforrások
által táplált forrástavakban kivált és lerakódott
mésziszapból keletkeztek a hegység peremein el forduló legnagyobb édesvízi mészk testek. Ilyen például a mogyorósbányai K hegyet, a sütt i Haraszt-hegyet, valamint a
dunaszentmiklósi Új-hegyet alkotó mészk .
A Gerecse édesvízi mészköveinek másik része vízfolyások által egymással öszszeköttetésben álló tórendszerben képz dött
(Sütt –Dunaalmás). Az egykori tavak partját mocsarak szegélyezhették,
ék,, a tavakat öszszeköt vízfolyásokban pedig mésztufagátak,
tetaraták, azaz kis medencék, valamint kisebb
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A mogyorósbányai K -hegy (Budai Tamás felvétele)
zuhatagok alakultak ki (K -hegy, Sütt , Tata).
A becslések szerint a karsztos hévforrásokból
a hegységben a pannóniai kortól napjainkig
mintegy 120 millió m3 karbonát csapódott ki.
Az édesvízi mészkövekre jellemz , hogy
a mész a víz útjába kerül növényeket bekérgezi, majd ezek kés bbi lebomlása következtében lyukacsos, porózus szerkezet vé válik. Gyakoriak bennük az egykori
növények szár- és levélmaradványai. A növényeken kívül a vízben él csigák házai is
tömegesen fordulhatnak el . Nagy ritkán
gerincesek csontjai is el kerülnek: a vízhez
inni járó növényev nagyeml sök és a rájuk
vadászó ragadozók maradványai. Ilyenek
például a Les-hegyen talált mamutfogak.
A gerecsei édesvízi mészkövekb l el került leghíresebb lelet minden bizonnyal a
vértessz l si mésztufához köt dik. Az itteni, szigetekkel és mocsaras részekkel tagolt
tavacskák körül élt Sámuel, a vértessz l si
el ember, valamikor 350–280 000 évvel ez-

el tt. Máig ez az egyetlen olyan hazai alsópaleolit lel hely, ahol az emberi tevékenység
nyomai (k eszközök, t zhasználat nyomai)
mellett az egykori ember maradványait is
megtalálták (egy 6–7 éves gyermek tejszemfogát és zápfogát, valamint egy feln tt férfi,
Samu tarkócsontját). A lel helyen és annak
környékén el kerültek az akkoriban itt élt
nagytest állatok maradványai is – bölények,
szarvasok, medvék, lovak csontjai, fogai –,
melyekre Samu és társai vadászhattak.
E világhír leletek mellett a gerecsei édesvízi mészkövek másik jelent sége az épít ipari felhasználásukban rejlik. Bár a Gerecse
„márványbányáinak” megnyitására nincsenek konkrét adatok, de az biztos, hogy már a
rómaiak is nagy volumen k bányászatot és
k faragást folytattak a vidéken. Az édesvízi
mészk a Római Birodalom kedvelt épít - és
díszít köve volt, a Pannónia területén lév
el fordulásokat is fejtették, így a Sütt –Dunaalmás térségében elhelyezked ket is. EbTermészet Világa 2016. március
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ben a korban a tardosbányai bányahegyi vörösmészk -bányát kövezett út kötötte össze
a sütt i bányákkal és Sütt (Lepavista) katonai táborával.
Az elkövetkez évszázadokban a gerecsei k bányászat és k faragás hol fellendült, hol lehanyatlott, néha szünetelt. Utolsó
igazi fellendülésére a XVIII–XIX. század
fordulóján került sor, amikor olasz k bányászok és k faragók telepedtek le Sütt n
és sorra újranyitották a régi bányákat, illetve újakat állítottak üzembe. Újabb lökést a
kiegyezés után kapott a gerecsei k bányászat, amikor a nagy f városi építkezésekhez
szállítottak óriási mennyiségben gerecsei
„márványokat”, melyeket a kor építészei
szívesen alkalmaztak a monumentális középületek építésénél.

Tetaratarétegek a K -hegy oldalában
(Kele Sándor felvétele)
Az édesvízi mészk anyagi min sége és
esztétikai tulajdonsága a képz dési körülmények függvényében változik, amit a hasznosításnál figyelembe is vesznek: a tavi-mocsári
típusú édesvízi mészkövek a legalkalmasabbak épít k nek, míg a lejt n keletkezettek min sége nem felel meg az el írásoknak. Napjainkban legnagyobb mennyiségben burkolásra
használják: küls és bels falburkoló anyagként, illetve nem túl nagy forgalmú bels terek
padozatának burkolására. Alkalmazzák m emlékeink (pl. Országház, Budai vár stb.) felújításánál épületszobrászati célokra és sírk ipari
k ként is. Gyakran készítenek bel le támfalakat. A bányászati és feldolgozási körzetekben
kedvelt natúr díszít k , melyb l díszes lábazatokat, kerítéseket készítenek, és szívesen alkalmazza a parképítési gyakorlat is.
A k bányászat és k feldolgozás
évszázadokon át a környék legf bb
megélhetési forrása volt. A gerecsei k iparban
résztvev falvak lakosai között igen régre
visszanyúló munkamegosztás alakult ki:
Természettudományi Közlöny 147. évf. 3. füzet

a hegység szinte minden k bányájában
tardosbányaiak fejtették a követ, más
faluból származó k fejt ket alig-alig
lehetett találni. A feldolgozást a sütt iek és
a piszkeiek, valamint a dunaalmásiak és a
nyergesújfalusiak végezték.
A k fejt k életét Hála József írta le részletesen: a sütt i k bányákban dolgozó
tardosbányai k fejt k a bányákban, vagy
azok közelében lév , az édesvízi mészk re
települ löszbe vájt barlanglakásokban, úgynevezett gunyhókban laktak. Ezek többségét
a XIX. század közepén, második felében készítették, csákányokkal, ásókkal, lapátokkal.
A boltozatos kiképzés barlanglakások némelyikében a löszb l fekv padkákat faragtak ki,
de voltak fapriccsek is, amelyek 50 cm magas
faguglikra rakott deszkákból készültek. Leg-

egy-egy barlanglakásban. A gyerekek 12–15
évesen kezdtek dolgozni a bányában, napszámosként: talicskáztak, vizet hordtak, faragták a követ. A munkájukért kapott bér
egyik fele az övéké volt, a másik fele az ket
befogadó parti tagjaié. Pár év elteltével, ha
meg voltak elégedve a munkájukkal, akkor a
parti teljes jogú tagjaivá válhattak.
A k fejt k esténként vacsorát f ztek,
kártyáztak, újságokból olvastak fel, esetleg felkeresték a sütt i borospincéket. Petróleumlámpával, vagy gyertyával világítottak, de sötétedéskor mindenki lefeküdt aludni. A bolháktól sokat szenvedtek: „Hétf n
gyakran egy kutyát küldtek be el ször a
gunyhóba, hogy összeszedje a kiéhezett bolhákat. Amikor kijött, kínjában hempergett a
földön. Ahol nem volt kutya, ott egy ember

Mamutfogak a dunaalmási Les-hegy édesvízi mészkövében (Lantos Zoltán felvételei)
többjükben löszb l kifaragott ül padkák is
voltak, melyek egy része ívesre volt kifaragva – követte az emberi hát vonalát. A földt l
különböz magasságban vakablakok voltak,
melyeket tárolófülkéknek használtak.
A követ kitermel munkásokat k fejt knek, vagy riccereknek nevezték. A k fejtést
kézi er vel és eszközökkel végezték: a medd letakarítása után bejelölték a kifejtend k tömb méretét, majd V-alakú, 4–5 cm széles és
10–20 cm mély árkokat (ricceket) mélyítettek. Ezekben helyezték el az ékeket, melyeket
addig ütöttek a nagykalapáccsal, amíg a k el
nem repedt. A riccerek 4–8 f s csoportokban,
úgynevezett partikban dolgoztak, melyek vezet jét – akik a legtapasztaltabb munkások
közül kerültek ki és tudtak írni, számolni –
saját maguk választották meg. A vezet k, a
partifírelek határozták meg a napi 10–12 órás
munka menetét, k jegyezték fel a teljesítményt és ez alapján k osztották szét a fizetést
is, hetente egyszer, szombaton.
A partik f leg baráti, vagy rokoni alapon
szervez dtek, tagjai általában együtt laktak

vállalkozott a bolhák összeszedésére: levette a bakancsát, felt rte a nadrágszárat, úgy
ment be a gunyhóba, majd a sáncon söpörte
le magáról azokat.”
A
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A Fundoklia-völgy
KÁLLAYNÉ SZERÉNYI JÚLIA – SZERÉNYI GÁBOR

Fundoklia-völgy Érd területén, a
Tétényi-fennsík szarmata mészk b l felépül nyugati részén fekszik.
Északnyugat-délkelet irányban húzódik,
közel 3 km hosszú, helyenként összesz kül, másutt kiszélesedik. A közel sík fennsíkba bevágódó, kanyargó, 10–30 méter
mély karsztos, száraz aszóvölgy egyedülálló tájképi érték. A fennsíkról Érd dél- és
délkeleti panorámája tárul elénk, valamint
tiszta id ben a Pázmánd-verebi dombvidék
és a Velencei-hegység is szabad szemmel
látható. A szomszédos érdi, tárnoki, sóskuti
hasonló él helyek fokozatos beépítése következtében az érdi Fundoklia az egyik
utolsó, jelent s kiterjedés mentsvára a
környék különleges él világának. Érdekes
neve török eredet , a „fundoklia” mogyoróst jelent, ami nyilván a völgyoldalakat
borító s r mogyoróbokrosokra utal. Fels völgyf jét levágja az M-7-es autópálya.
A völgy akkor került a helyiek érdekl désének középpontjába, amikor az 1980-as
évek közepén Pest megyei kezdeményezésre regionális szeméttelepet képzeltek
el a helyén. Az akkor még szokatlan, elementáris erej „aluról jöv népi kezdeményezésnek” ezt sikerült megakadályoznia.
Igazi kutatása ezután indult csak meg, és
az eddigi eredmények alapján egyértelm en kiderült, hogy természeti értékekben hihetetlenül gazdag a völgy és környéke. Ma
helyi védettség terület, és szépen kiépített,
magyarázó táblákkal ellátott tanösvény kalauzolja végig az ide látogatót.
A völgy északnyugati vége világhír
semberi vadásztelepet rejt. A feltárások
során több mint ötvenezer állati csontmaradvány, köztük barlangi medve, gyapjas
orrszarvú, mamut, rénszarvas csontjai, valamint nagyszámú, a vadászzsákmány feldolgozását lehet vé tev szerszámok kerültek el . Ezek f nyersanyaga a görgetett
kavicsból származó kvarcit, amely egyértelm en bizonyítja, hogy az érdi sember a
Kárpát-medencében egyedülálló módon a
délkelet-európai úgynevezett „charentien”
kultúra képvisel je volt. További különlegesség, hogy a völgytekn k aljáról korabeli t zhelynyomok is el kerültek. Feltehet en egy hajdani „vadásztanya hústároló
verme” került el , mivel els sorban combés lapockacsontok tömegét rejtette a föld.
A Fundoklia-völgy alapk zete fiatalkorú, 10–15 millió éves szarmata mészk , amelynek hazánkban itt van az egyik
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legnagyobb kiterjedés felszínre is bújó
el fordulása. Igen változatos megjelenés . Porló felszínek és nehezen gyepesed
meredek k folyások, függ leges sziklaletörések, természetes lépcs k, és a csak
id sebb mészk formákra jellemz nagy
kiterjedés sík platók egyaránt megfigyelhet k itt. A változatos geomorfológia sokféle talajformát eredményez. A könnyen
erodálódó, aprózódott felszíneken a szél
és a csapadék nem engedi zárt talajtakaró
kialakulását, sekély, nyílt, sovány váztalajok figyelhet k meg itt. Másutt záródott
már a talajtakaró, és vékonyabb-vastagabb
rendzina fedi az anyak zetet. Szervetlen

A Fundoklia-völgy
és szerves kolloidokban szegény, ezért nehezen rzi meg a vizet, könnyen kiszárad.
Lent a völgyfenékben, humuszban gazdag,
sokkal jobb vízmeg rz képesség erd talaj alakult ki. A völgy déli végén jelent s a
löszfelhalmozódás, így ott kiváló min ség a term talaj.
A változatos talajviszonyokat jól tükrözi a rajta megteleped növényzet. Az eddigi kutatások alapján 316 növényfaj került
el innen, a hazai növényvilág 15%-a! Közülük fokozottan védett két faj, a magyar
gurgolya (Seseli leucospermum) és a Szent
István-szegf (Dianthus plumarius subsp.
regis-stephani). Mivel ezek a növények
csak a dolomit k zetre jellemz ek, itteni
el fordulásuk különösen jelent s. A magyarázata pedig az, hogy a szarmata mészk fizikai viselkedésében a dolomitra hasonlít. Könnyen aprózódik,
ik, porlik, ellenben nehezen mállik, akár a dolomit, ezért
a felszíni formái is hasonlóak, és csak las-

san fejl dik rajta term talaj és indul meg
a biotikus szukcesszió. További 33 védett
növényfaj el fordulásáról tudunk, ez is
igen nagy szám. Hasonlóan gazdag az állatvilág is, els sorban a gerinctelen fauna.

A kopár lejt k, tömött gyepek
A sekély váztalajú, meredek lejt k növényei között sok a pionír faj. A mohák és
zuzmók mellett virágos növények is dacolnak a víz- és táplálékhiánnyal. Közülük a borsos varjúháj (Sedum acre) és
a hatsoros varjúháj (Sedum sexangulare)
messzemen en alkalmazkodott a sivár viszonyokhoz. Leveleik
pozsgásak, akár a kaktuszok szára, azaz igen
gazdag nagy nyálkatartalmú vízmeg rz alapszövetben, ezért a legtikkasztóbb nyárban sem
száradnak ki. Mellettük
jellemz a molyhos napvirág (Helianthemum
nummularium) és egy
igen lassú növekedés
törpecserje, a naprózsa
(Fumana procumbens)
el fordulása.
Azokon a helyeken,
ahol erre lehet ség nyílik, megindul a növényzet záródása és
megjelennek a nyílt sziklagyepek társulásai. F gyepképz bennük a kora tavasszal
nyíló szárazságt r lappangó sás (Carex
humilis). Alacsony, kör alakú párnái folyamatosan kifelé gyarapodnak, miközben
középs elöreged részei elpusztulnak.
Így jönnek létre jellegzetes „boszorkánygy r i”. Mellette a nyílt gyepek seregestül
el forduló növénye a szintén els k között
virágba boruló homoki pimpó (Potentilla
arenaria). Hasonló él helyeket kedvel a
közönséges borkoró (Thalicrum minus)
is. Ugyancsak a nyílt sziklagyepek védett
növénye az alacsony termet , lila és sárga
szín virágokat term apró n szirom (Iris
pumila).
A teljesen zárt lejt sztyeppek tavaszszal messzire sárgállanak a tavaszi hérics
(Adonis vernalis) aranyló virágaitól. Ma
már sajnos csak néhány szál jelzi, hogy a
leánykökörcsin (Pulsatilla grandis) és a
Természet Világa 2016. március
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rág (Isopyrum thalictroides), ritkasága. Élete nagy részét a föld alatt
a bogláros szell rózsa tölti a kövi torzpók (Atypus muralis) is.
(Anemone ranunculoides), Hatalmas csáprágói teszik torzzá testét,
és nem hiányzik az odvas fejtora emiatt aránytalanul nagy a potkeltike (Corydalis cava) rohához képest. Életmódja különleges.
sem. Igazi gyertyános-töl- Akár fél méteres függ leges tárnákat kégyes–bükkös kora tavaszi szít a talajba, ezt béleli ki pókfonálból
aspektus alig néhány mé- álló fogóharisnyával. A harisnya szára
terre a száraz sziklagyepek- a tárna falához simul, feje 20–25 centit l! Kés bb is megvannak méterre túlnyúlik a tárnán és a talajon
az ide ill erdei vadvirá- fekszik. Ha egy apró rovar keresztülgok: egyebek közt a tava- mászik rajta, a háló fonalainak rezgését
szi kankalin (Primula veris), a pók érzékeli, el rohan a lakókamráa baracklevel harangvirág jából és a harisnya falán keresztülmarA völgy tanösvényének egyik szakasza
(Campanula persiciflora) va ejti el zsákmányát. Ugyancsak fügügés az erdei gyöngyköles g leges lakócsövet váj a talajba hazánk
fekete kökörcsin (P. nigricans) is megta- (Lithospermum purpureo-coeruleum). legnagyobb méret pókja, a szongáriai
lálja ezekben a gyepekben az életfeltétele- A völgyfenék északi oldalán helyenként csel pók (Lycosa singoriensis). A n stéit. Május derekán bontja szirmait a dekora- összefügg en borítja a talajt a gyöngyvi- nyek gyakran leveg ztetik apró ivadékaitív megjelenés nagyezerjóf (Dictamnus rág (Convallaria majalis) és a széleslevel
kat a tárna szájában üldögélve. Leggyakalbus). A citromfélékkel rokonságban ál- salamonpecsét (Polygonatum latifolium). rabban száraz tet n és lazább lösztalajok
ló növény illóolajokban annyira gazdag, A kevésbé üde részeken ket a rokon érintkezési
ési zónájában találkozhatunk tárhogy szélcsendes id ben egy szál gyufá- soktérd salamonpecsét (Polygonatum náival. A cserjésekben er s fogóhálókval akár lángra is lobbanthatjuk a bel - odoratum) váltja fel. A völgy kuriózuma kal vadászik repül rovarokra az óriás
le kipárolgó g zfelh t. Magtokjaiban fej- a turbánliliom (Lilium martagon) el for- keresztespók (Araneus grossus).
l dik egy ritka, védett bagolylepkénk, az dulása.
Ami a bogárvilágot illeti, se szeri, se
ezerjóf bagolylepke (Pyrrhia purpurina)
Botanikai szempontból talán a déli völgy- száma a védett ritkaságoknak. A száraz
hernyója. A lepke a növény virágzása ide- f vastag löszréteggel fedett, egész évben gyepekben él szürke nyúlkapor (Trinia
jén éjjel rajzik, nappal a leveleken üldö- tarka virágsz nyeggel borított meredek ol- glauca) száraiban fejl dik két ritka, kögélve figyelhet meg. Ugyancsak május- dalai a legértékesebbek. Itt a felülr
ülrr l ér- zel rokon cincérünk, az árgusszem cincér
ban virul a pompás, magas bíboros kos- kez lejt sztyepp gazdag növényzete keve- (Musaira argus) és a pettyesnyakú cincér
bor (Orchis purpurea). Mellettük mutató- redik az alulról felnyomuló löszvegetáció (M. rubropunctata). A bogarak április-mába csak a legértékesebb védett növények elemeivel és a szegélybe belopakodnak az jus fordulóján a gazdanövényeken mászközül néhány: seregestül nyílik a pusztai erd b l felszivárgó fajok is. Csak itt fordul kálnak. Az ország alig néhány pontjáról ismeténg (Vinca herbacea), a selymes bog- el a völgyben az erdei szell rózsa (Anemone mert a magyar darázscincér (Chlorophorus
lárka (Ranunculus illyricus), a magyar sylvestris) és a löszjelz fajok, a törpeman- hungaricus). Lárvája a selymes
selymes dárdadárdarepcsény (Erysium odoratum). Jellemz
dula (Amygdalus nana) és az sszel virító here (Dorycnium germanicum) gyökeréa sugaras zsoltina (Serratula radiata) és a vet virág (Sternbergia colchiciflora). A ma- ben fejl dik, az imágó május-júniusban
hangyabogáncs (Jurinea mollis) el fordu- gas, s r szálfüvek kölása. Május közepét l helyenként tömeges zött kéklik a csomós haa sárga len (Linum flavum), és a fehéres rangvirág (Campanula
cs df (Astragalus vesicarius), szálanként glomerata) és az olasz
díszlik a borzas vért (Onosma visianii) harangvirág (Campanula
és az elmaradhatatlan zsályák, a liláskék bononiensis), messzivirágú mezei zsálya (Salvia pratensis) re piroslik a budai imola
és a piszkosfehér osztrák zsálya (Salvia (Centaurea sadleriana).
austriaca).
Ami pedig különlegessé teszi a völgy
melletti plató két olS r erd
dalát és a lejt k egy
részét, az a csodálatos
Ha leereszkedünk a völgy meredek oldalán, szépség , összefügg ,
egyszerre egészen más világba csöppen- ringatózó árvalányhajÁrvalányhajmez a fennsíkon
nünk. Egy nyirkos aljú gyertyános tölgyes mez . Hatalmas álloerd be, melynek kiterjedése csak éppen mányokban él itt ugyanis a csinos- és a leginkább a tápnövény virágján figyela sz k völgyfenékre korlátozódik, jobb- délvidéki árvalányhaj (Stipa pulcherrima, het meg. A védelem alatt álló lemezesra és balra alig néhány méter. A kanyar- S. eriocaulis).
csápú bogarak közül el került a nagy és
gó erd sávot s r kökényes-galagonyásA sokszín és változatos növényvilág kis szarvasbogár (Lucanus cervus, Dorcus
mogyorós átmeneti zóna választja el a szik- rendkívül gazdag ízeltlábú fauna számára paralellipipedus), valamint a virágbogarak
lagyepekt l. Helyenként a lejt k oldalain, jelent otthont. Igen érdekes a völgy pókfa- több képvisel je, így a pompás virágbogár
s t a tet n is, molyhos tölgyes bokorerd
unája. Védett pókjaink közül több tárnázó (Cetonischema aeruginosa) és a magyar
díszlik. Lent, a h vös, szurdokszer árok faj is él itt. Ezek közös jellemz je, hogy virágbogár (Netocia ungarica). El bbi
fenekén kora tavasszal hóvirág (Galanthus a talajba függ leges tárnákat készítenek, csorgó fanedven, utóbbi a bókoló bogáncs
nivalis) nyílik, mellette bontja nagy szi- és ebben töltik idejük nagy részét. A ma- (Carduus nutas) virágzatában jellemz . A
romszer csészeleveleit a kisvirágú hunyor gyar aknászpók (Nemesia pannonica) és nagy futóbogarak közül a völgyben gya(Helleborus dumetorum). Sok a galambvi- a bikapók (Eresus cinnaberinus) a völgy kori az aranypettyes futrinka (Carabus
Természettudományi Közlöny 147. évf. 3. füzet
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hortensis), de élnek itt egyéb fajok is, például a selymes futrinka (C. convexus), a
dunántúli kékfutrinka (C. violaceus), és a
b rfutrinka (C. coriaceus).
A száraz gyepeknek gazdag a sáskafaunája. A homokon jellemz védett sisakos sáska (Acrida hungarica) nem ritka a
murvásodó mészk porladékon, ahogyan
a geofil sáskák közül a szintén védett
szerecsen sáska vagy másik magyar nevén változó sáska (Celes variablilis)
sem. A lejt sztyeppek és a löszzóna találkozásának magas gyepében nappal a
f szálakon kapaszkodva szinte észrevehetetlen Magyarország legnagyobb rovara, a f részlábú szöcske (Saga pedo).
Falánk ragadozó, szívesen zsákmányolja
a gyepekben szintén el forduló imádkozó sáskát (Mantis religiosa). Mindkett jüket természetvédelmi törvény oltalmazza.
A recésszárnyúak közül nyár elején nappal rajzik a keleti rablópille (Libelloides
macaronius). Éjjel a kétszín fogólábú
fátyolkák (Mantispa stiriaca) lesik a lomblevelek szélén ülve az arra téved áldozatot. Több hangyales faj el fordulásáról is tudunk. A hártyásszárnyúak közül

Turbánliliom
néhány nagytermet óriás látogatja a virágokat. Védett faj az egyébként rendkívül ritka nagytermet délvidéki poszméh
(Bombus argillaceus), amely az utóbbi
években kolonizálódott a völgyben. Mediterrán faj, észak felé nyomulásában sokan a globális felmelegedés újabb bizonyítékát látják. Szintén déli faj legnagyobb hártyásszárnyúnk, az óriás t rösdarázs (Megascolia maculata), amely
ugyancsak nyár elejét l repül a völgy
peremén húzódó száraz gyepek felett.
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35 lépcs vezet a gerincre

a fali gyík (Lacerta muralis), valamint a
zöld gyík (Lacerta viridis). Különleges
ritkaság a vakondokgyík-félék közé tartozó pannon gyík (Ablepharus kitalbelii).
Latin nevét Kitaibel Pálról, a XVIII. század neves természetkutatójáról kapta. Sokáig Kárpát-medencei endemizmusnak
vélték, ma már tudjuk, hogy a Balkánon
is el fordul. Mérete alig tíz centiméter,
lábai nagyon aprók, vékonyak, alig képesek a test kígyózó mozgását segíteni. A kígyók közül a f leg sáskákkal és
gyíkokkal táplálkozó rézsikló (Coronella
austriaca) él a napsütötte, lankás oldalakon.
Ami a madárvilágot illeti, kett s a kép.
A völgyben sétálva sokféle madarat megfigyelhetünk, legtöbbjük azonban csak átrepül vendég, közülük kevésnek költ helye a Fundoklia. Leginkább énekesek
fészkelnek a s r cserjésekben vagy az
erd ben. Fészkel egyebek közt a vörösbegy (Erythacus rubecula), az énekes
rigó (Turdus philomelos), a nagy fülemüle
(Luscinia megarhyncha). Legértékesebbek és leglátványosabbak a déli löszfal
szakadásban korábban költ gyurgyalagok (Merops apiaster) voltak. Kés bb a
város terjeszkedése, a bolygatás fokozódása és a löszfal cserjésedése miatt továbbálltak. A tanösvény elkészítésekor a
hajdani költ helyet kitisztították, s t gépekkel új, meredek szakadás készült kifejezetten a számukra. Sokszor látni, ahogyan átrepülnek a völgy felett, reméljük,
mihamarabb visszatalálnak régi költ helyükre.
Leginkább májusban, az árvalányhaj virágzásakor érdemes a Fundoklia-völgyet
felkeresni, bár az ínyenceknek egész évben nyújt érdekességeket. A helyi védelem mind fokozottabb oltalmat jelent.
Az sember vadásztelepének maradványait rz , az M-7-t l északra es része
régészeti védelem alatt is áll, a természetermészeti értékekben gazdag délre es része pedig egyben európai jelent ség NATURA
2000-es terület.
S

A rendkívül gazdag lepkevilágot is
csak érint legesen, néhány védett faj kiragadásával szemléltetjük. A nappali lepkék közül különböz erny svirágzatúak
levelén él a védett fecskefarkú lepke
(Papilio machaon) hernyója. A kifejlett
lepkékkel tavasszal és nyár derekán találkozhatunk. A fehérlepkék közül különlegesség a dolomit kéneslepke (Colias
chrysotheme) el fordulása. Fokozottan
védett, törvényes eszmei értéke 100 000
forint. A boglárkalepkék közül kiemelésre érdemes a tölgyfa csücsköslepke
(Satyrium ilicis) és a nagyszemes boglárka (Glaucopsyche alexis), míg a védett tarkalepkék közül a kis tarkalepke (Melitaea trivia), a szemeslepkék
közül a tarka szemeslepke (Chazara
briseis). Az éjjel repül lepkék közül a
szendereket a tölgyszender (Marumba
quercus), a szöv lepkéket az Eriogaster
fajok képviselik. De találkoztunk itt
már a délr l felrepült halálfejes lepkével
(Acherontia atropos) is. Védett araszoló
lepke a meleg májusi éjszakákon megjelen szikPettyesnyakú cincér (A szerz k felvételei)
laüröm araszoló (Dyscia
conspersaria). Október
elején, a napsütötte déli órákban sebes szárnyalással száguldoznak
a sávos pohók (Lemonia
dumi) hímjei, úgy keresik a f ben lapuló n stényeket.
A gerinces faunát illet en els sorban a hüll ket kell kiemelnünk. A
gyíkok közül négy faj él
a völgyben. A nyakörvös
öss gyíkok közül a fürge gyík (Lacerta agilis),
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Illatjelek a mélyben
VUTS JÓZSEF – TÓTH MIKLÓS
özismert, hogy a szaglás milyen
fontos szerepet tölt be életünkben.
Nélküle nem éreznénk az ételek
ízét vagy a virágok illatát, és olyan speciális adottságokat igényl foglalkozások,
mint például a borkóstolás, nem létezhetnének. De nemcsak mi, emberek vesszük
hasznát eme érzéknek, hanem a körülöttünk lév él világ minden tagja is. A szaglás folyamata általában úgy jelenik meg
el ttünk, hogy illatmolekulák úsznak a
leveg ben s jutnak el orrüregünk szaglóhámjára, ahol ingerületet váltanak ki, s az
agyi feldolgozás után kialakul az illatérzet.
Azonban a szaganyagokat nemcsak a szél,
hanem a folyó is sodorhatja: a vízi él lények ugyanúgy képesek szaglásra, mint a
szárazföldiek.
Viszont belegondoltunk-e már abba,
hogy vajon a lábunk alatt, a talajban lehetséges-e a szaglás? Az örök sötétség birodalmában a látás értelmét veszti, s az a kép
alakulhat ki bennünk, hogy az él lények
többsége „vakon” kószál a s r közegben.
A tapintásnak biztosan fontos szerep jut a
föld alatti tájékozódásban, s a vibrációs jelekkel történ információközlés is el térbe
kerül. De mindezek az érzékek valószín leg nem elég specifikusak ahhoz, hogy
például egy gyökérrágó rovarlárva „tudtára adják”, merre van a tápnövénye. A lárva ugyanis nem engedheti meg magának,
hogy próba-szerencse alapon haladjon értékes métereket ott, ahol az el rejutás minden bizonnyal nagyon energiaigényes (a
legtöbb talajlakó gerinctelen egy nagyjából 1 m2-es alapterület szelvényt barangol be az élete során). Ugyanakkor a táplálékforrás elhelyezkedésér l a növény gyökérrendszere által kibocsátott illatanyagok,
mint kémiai jelek (szemiokemikáliák),
elég nagy pontossággal tájékoztathatják a
rovarok talajlakó lárváit.
A föld alatti világ kémiai ökológiája – a
föld felettivel összehasonlítva – egy még
csak részben feltárt tudományterület. Ez
többek között annak tudható be, hogy az
illatmolekulák begy jtése, a biológiailag
aktívak kimutatása, valamint a különböz
viselkedéstesztek sokkal nehezebben kivitelezhet k egyrészt a nagy kémiai „háttérzaj”, másrészt a még nem kell en kidolgozott módszertan miatt. E cikkben hiányos tudásunk töredékeit szedjük össze,
és egy, a gyakorlatban m köd példát is
bemutatunk.

K
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Májusi cserebogár pajorja közelr l. A piros nyilak a legf bb szaglószerveket, a
csápokat jelölik (Forrás: http://llanurascastellanas.blogspot.co.uk)

A talaj mint háromfázisú rendszer
A talaj szilárd, folyadék- és gázfázisban
lév anyagok keveréke. A szilárd fázisú
ásványi és szerves anyagok a talaj térfogatának nagyjából felét teszik ki, a kitöltetlen rész pedig a pórustér, amelyben folyadékfázisú és gázfázisú anyagok fordulnak
el . A talajvizet alapvet en háromféle er
mozgatja a víztelítettségt l függ en. Telített talajokban, ahol a víz kitölti az összes
pórust, a gravitációnak van nagy szerepe,
míg telítetlen talajokban el térbe kerül a
kapillárishatás. Ahogy a talaj víztartalma
tovább csökken, a növények légzéséb l
származó „húzóhatás”, illetve a gyökérsejtekben oldott sók által kifejtett ozmózishatás révén kerül a víz a gyökerekbe.
A folyékony vizet nem tartalmazó pórusokban vízg z és különböz gázok keverékei találhatók, melyek együttesen a talajleveg t alkotják, s mely f alkotóelemei
a nitrogén, oxigén és szén-dioxid. A nitrogén és oxigén aránya hasonló a légköri le-

veg éhez, de szén-dioxidból 5–10-szer nagyobb mennyiség van jelen a mikrobiális,
növényi és állati légzés jóvoltából. Mivel
nincs légmozgás, a gázok diffúzióval haladnak a nagyobb koncentrációjú hely fel l a kisebb koncentrációjú felé a talajpórusok között. Jellemz a diffúzió sebességére, hogy a gázok gyorsabban diffundálnak keresztül 1 m vastag légrétegen, mint
egy 1 mm-es vízhártyán, ami a pórusok
felületét borítja. De légcsere ugyanúgy történik a talajleveg és a légköri leveg között is. Jellemz en az oxigén a légkörb l a
talajba, míg a szén-dioxid fordított irányban diffundál. Oxigénhiányos talajokban
az anaerob lebontás során nitrogénvegyületekb l nitrogéngáz, nitrogén-monoxid és
nitrogén-dioxid, míg szerves vegyületekb l metán keletkezhet, melyek végül a légkörbe jutnak.
Ebb l is látható, hogy a talajleveg
összetétele sokszín és dinamikusan változó, melyet több tényez (h mérséklet,
nedvességtartalom, kémhatás stb.) együt-
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tesen befolyásol. Ehhez a sokszín séghez
járulnak hozzá azok az illékony, a növényi másodlagos anyagcseréb l származó
vegyületek, melyeket a gyökerek választanak ki.

A növényi illatanyagok
anyagcseréjér l röviden

molekulákat, ezeknek olyan magas koncentrációt kellene elérniük a sejtben, ami
annak mérgezéséhez vezetne. Ezért újabban úgy gondolják, hogy a zsíroldékony
illatanyagok a sejtben hidrofób struktúrákba beleoldódva jutnak el a sejtmembránhoz és a sejtfalhoz, ahol szállítófehérjék segítségével végül átkerülnek a növény felszínét borító viaszrétegbe, majd
onnan – mindezidáig ismeretlen folyamatok révén – a külvilágba.

sebbek, mint a föld felettieké, ami logikus, ha
belegondolunk abba, hogy egy hím selyemlepke-bonyolultságú fejfüggelék nem lenne
praktikus a talajszemcsék és sz k pórusok
közötti haladáskor. A talajlakó lárvák szaglórendszerének els részletes funkcionális anatómiai leírásai egészen 2012-ig várattak magukra, melyek a májusi és az erdei cserebogár
pajorjait vették górcs alá (1. ábra). Megállapították, hogy a májusi cserebogár-pajorok
képesek a különböz növényi illatanyagok
megkülönböztetésére a csápokon és az állkapcsi tapogatókon egészen a királis molekulák enantiomerjeinek a pontosságáig. A kutatók az egyes érzéksz rök szintjén vizsgálták a
szaglás érzékenységét elektroantennográfiás
(EAG) technikákat használva. A másik tanulmány az erdei cserebogár agyi szaglóstruktúráinak a felépítését nézte, amib l kiderült,
hogy például a szaglólebeny, ami a perifériás
szaglószervekb l kifutó axonok els agyi átkapcsolási helye, nagyjából 70 glomerulusból
áll, ami a föld felett él rovarok szaglórendszerének bonyolultságával – így fejlettségével – vetekszik.

A növényi anyagcseretermékeknek többféle csoportosítása létezik, melyek közül
mi most – az egyszer ség kedvéért – azt
választjuk, mely els dleges és másodA talajlakó rovarlárvák
lagos anyagokra oszlik. Eszerint els dszaglórendszere
leges (primér) anyagok a cukrok, fehérjék és zsírok, amelyek közvetlenül részt Mez gazdasági jelent ségük ellenére
vesznek a növény növekedésében és fej- eddig kevés kutatás célozta meg a föld
l désében. Másodlagosak (szekunder) a alatt él rovarlárvák szaglásának felderitkább, különlegesebb, kisebb mennyi- rítését. Egy korábbi Természet Világa
ségben képz d molekulák, melyek fel- számban (145. évf. 7. füzet 307–310) már
adataikat a növény életében közvetett bemutattuk a rovarok els dleges szaglószermódon fejtik ki, például a szabályozásban vének, a csápnak a felépítését és m ködését.
(hormonok) vagy az élettelen és él kör- A legtöbb ilyen irányú leírás a „föld fölötti”
nyezettel történ kölcsönhatások során térben él utolsó életstádiumú rovarokról ké(méreganyagok, színanyagok, illóolajok
stb.). Témánk szempontjából a másodlagos anyagcseretermékek a fontosak, hiTalajlakó ízeltlászen ezek között találunk olyan illékony
búak
vegyületeket, melyek információhordoés a gyökerek illatzó tulajdonságúak talajlakó gerinctelenek
anyagai
számára, míg az els dleges anyagcseretermékek többnyire nem illékony moJó pár olyan tanulmány
lekulák, így a szaglásban sincs jelent s
ismert, amely rovaszerepük.
rok viselkedési válaszát
Az els dleges anyagcsere során képz vizsgálta növények föld
d molekulákat a növényi sejt különböz
alatti részéb l szármaanyagcsereutak (malon- és mevalonsavzó illatanyagokra, de e
út, sikimisav- és oxilipin-út stb.) fokutatások száma meszlyamán alakítja át illékony másodlagos
sze eltörpül a föld föanyagcseretermékekké, melyek a gyölött él rovarokkal végkérsejteket elhagyva a talaj légüregeizettek száma mellett (2.
be jutnak, és diffúzió útján szétterjedábra). A legkorábbi isnek. Definíció szerint ezek a vegyületek
mert kísérleteket drótolyan zsíroldékony folyadékok, melyek
férgekkel, pattanóbogag znyomása magas. A növényi illatanyarak (Agriotes spp., Col.:
gok többsége négy f csoportból kerül ki
Elateridae) lárváival véa bioszintézis-útjukat figyelembe véve:
gezték még a múlt száterpenoidok, zsírsavszármazékok, aromás
zad húszas és negyvevegyületek és aminosav-származékok.
nes éveiben, melyek
Maguk a szintézis-reakciók a sejtplaztöbb szerves savhoz és
ma, a zöld színtestek, a mitokondriumok,
aminosavhoz vonzóda peroxiszómák és az endoplazmatikus
tak laboratóriumi viselretikulum között megosztva zajlanak, s a
kedéstesztekben. EzeTalajlakó rovarlárvák, amint tápnövényre találnak a
sejt vagy olajtestekben, a sejtnedvüreg- szemiokemikáliák segítségével (feltételezett mechanizmus). ket követték a sárgaben (vakuólum) és különböz membrárépalégy (Psila rosae)
A gyökérzóna bal felén a különböz illékonyságú
nokba burkolva tárolja a molekulákat,
és viráglegyek (Delia
vegyületek hatótávolságát érzékeltetjük, a jobb felén
vagy sejten kívüli mirigyekben. Az, hogy
spp.) (Dipt.: Psilidae és
– d lt bet vel – az e vegyületek által meghatározott
ezek a többségükben hidrofób vegyüleAnthomyiidae) lárváival
viselkedést jelezzük. Skálát azért nem adunk meg,
tek hogyan mozognak a sejtplazma vizes
végzett vizsgálatok. A
mert ez növényegyedt l függ en változhat
közegében, máig sem teljesen tisztázott.
kutatók itt a haszonnöEgyes feltételezések szerint ahhoz, hogy szült, valamint például az ecetmuslica lárva- vények föld alatti részeib l gy jtöttek ilaz illatanyagok koncentrációja elérjen stádiumairól. Korábbról is ismertek azonban latmintákat, az összetev ket azonosították,
egy bizonyos értéket a sejten kívüli tér- már olyan anatómiai munkák, melyekb l ki- majd e vegyületek szintetikus mintáit viben, a máig uralkodó modell alapján, mi- t nik, hogy általában a talajlakó ízeltlábúak selkedéstesztekben kipróbálták a lárvákon,
szerint passzív diffúzió mozgatja az illat- csápjai jóval egyszer bb felépítés ek és ki- melyek közül számos vonzó hatású volt.
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A sárgarépalégy esetében szénhidrogének,
ketonok és egy észter voltak aktívak, míg
a Delia-fajoknál a hagymalégy lárvái több
kéntartalmú szerves vegyületre, a káposztalégyé pedig f ként izotiocianátokra – a
káposztafélék jellegzetes vegyületeire –
adtak pozitív választ. Legújabban az el bb

A kukoricabogár lárvái képesek a szén-dioxid koncentrációjában beállt nagyon kis
változások észlelésére, mely lehet vé teszi számukra, hogy hatékonyan kövessék
a szagjelet. Már 0,125% légtéri koncentráció is képes pozitív viselkedési választ
(csalogatást) kiváltani, viszont 10%-nál

gadását eredményezhetik és beindíthatják
a táplálkozást. Ilyenek a különböz cukrok
és egyes zsírsavak (linol- vagy olajsav).
Érdekes módon a kukoricabogár lárváinak
táplálkozása (E)- -kariofillén kibocsátását
eredményezi a kukoricagyökerekb l, ami
nemcsak újabb lárvákat, hanem egyik természetes ellenségüket, a Heterorhabditis
megidis (Nematoda: Heterorhabditidae)
fonálféregfajt is odavonzza, melyek nagy
hatékonysággal pusztítják a bogárlárvákat.
Végül megemlítjük, hogy egyes rovarfajok föld fölött él imágói is használnak
kémiai jeleket annak érdekében, hogy föld
alatt elhelyezked táplálékforrásokra leljenek. Például a Hylastes nigrinus (Col.:
Scolytidae) és a Hylobius abietis (Col.:
Curculionidae) egyedeit különböz terpének elegye irányítja feny tápnövényeik
gyökereihez, míg a Hylastinus obscurus
(Col.: Scolytidae) fajt a vöröshere gyökerei által kibocsátott aldehidek és észterek
ösztönzik ásásra és vezetik táplálékforrásukhoz.

Csapda drótférgek fogására

Csapdázott drótférgek keresése a drótféregcsapdában
említett drótférgek kémiai kommunikációjának újabb részleteire derült fény, amikor
gyökerek által kibocsátott további illatanyagok csalogató hatását bizonyították.
Talán a kémiai ökológia szempontjából
a legteljeskör bb vizsgálatokat a kukoricabogár (Diabrotica v. virgifera) (Col.:
Chrysomelidae) lárváival végezték. Az ok
egyszer : ez a faj az Egyesült Államok
kukoricatermesztésének legfontosabb kártev je, ami ma már Európában is újabb területeket hódít meg a `90-es években történt betelepülése óta. A legnagyobb kárt
föld alatt él lárvái okozzák, melyek a kukorica gyökereit fogyasztják. A tojásokból
kikel apró lárvákra nehéz feladat hárul:
rá kell találniuk a tápnövényre 1 napon
belül, különben elpusztulnak. De hogyan
csinálják? Nos, a folyamat három f lépésb l áll. Els ként a gyökerek által kibocsátott szén-dioxidhoz vonzódnak, amely
a növényi légzésb l származó anyagcsere-melléktermék. Ez a talaj légpórusai között könnyen diffundál és koncentrációgrádienseket alakít ki, melyek a tápnövényüket keres kukoricabogár-lárváknak
jelzik a gyökerekhez vezet nagyjábóli
utat. (A szén-dioxidhoz való vonzódást
több egyéb talajlakó rovarlárva esetében is
kimutatták, mely mutatja e vegyületnek a
növényev k föld alatti táplálékforrásainak
felderítésében játszott általános szerepét.)
Természettudományi Közlöny 147. évf. 3. füzet

magasabb értékek elkerülést okoznak, ami
a szén-dioxid mérgez hatása miatt következik be. Egy kísérletben az els stádiumú lárvák 80%-a képes volt 6 órán
belül a tápnövényre rátalálni 13 cm-r l,
ahol a szén-dioxid koncentrációja 0,10%
volt, míg a gyökerek közvetlen közelében 0,13%, ami egy 4 napos csíranövény
kibocsátásának felel meg. Más kísérletek
azonban kimutatták, hogy szén-dioxidgrádiens hiánya esetében – ami akkor következhet be, ha például túl sok a lebomló szerves anyag a talajban, így az telítetté
válik szén-dioxiddal – a lárvák ugyanúgy
képesek tápnövényükre találni. Jelenleg
úgy gondolják, hogy a keres viselkedés
e második fázisában, a gyökerek közelében, a kukoricanövény másodlagos anyagcseréjéb l származó vegyületek kapnak
szerepet, melyek közül számos illékony.
Ilyenek a 6-metoxi-2-benzoxazolinon, a
hosszú láncú zsírsavak, (E)- -kariofillén,
2,4-dihidroxi-7-metoxi-1,4-benzoxazin-3on, illetve az etiléngáz. A lárvákkal végzett
viselkedéstesztekben tapasztalt mozgásmintázatok (lelassult mozgás, gyors fordulások stb.) az említett vegyületek csalogató hatására utalnak, de még további kísérletekre van szükség ennek tisztázására. A
gyökerek közvetlen közelében aztán nem
az illékony, úgynevezett kontakt anyagok
kapnak szerepet, melyek a tápnövény elfo-

Világszerte sok cég forgalmaz feromonokkal és növényi illatanyagokkal m köd csapdákat kártev rovarok fogására,
rajzásmenetük követésére. Ezek azonban
kivétel nélkül mind föld fölött él fejl dési alakokat céloznak meg, ami közvetetten mutatja, hogy a föld alatti világ
kémiai ökológiájának kutatása még gyerekcip ben jár. Kísérletek már történtek méreganyaggal töltött illatkapszulák
kifejlesztésére, melyek a kukoricabogár
lárváit csalogatják, majd megmérgezik,
illetve olyan génmódosított kukoricafajták kifejlesztésére, melyek sok, hagyományosan termesztett fajtával ellentétben
hatékonyan csalogatják a bogárlárvákat
megtámadó fonálférgeket illatjelek kibocsátásával. Azonban legjobb tudomásunk szerint ezen újítások még nincsenek kereskedelmi forgalomban. Az MTA
Növényvédelmi Intézetének Alkalmazott
Kémiai Ökológiai Osztálya viszont kifejlesztett egy olyan csapdát, amely a földbe süllyesztve hatékonyan fogja az európai kártev drótféregfajokat (3. ábra).
A CSALOMON® csapdacsalád eme új
tagja jó becslést ad a helyi drótféregnépesség nagyságáról, és használatával elkerülhet az igencsak munkaigényes kézi talajminta-vételezés. A szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozók számára a
pattanóbogarakat fogó feromoncsapdák
– melyek képesek megállapítani küszöbérték-fogások alapján akár egy évre el re is, hogy van-e kártételi veszély – a
drótféregcsapdákkal együtt egészen pontos el rejelzést adnak a várható károsítás
mértékér l.
H
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A világirodalom híres szigetei

A Juan Fernández-szigetek
portugál születés Juan Fernández
fedezte fel a szigeteket 1563-ban,
amikor a perui El Callao kiköt jéb l Valparaísóba
óba
ba indult. A partközeli, hajózást megnehezít Humboldt-áramlatot
kerülte ki, amikor a csendesebb vizeken
ismeretlen földekre akadt.
keresztelte el a két f szigetet, a kés bbi Robinson Crusoe-t Más a Tierra (Kontinenshez
közelebbi) és Alejandro Selkirket Más a
Fuera (Kontinenst l távolabbi) névre. Mai
nevüket 1966-ban kapták.
A Valparaíso magasságában fekv szigetcsoport speciális terület, bels önkormányzattal. Fiatal vulkanikus képz dmény, szubtrópusi éghajlattal. Éves középh mérséklete 15,3°C, az évi átlagos
csapadékmennyiség 1040 mm, magas páratartalommal. Az egész szigetvilág Nemzeti Park (1935) és 1977 óta a Világörökség része, melyet annak is köszönhet, hogy
Hawaii után a második helyet foglalja el
endemikus növényeinek száma alapján.

A

a XIX. században és adták el a kínaiaknak. Sokáig úgy t nt, hogy ki is halt, de
1965-ben újra „felfedezték”. Ugyancsak
endemikus egy kolibri (Sephanoides
galeritus fernandensis) és három ragadozó madár is.
A könnyebben elérhet és kedvez bb
adottságú Robinson Crusoe-n (23x13 km)
zajlott a szigetek történelme. Ez a legid sebb, növényzete vízen hajózott idáig, vagy szél hátán érkezett. Lactoris
fernandisima nev cserjéjének rokona
egy 80 millió éves virág, melyet Namíbiában találtak. Rejtély, hogyan jutott el
az alig öt millió éves szigetre. Pálmaerd kben (45 pálmafaj), termékeny földekben, tiszta viz hegyi patakokban és felfedez je által kitett kecskékben gazdag.
A közepén húzódó széles völgy örökzöld erdeiben szemet gyönyörköd kolibrik élnek, de az idilli tájat, a helyenként áthatolhatatlan vadont fakitermel k tarvágásai rondítják. Gazdag benn-

Sziget

Terület (km²)

Lakosság (fő)

Legmagasabb pontja

Robinson Crusoe

47,94

700 (2012)

El Yunque, 915 m

Alejandro Selkirk

49,52

Santa Clara

2,2

--

--

Összesen

99,67

700

--

nincs állandó lakosa Los Inocentes, 1650 m

Az
Alejandro
Selkirk-sziget 150 kmre fekszik a f szigett l, Robinson Crusoetól. Az év egy részében,
október 1. és május 1.
között langusztahalászok népesítik be. Az
értékes zsákmány jelent s bevétel a helyiek számára. A hajótöröttek ellátására ide is
kecskét telepítettek,
melyek – a fakitermeléssel együtt – megváltoztatták a tájat. Ennek
A Robinson Crusoe sziget hajmereszt kifutópályája
ellenére sikerült megriznie páratlan növény- és állatvilágát, szülött vegetációjának része például a
bár a szigetek autokton erdeit a szeder luma-fa (chequén vagy huillipeta, Luma
terjedése fojtogatja, melyet seregélyek apiculata) és a naranjillo (huillipatagua,
terjesztettek el. Az egyetlen endemikus Citronella mucronata).
eml se a fülesfóka (Arctophoca philipA XVII–XVIII. században kalózfépi). Különleges sz rméjükért vadászták szek volt, majd a függetlenségért küz-
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d hazafiak börtöne is, a Cueva de los
Patriotas (Hazafiak Barlangja). 1749ben építették fel a spanyolok a Santa
Barbara er döt, melyet felújítva 1979ben Történelmi Emlékm vé nyilvánították. A szigetvilág 1819-t l tartozik
chilei fennhatóság alá. (T le mindössze
1,5 km-re fekszik a csekély jelent ség
Santa Catalina-sziget.) Egyetlen települését, San Juan Bautistát a svájci Alfred von Rodt báró alapította 1877-ben a
Cumberland-öbölben, a Cerro El Yunque
lábánál, amikor bérbe vette a szigetet a
chilei kormánytól. Lakói ma spanyolok,
franciák, németek és svájciak leszármazottai. A színes faházak üde színfoltok
a hegyvidék el terében, utcáit kalózokról nevezték el. Ma óriás tengerjárók turistái keresik fel az egzotikus vidéket,
amely körül csodálatos korallvilág húzódik. 2010. február 27-én hajnalban egy
8,8-as er sség földrengés következtében 15 m magas cunami söpört végig a
térségben, amely 3 km mélyen hatolt be
Robinson Crusoe belsejébe. Eredménye
tíz halott, hat elt nt személy és óriási
anyagi károk.
1915-ben Hugo Weber a német flotta zászlóshajójával, a Dresden hadihajóval ért a partjaihoz. A vesztes Falkland-szigeteki csatából menekült az t
üldöz angol flotta el l, amely beérte.
Az egyenl tlen küzdelemben elsüllyesztették a sziget öblében, melyen a kés bbi Abwehr f nöke, Wilhelm Canaris
f hadnagy is szolgált. Kimenekített német aranykincset szállított Mexikóba, de
amikor keresésére lemerültek, már csak
üres ládákat találtak. A legénységet kimentették és 1919 végéig Chile déli részén tartották fogva ket. Hugo Weber
1931-ben visszatért a szigetre, de 1941ben náci kémnek vélték és menekülnie
kellett innen. Robinson Crusoe 1927 és
1931 között a köztörvényes b nöz k és
a politikai foglyok börtöne volt.
A szigetcsoport világhírét Daniel Defoe 1719-ben írott Robinson Crusoe cím
regényének köszönheti, amely elsöpr sikert aratott. A helyszínt az Orinoco-delTermészet Világa 2016. március
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tába helyezte, amely a lehet legalkalmatlanabb színhely volt története számára. Henry Pitman, az egykori barbadosi
„fehér rabszolga” könyve inspirálta híres m vének megírására, legalábbis ez az
egyik álláspont. Pitman Venezuela partjai el tt vet dött hét szökött fegyenctársával egy lakatlan szigetre. Azonban itt
sem volt szerencséjük, mert az ott lév
kalózok karjaiba futottak, akik felgyújtották csónakjaikat, mert nem akartak
csatlakozni hozzájuk. Már három hónapja éltek Salt Tortugán, amikor egy kisebb
kalózhajó érkezett partjához. Ezúttal ne-

számolt be Selkirk történetér l,
aki 1721-ben, 45 éves korában
halt meg. Állítólag Defoe magát Selkirket is arra kérte, hogy
mesélje el kalandjait. Ezért, és a
számos egybeesés miatt is valószín leg ez volt Defoe könyvének alapja. A pontos történéseket
nehéz követni, mert maga Defoe
is mindent kevert, ezért is nehéz
eligazodni a valóság és az szüleményei között, mint amilyen
Henry Pitman angol orvos „fehér
rabszolgaként” való deportálása
Barbadosra.
Péntek alakLangusztahalászok
ja egy Moszkitó-parti misquito indi- jelentette számukra a menekvést. Pedro
án vagy mesztic, Will Serrano története a XVI. században naMoskitia volt. John gyon ismert volt. volt Defoe RobinsonWetling kalózkapitány jának el futára. Ma Serrano és Serranilla
legénységébe toboroz- kolumbiai szigetek.
ták, de lázadó magatarA Robinson Crusoe-t kincses sziget
tása miatt puskával, kés- néven illetik, mivel elterjedt, hogy a spasel, l porral és ólommal nyoloktól elrabolt vagyont az angolok
felszerelve a szigeten 1716-ban itt rejtették el. Párja, a másik
hagyták (Defoe történe- „Kincses-sziget”, az északi féltekén eltéhez képest húsz évvel helyezked Kókusz-sziget. A történetet
korábban) – írja Dampier mindenki másként tudja: az egyik váltotudós kalóz emlékiratai- zat szerint 1714-ben egy áruló spanyol
ban. Sorsát a spanyolok hajós, a Veracruzból induló Juan Esteban
által Robinson Crusoe-n Ubilla y Echeverría lopta el, s melyet az
San Juan Bautista városka
hagyott macskákkal osz- angol kalóz, Anson szerzett meg. A mátotta meg.
sik szerint 1761-ben Cornelius Patrick
Defoe könyvével a Webb ásta el, s hogy híre-nyoma se makik sikerült megszerezniük csónakjaikat „robinzonizmus” divattá vált. A legré- radjon, hajóját, legénységével együtt felés elfoglalni hajójukat, hogy elmenekül- gibb ismert „Robinson” egy spanyol ten- robbantotta.
hessenek onnan. Az el bbieknél való- gerész, Pedro Serrano volt. A felfedezéMég a chilei állam is támogatta a
szín bbnek t nik a Selkirk-eredet, aki sek id szakában érkezett az Antillákra, s kincskeresésre vállalkozókat. A megta1676-ban született Angliában egy cipész
volt az egyetlen túlél je egy hajótörés- lált érték egyharmada ütötte volna a marcsalád hetedik gyermekeként, s akit ere- nek, amikor is Havannából Cartagenába kukat, de eddig semmit sem találtak. Az
detileg John Scalcraigh-nak hívtak (in- tartottak. Kezdetben nyersen ette a tenger elveszett 80 láda spanyol arany, drágak ,
nen a Selkirk név). 1704-ben tette partra gyümölcseit, víz helyett tekn svért ivott, pénz, ékszerek nyomát mind a mai naa hajó kapitánya egy nézeteltérést kövepig kutatják. A kincsr l
t en. Vitorlamester volt a Cinque Ports
hitelt érdeml források
Galley nev hajón, amely friss vízzel és
ismertek, de könnyen
élelmiszerrel akarta feltölteni készleteit.
el fordulhat, hogy egy
Két francia hajó el l menekülve azonban
XVIII. századi földgyorsan fel kellett szednie a horgonyt és
vagy tengerrengés ála nagy sietségben két emberét a szigeten
dozatává vált, vagy a
hagyta. Csak hat hónap elteltével jöttek
XX. század elején fóvissza értük, de a kapitány és a skót vikavadászok szerencsétorlamester között annyira elmérgesedett
jét jelentette. Egy régi
a viszony, hogy az utóbbi azt kérte t le,
angol nyelven írt pertegye partra. Ez mentette meg az életét,
gamen utal az alkirály
mert a hajó hamarosan elsüllyedt. Selkirk
Endemikus kolibri (Sephanoides galeritus fernandensis)
kincsére és néhány in4 évet és 4 hónapot töltött a szigeten, míg
formációval is szolgál
Defoe Robinsonja 28 év, 2 hónap és 19 melynek tekn je szolgált es víz gy jté- felleléséhez. További kett is el került
napot. 1709. január 9-én Woodes Rogers sére. A parányi mészk szigeten nem volt egy angol arisztokrata család hagyatékánev kalóz vette fel Duke nev hajójára, kemény k , hogy tüzet csiholjon, ezért a ból, melyek az els hitelességét er sítik.
akivel végigfosztogatták a kontinens part- tenger mélyér l felhozott k vel és késé- Ezért van az, hogy telente – napjainkban
jait. 1711. október 14-én érkeztek vissza vel csiholta. Néhány év múlva egy újabb is – helyi férfiak tucatjai vizsgálják át a
Londonba és soha többé nem szállt ha- spanyolt is idesodorta sorsa, aki súlyosan sziget barlangjait, hátha a szerencse egyjóra. Rogers 1712-ben megjelent köny- sérült hajóját akarta itt rendbe hozni. Hét szer rájuk mosolyog.
vében (A Crussing Voyage Round the évet vártak arra, hogy felvegye ket vaWorld, Begun in 1708 and Finish in 1711) laki. Egy Santo Domingóba tartó galeon
KÉRI ANDRÁS
Természettudományi Közlöny 147. évf. 3. füzet
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Orvosszemmel
GYORS BEAVATKOZÁS A
SZÍVHALÁL TÚLÉLÉSÉRE
A hirtelen, váratlan szívhalál világszerte a halálozások vezet tényez je.
A statisztikák szerint az Egyesült Államokban minden esztend ben csak-

nem félmillió ember fejezi be így az
életét, az Európai Unió országaiban
300–400 ezer ez a szám, nálunk 20–25
ezer ilyen haláleset fordul el évente. Svédországban évek óta igyekeznek
minden eszközzel javítani a sikeresen
újraélesztettek arányát, amelyr l a világ legtekintélyesebb orvosi folyóirata,
a New England Journal of Medicine két
tanulmányban számolt be.
Svédországban 3 millió ember tanult
újraéleszteni. Ingela Hasselqvist és munkacsoportja azt kívánták megtudni, hogy
az országukban hirtelen szívhalált szenvedettek mekkora hányadát sikerült megmenteni és milyen feltételek között. Az
országban 1999. január 1-je és 2011. december 31-e között 30 381 hirtelen, váratlan szívhalált észleltek kórházon kívül.
A reanimációt az esetek 51,1%-ában már
megkezdték, mire a ment k megérkeztek,
és az esetek 48,9%-ában csak azt követ en kezdték meg, hogy a hivatásos egészségügyi szolgálat képvisel i a helyszínre
érkeztek. Ha az újraélesztés a haláleset
fölfedezésekor azonnal megindult, a 30
napos túlélés 10,5% volt, és ha csak az
egészségügyi ellátók érkezése után kezd dött, akkor 4,0%. Az újraélesztés korai
megkezdése tehát több mint kétszeresére
növelte a hirtelen szívhalált elszenvedettek túlélési esélyét.
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Mobiltelefon szinte mindenkinél van.
Mattias Ringh vezetésével egy másik
svéd kutatócsoport azzal foglalkozott,
mennyire lehet eredményes azoknak a
laikusoknak a mozgósítása, akik tudnak
újraéleszteni, a hirtelen szívhalálnak vélt
esemény 500 méteres körzetén belül tartózkodnak, és ha
ha ezeezeket az önkénteseket
mobiltelefonon riasztják, k késedelem nélkül a helyszínre sietnek.
Stockholmban
a
vizsgálathoz telefonos
pozícionáló rendszert
vettek igénybe, amelylyel a segítségre szoruló beteghez legközelebb lév , reanimációban jártas önkéntesek
azonnal elérhet k voltak. El ször 5989 jelentkez volt, de végül a csapat létszáma
9828-ra n tt. Az eredmények azt igazolták, hogy az önkéntesek
tevékenysége révén 30%-kal n tt azoknak
a száma, akik már a hivatásos szakemberek
megérkezése el tt reanimációt kaptak, mert
a segíteni hajlandó laikusok gyorsabbnak
bizonyultak, mint a ment k, a t zoltók
vagy a rend rök.
A ZSÍROS ÉTEL DEPRESSZIÓT
OKOZ?
A zsírban gazdag táplálék már korábbi megfigyelések szerint is sokrét orvosi gondokat
okoz, beleértve az elhízást, a szíveltéréseket és az agyi katasztrófát. Az utóbbi id ben
mind több adat jelzi,
hogy a zsíros étel fokozza a depresszió és
egyéb pszichiátriai zavarok kockázatát.
A Louisianai Állami Egyetem munkatársainak gondosan tervezett és kivitelezett
kísérlete azt mutatta, hogy a nagy zsírtartalmú étrend nagymértékben befolyásolja
az egészségi állapotot, a pszichés viszonyokat, mégpedig a bélbaktériumok – a

mikrobióta – összetételének a megváltoztatásával.
Az emberi mikrobióta mikroorganizmusok trillióit jelenti, melyek jelent s
hányada a bélrendszerünkben él és
és tetevékenykedik. Ezek optimális összetétele
létfontosságú a normális élettani viszonyokhoz. Megváltozásuk meglep mérték neuropszichiátriai változásokhoz is
vezethet.
Annadora J. Bruce-Keller és munkacsoportja normál súlyú, egészséges hím
egereket figyelt meg, amelyek mesterségesen táplált egerekb l kaptak béltartalomátültetést. Az egyik csoport egészségesen
étkez egerek béltartalmát kapta, a másik
pedig olyan donortól származó bélbaktériumokkal élt tovább, amelyeket zsírban
dús étrenden tartottak. A kutatók a kétféle
béltartalomat vizsgálták a kísérletben.
Azok az egerek, amelyek a zsíros étel
által kialakított mikrobiótával éltek, többféle kóros viselkedést mutattak: nyugtalanok lettek, memóriazavaraik támadtak.
Különféle testi tünetek ugyancsak megjelentek, például gyulladásos szimptómák.
Az agyi gyulladás jelei a kóros viselkedési
eltérésekkel párhuzamosan jelentek meg.
A vizsgálók hangsúlyozták, hogy e tünetek észlelésekor súlytöbblet nem volt kimutatható.
A tanulmány azt jelzi, hogy a zsírban
gazdag étel megzavarja az egészséges agym ködést azzal, hogy kedvez tlenül befolyásolja azt a szimbiotikus kapcsolatot,
ami az ember és a bélben él mikroorganizmusok között kifejl dik. További vizsgálatokra van szükség, de az eddigi ada-

tok arra utalnak, hogy az emészt rendszer
mikrobiótája olyan célpont lehet, amelyen
keresztül a neuropszichiátriai m ködési
zavarok gyógyítási céllal befolyásolhatók.
Forrás: Weborvos
Természet Világa 2016. március
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Quaternary
Science Reviews
(2016. január)
FÉLREHATÁROZTÁK
AUSZTRÁLIA KIHALT
MADARAINAK TOJÁSAIT
Ausztrália ma is nevezetes egyedülálló állatvilágáról. Régebben sem volt ez másképp, a miocén és pliocén korokban például egy hatalmas madarakból álló csoportnak, a mennydörg madaraknak, vagy óriás
emuknak is nevezett Dromornithidae-knak
volt hazája a kontinens. Ebbe a családba
tartozott a leny göz méret , 450 kg-os
Dromornis stirtoni, a bolygónkon valaha
élt legnagyobb madár. Az óriás madarak
körülbelül 8 millió évvel ezel tt éltek, de a
legutolsó túlél rokon fajuk még az elmúlt
100 ezer évben, a pleisztocénben is el fordult. Ez utóbbi volt a Genyornis newtoni,
ami ugyan már csak 250 kg-os volt, de még
mindig mintegy hatszor olyan nehéz, mint a
ma él emu. Ezt a fajt a jégkorszaki ún. megafaunához sorolták, melynek tagjai az emberek megérkezése után haltak ki.
Ausztrália-szerte számos lel helyen találnak rendszeresen a homokd nékb l erodálódott fosszilis tojáshéjakat. Az 1980as évek elején az egyik tojáshéj típusról,
amely olyan vastag, mint az emu tojáshéja, de mégis különbözött attól, azt gondolták, hogy a Genyornis tojását találták meg.
Kimutatták, hogy mind az emu, mind a
Genyornis tojáshéjak gyakoriak voltak az
smaradvány anyagban a 300 ezer és 100
ezer évvel ezel tti id intervallumban. Körülbelül 45–50 ezer évvel ezel tt azonban
egyszer csak, Ausztrália teljes területén
hirtelen elt ntek a Genyornis-héjak, miközben az emutojások héjai folyamatosan
mind a mai napig el fordulnak. Az ausztrál megafauna tagjai közül így a Genyornis
kihalása lett a legjobban datált, de az egész
világon is az id ben legpontosabban meghatározott esetek közé tartozott.
A közelmúltban azonban a Dél-Ausztráliai Múzeumban rekonstruáltak egy tojást, ami
váratlan problémát okozott a történetben.
Már az is gyanús volt, hogy a Genyornisnak
tulajdonított tojás méretei (126 mm x 97
mm) körülbelül megegyeznek egy emutojáséval. Ez háromszor-négyszer kisebb,
mint amit a Genyornis madár méretei alapján feltételezhetnénk. Még a legkisebb moa
is nagyobb tojást rak, míg a hasonló méret
óriásmoa, a Dinornis robustus jóval nagyobb
tojással rendelkezik (240 mm x 178 mm).
A Flinders Egyetem kutatói ezután megvizsgálták a Genyornis tojáshéjnak a szerkezetét, és összehasonlították számos szárnyassal, valamint olyan több millió éves fosszilis
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tojáshéjakkal, amelyek korábbi Dromornisfajoktól származtak. A most publikált tanulmányban a kutatók kimutatták, hogy a feltételezett Genyornis-héjak határozottan különböznek az id sebb Dromornithidae-héjaktól,
és inkább az ásótyúkfélék (Megapodiidae) néven ismert szárazföldi szárnyasokhoz hasonlítottak. Az ásótyúkok egyedülálló csoportot alkotnak, amelyek küls h t vesznek segítségül
a tojásaik kiköltéséhez. Halomkölt tyúkoknak is nevezik ket, mivel sok fajuk dombot
épít, némelyikük kifejezetten nagyot: szélessége elérheti a 10 métert, míg a magassága
3–5 méter is lehet. A bennük komposztálódó
növények szolgáltatják a h t a tojások kikeltéséhez (ektoterm költés). Más ásótyúkok meleg talajt használnak a vulkáni területeken,
vagy meleg homokot a homokd nékben.
A talegallatyúk (Alectura lathami) jól
ismert Ausztrália keleti részén, míg a csoport másik tagja a szárazabb bels területeken el forduló homoki ásótyúk (Leipoa
ocellata). Mindkett Ausztrália legnagyobb
mai madarai közé tartozik (2–2,5 kg). Ez
azonban igen kicsinek számít a fosszilis
rokon fajokkal összehasonlítva. A Progura
nemzetség két faja valószín leg elérte az 5-6
kilogrammot is. A Progura-fajoknál hiányzott a kisebb ásótyúkfélékre jellemz specializált beásó alkalmazkodás, de ezekre is
jellemz volt az ektoterm költés, az egész országban nagy kiterjedés homokd nék forró
homokja révén. Az ausztrál kutatók szerint
a sokáig Genyornisnak tekintett tojáshéjak
ezeknek a kihalt óriás ásótyúkoknak az eddig
ismeretlen tojásai voltak. Ez elegánsan megmagyarázza azt is, hogy miért olyan gyakoriak ezek a héjtöredékek a homokd nékben.
Hogy mikor és miért halt ki a Genyornis,
az most újra megválaszolandó kérdés. A
Genyornist ezek után csak a csontmaradványok képviselik, amelyek két lel hely kivételével igen ritkák (Callabonna-tó, DélAusztrália északi részén, és Cuddie Springs
Új-Dél-Wales északi részén). Az ásótyúkok
viszonylag nagy tojásai és a tény, hogy beásták a tojásaikat, arra utalhat, hogy a teljes
korábbi elterjedési területükön (Melanézia,
Polinézia, Ausztrália) sok fajuk halhatott ki
a vadászat és a tojásaik összeszedése miatt.
Nem váratlan és nem meglep , hogy a legnagyobb ismert ásótyúkok viszonylag gyorsan
kihaltak az ember érkezése után.

(2015. február 2.)
PULZÁLÓ GLECSEREK
A globális klímaváltozás egyik legnagyobb veszélye a gleccserek olvadása.
Ahhoz, hogy megtudjuk, hogyan változ-

hat a tengerszint a jöv ben, elengedhetetlen a gleccserek viselkedésének megismerése. Jon Ove Hagen (Oslói Egyetem)
már öt évvel ezel tt meger sítette, hogy
az Északi-sarkvidék kisebb gleccsereinek
olvadása ugyanolyan fontos a tengerszint
emelkedése szempontjából, mint a grönlandi jégtakaróé. Márpedig az arktiszi olvadás egyre drámaibb. A norvég parti rség egyik jégtör je legutóbbi (téli) missziója alkalmával olyat tapasztalt, amit eddig
még nem: nem volt mit törni. Az a kevés,
amit láttak és megvizsgáltak, idei jég volt,
holott normális körülmények között az új
jég több éves tengeri jéghez fagy hozzá.
A m holdas megfigyelések is azt mutatják, hogy amióta megfigyelik a sarkvidéki
tengeri jég kiterjedését (1979), még sosem
volt ilyen csekély, mint a mostani tél folyamán. A Spitzbergákat, nagyjából 1300 kilométerre az Északi-sarktól, telente tengeri
jég veszi körül, normális esetben csak nyáron közelíthet meg átlagos hajóval. Becslések szerint 2015 három nyári hónapja
alatt a Spitzbergák gleccserei óránként (!)
négy és fél millió köbméter vizet vesztettek. Ugyanakkor a norvég kutatócsoport
alaposabban is tanulmányozott egy glecscsertípust, mely egészen másként viselkedik, mint a többi. Ezek a jégárak akár 50–
100 évig is nyugalomban maradhatnak
(vagyis átlagosan viselkednek), aztán néhány év alatt példátlan sebességgel nyomulnak el re. Ezt követ en ismét viszszahúzódnak és állapotuk stabilizálódik.
A Spitzbergák gleccsereinek mintegy húsz
százaléka ilyen pulzáló gleccser, míg globálisan csak a jégárak 1 százaléka sorolható ebbe a típusba. Az Alpok, vagy Norvégia gleccserei például egyáltalán nem mutatnak ilyen viselkedést, Alaszka, Izland,
vagy az Antarktisz gleccserei között azonban akad néhány.
De milyen a normálisan viselked glecscser? Legtöbbjük egy átlagos nyári napon néhány métert nyomul el re, és ha eléri a tengert, borjadzik, vagyis kisebb-nagyobb blokkok válnak le róla. Ebben nincs semmi különös, a gleccserek így szabadulnak meg a
firnmedencéjükben a lehulló csapadék hatására keletkez jégt l. Az ilyen gleccserek napjainkban egyre gyorsabban húzódnak vissza.
A Kongsbreen gleccser például az utóbbi 30
évben 5 kilométert hátrált, vagyis évi átlagban mintegy 166 métert. A pulzáló gleccserek
egyik mintapéldájának, a Nathorstbreennek a
frontja 2009 és 2011 között 20 kilométerrel
nyomult el re, ami napi átlagban 20 méternek felel meg. Az átlagos gleccserek mozgása
nagyjából egyenletes, mivel a jégutánpótlásuk is az. A pulzáló gleccserek viszont nem
képesek elég gyorsan mozogni ahhoz, hogy
a feleslegükt l megszabaduljanak. Ilyenkor a
jéggy jt területeken hosszú éveken át felhalmozódik a jéggé váló hó és abban a régióban
több tíz méterrel is megvastagszik a glecs-
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cser. E nyomás hatására viszont el bb-utóbb
gyorsabb mozgásra kényszerül és megszalad,
bár a gleccser jégtömege ett l nem változik.
A Nathorstbreen vastagsága 200–400 méter,
szélessége 5–6 kilométer. A gyors mozgás kiváltója a gleccserjég és az alapk zet között
keletkez olvadékvíz.
Bizonyos szempontból kétféle jeget különböztetnek meg. Az egyik a „hideg” jég,
melynek h mérséklete állandóan 0 Celsiusfok alatt van, és a súrlódása az alapk zettel
olyan nagy, hogy csak lassan mozog. A „meleg” gleccserek jegének h mérséklete ezzel
szemben közel van az olvadásponthoz, és
amikor a gleccserjég alatt olvadékvíz keletkezik, a gleccser gyorsabban kezd mozogni.
Amikor a gleccser megvastagszik, n a nyomás a jégben és némileg emelkedik a h mérséklete. A vastag gleccserek alján ez oda
vezet, hogy a jég olvadásnak indul, vagyis a
pulzáló gleccserek titka az, hogy felülr l növekszik a nyomás. Az olvadékvíz pedig, mint
valami csúszópálya, el segíti a gleccser mozgását. Ha viszont elfogy alóla az olvadékvíz,
a mozgása lelassul. Amikor a gleccserek éppen gyorsan mozognak, szinte lehetetlen ket
a helyszínen kutatni, ugyanis tele vannak veszélyes, mély hasadékokkal. Valami különös
szerencse folytán a kutatóknak mégis sikerült öt GPS-szenzort elhelyezniük a Spitzbergák egyik szigetén, az Austfonna gleccseren,
bár csak kés bb derült ki róla, hogy pulzáló
gleccserr l van szó. A szenzorok a gleccserfronttól 5–20 kilométeres távolságban lettek
telepítve. A gleccser 2009-ben kezdett megszaladni, és sebessége minden nyáron tovább
n tt. 2012-ben érte el sebessége csúcsát, leggyorsabban mozgó részei napi 20 métert nyomultak el re, miközben a felszínén tíz méter
széles hasadékok is keletkeztek. Ez a gleccser
normál állapotában évente két és fél köbkilométer jégt l szabadult meg, most viszont rövid id re ez a mennyiség megháromszorozódott. Jelenleg tucatnál is több pulzáló gleccsert
monitoroznak a Spitzbegákon. Egyesek el renyomulnak, mások visszahúzódó fázisban
vannak. Sajnos a szigetcsoporton nagyon kevés az id járás-megfigyel állomások száma,
így elég keveset tudnak az egyes vidékek csapadékviszonyairól, ami pedig nagyban befolyásolja a jégképz dést és a jégárak mozgását.

(2016. január 22.)
AZ EMBER MINT FÖLDTANI
TÉNYEZ
Évente 13 gigatonna beton, 35 milliárd
tonna szén-dioxid-kibocsátás, 500 millió
tonna m anyag: az ember nyoma a Föl-
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dön olyan mérteket öltött, amelyek a természetes geológiai folyamatokat teljesen
háttérbe szorítják. Mind a földtani
ani tudományokban, mind a humán és a kulturális tudományokban az elmúlt években népszer vé vált egy fogalom, amellyel kifejezhet az ember, mint dönt tényez a Föld
történetében. Ez a fogalom az antropocén.
Az elnevezésnek sok rajongója, ugyanakkor ellenfele is van. Ha a rajongóinak
sikerül felülkerekedniük, a földtörténetbe
még ebben az évben új korszak lenne elnevezhet . A földtörténeti korszakok elnevezéséért felel s Nemzetközi Rétegtani Bizottság (ICS) augusztusban Fokvárosban
ülésezik, s ez alkalom lehet séget adna arra, hogy hivatalosan is megállapítást nyerjen, hogy a mérsékelt interglaciális id szak, a holocén kor, amely 11 700 éve jellemzi a földtörténetet, már mögöttünk van.
A szükséges adatok összegy jtése érdekében az ICS 2009-ben létrehozott egy
munkacsoportot, amelyben világszerte közel 40 kutató foglalkozott az antropocén
korral. Földtudósok mellett biológusok
és társadalomtudósok is a munkacsoport
tagjai voltak. S t egy ügyvéd is képviseltette magát a jogi következmények megítélésére. Január elején a munkacsoport a
figyelem középpontjába került, amikor a
Science folyóiratban egy publikációban
amellett foglalt állást, hogy a holocén kort
legkés bb az 1950-es évekkel zárják le, s
az utána következ id szakot nevezzék el
antropocén kornak.
A munkacsoport geológus tagja,
Michael Wagreich, csakúgy mint a csoport többsége, az antropocén bevezetésének támogatója. Érvei között szerepel
például, hogy a Földön egy négyzetméteres területen egy kilogramm beton épült;
az ember évente annyi épületanyagot mozgat meg, amennyi a folyók hordaléktartalma; biológusok szerint a hatodik tömeges
kihalásában vagyunk.
Ezek olyan nagyságrendek, amelyek
részben egyenl k a természet nagyságrendjeivel, de gyakran felül is múlják
azt. Mint például a nitrogén esetében.
A m trágyák miatt a nitrogénmennyiség
megháromszorozódott. Ehhez jönnek még
az úgynevezett techno-kövületek, mint
az alumínium és a m anyag. Hogy az
antropocén
én
n kor kezdetét a XX. század közepére kellene tenni, annak azonban más
oka is van, mégpedig az atombombák. A
hidegháború idején végzett nagyszámú
vizsgálatok miatt a mesterséges radioaktív izotópok az 1950-es évek óta világszerte elterjedtek, és kimutathatók az üledékekben, jégben és a biomasszában egyaránt. Ezért jellemezhetné ez az id szak az
antropocén korszak kezdetét.
Az ember hatása a bolygóra vitathatatlan. De kell emiatt új korszakot elnevezni? Wagreich számokkal érvel, miért indo-

kolt új földtörténeti korszak elnevezése.
Sok paraméter, mint például a szén-dioxid, a h mérséklet, a nitrogén és a metán esetében az ember tevékenységének
köszönhet en a holocén kor ingadozási
sávján kívül vagyunk, ebben az értelemben már új korszakban.
Az antropocén körüli vita hátterében az
a kérdés áll, hogy mikortól kell az új korszakot bevezetni. A geológiában erre vonatkozólag nincsenek egyértelm iránymutatások. Míg a korábbi korszakokat,
mint a kréta, a triász vagy a kambrium
f ként az slénytan motiválta, addig a
negyedid szakot és a benne foglalt holocén kort els sorban klimatikus feltételek
jellemzik.
Az a tény, hogy az antropocén kifejezés az éghajlatváltozásról szóló viták
középpontjába került, s t rendszeresen
politikai vitákban jelenik meg, a geológusok körében is rossz érzést kelt. Ez pedig a rétegtani bizottsági határozatára is
hatással lehet.
Jürgen Reitner negyedkor-kutató
geológus elfogadja az antropocén
én
n kifejezést mint informális megnevezést, de mindenképpen az ellen van, hogy földtörténeti korszakot nevezzenek el róla. Azzal
érvel, hogy a geológusoknak megvannak
a szabványai a korszakok nevét illet en,
amit meg is szeretnének tartani. Véleménye szerint egyrészt túl korai lenne az
antropocén
én
n elnevezés bevezetése, másrészt túlzottan emberközpontú. Ha ugyanis az elkövetkezend években egy nagy
meteorit a Földnek csapódik, vagy más
globális természeti katasztrófa követkeövetkezik
k be, az természetesen meghatározó esemény lenne. Ha azonban az antropocén
én
n elelnevezés már most bevezetésre kerül, az azt
sugallja, hogy a jöv ben is az ember lesz a
dönt tényez .
Mivel az antropocén elnevezés túlságosan az emberre, mint Homo sapiensre
fekteti a hangsúlyt, el nytelennek tartja a
kifejezést. A környezetpusztítás témában
a megfelel elnevezés megtalálásakor a
gazdasági rendszert és a technika szerepét
is figyelembe kellene venni. Id közben
a poszt-antropocén kifejezés is felmerült
egy olyan korszak elnevezésére, amelyben egykor az ember volt a bolygó legjellemz bb él lénye, de akit az emberfeletti
kiborgok vagy más szuperintelligens lények háttérbe szorítottak.
Mindegy azonban, hogy pre-, vagy
poszt-antropocén, a kifejezés nem csak a
geológiában jelent új perspektívát. Az embert geológiai tényez nek tekinteni azt is
jelenti, hogy nem a természett l elválasztva értjük. Ez teszi a fogalmat olyan vonzóvá a környezetvéd k számára. Azt remélik ezzel, hogy az ember leáll a természet pusztításával, ha a természet részének
tekinti magát.
Természet Világa 2016. március
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Megjelenik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával

Az aorta akut disszekciója

F üt ér repedése, amikor a sport is veszélyes lehet
DAMENIJA GIVI
Szentendrei Református Gimnázium

Történeti áttekintés

E

gy augusztusi este családi vacsoránkat a szolnoki kórház
ügyeletesének telefonja szakította
meg. Szívsebész édesapámat keresték. Egy 49 éves férfi betegnél a
reggeli órákban súlyzózás közben
hirtelen kialakult mellkasi fájdalmat követ en értesítette a ment ket.
Az elvégzett vizsgálatok akut aorta
disszekciót állapítottak meg nála,
vagyis azt, hogy a f üt ér megrepedt. Mivel éppen a nyári szünid met töltöttem, én is ott lehettem a
beteg m téti ellátásánál, ami több
mint hat órát vett igénybe. Ott álltam végig anélkül, hogy tudtam
volna igazából, mi is ez a betegség.
Ez késztetett arra, hogy megismerjem ezt
a halált is gyakran okozó betegséget és
gyógyításának lehet ségeit.

1. ábra. Az aortaív részei

Az aorta
Az aorta az emberi szervezet legnagyobb
ver ere, ami a szív bal kamrájából lép ki,
és ellátja az egész szervezetet oxigéndús
vérrel (1. ábra). Embernél kb. 2,5–3,5
cm átmér j és 30–40 cm hosszú. Alakja
egy sétabothoz hasonló egy felszálló
ággal (aorta ascendens), ívvel (arcus
aortae) és egy hosszú leszálló ággal (aorta descendens).
Az aorta fala a többi ver érhez hasonlóan három rétegb l áll:
– Tunica intima: az érfal legbels bb rétege. Az ér lumenét (bels üregét) egy sejtrétegb l álló endothelium béleli, ami alatt
rugalmas rostokat, valamint kollagént tartalmazó köt szövet van.

2. ábra. A normális aortafal szerkezete
(átmetszeti képe)
– Tunica media: az érfal középs rétege, amely kb. 60–70 körkörös elrendez dés lemezb l áll. Ezek között rugalmas rostok, valamint simaizomsejtek
találhatóak.
– Tunica adventitia: a legküls finom
köt szövetes réteg, rugalmas rostokkal
és magát az érfalat tápláló apró erekkel
(2. ábra).

A betegségre utaló els leírást, II.
György haláltusáját és annak körülményeit a király udvari orvosa
jegyezte le viszonylag pontosan. A
bonctani lelet kapcsán Hunter (1756)
közölte az els esettanulmányt,
azonban az els tudományos igény meghatározást Giovanni Batista
Morgagni írta le 1761-ben kiadott
könyvében.
Az els m tétet 1948-ban Abbott
hajtotta végre, aki a belógó intima
részt egyszer en kitépte. t követte
1949-ben Paullin, aki celofánborítást alkalmazott az aorta körül, amely
azonban csak rövid ideig tudta a beteget
életben tartani. Ezek azonban, ismerve a
betegség lényegét, csak kísérletnek számítottak.
A sikeres m téti megoldások kora az
extrakorporális (testen kívüli) m tétek
megjelenésével kezd dött. A ma is használatos end to end anastomosis használatát 1955-ben DeBakey dolgozta ki, és
hajtotta végre els ként, ezzel hosszabb
távú életkilátást teremtve a betegnek.
Nem sokkal kés bb Cooley és DeBakey
karöltve végezték el a felszálló aortaszár
teljes cseréjét.

Az aortadisszekció meghatározása
Az Acute aortic syndrome (AAS) a hasonló
klinikai karakterisztikájú, az aortafal elváltozásaival kapcsolatos, sürg s megoldást
igényl betegségek gy jt fogalma, ide tartozik a klasszikus aortadisszekció.
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A betegségre hajlamosító tényez k
Az aorta intakt (normál) tunica media esetén csak ritkán szakad át, szemben azokkal,
akiknél a media rugalmas és izmos elemei
dezintegrálódnak (folytonosságuk megsz nik), növelve az aortadisszekció lehet ségét (6. ábra). A cisztás mediadegeneráció
a legfontosabb hajlamosító tényez e
betegség kialakulásában.
3. ábra. Az aortafal berepedésének
képe: a repedt intima belóg a lumenbe

Cisztás mediadegeneráció található a

6. ábra. Dezintegrált tunica media fala

teg azt érzi, mintha megsz nne létezni. A fájdalom
indulása általában sternum
(szegycsont) táji, de ha a
disszekció proximális (szívhez közeli) irányból disztális
(szívt l távoli) irányba is terjed, akkor a fájdalom átválthat hasi, vagy háti területre
is. Ritkább esetekben eszméletvesztés is bekövetkezhet,
gyakrabban pedig alsóvégtagi artériás vérellátási zava5. ábra. A disszekció kiindulási pontjai
rok is megjelennek. A tüne„Stanford A” típusú disszekció esetén
tek nagyban függenek attól,
hogy az aorta disszekciója
következ betegségekben:
más hasi szerveket ellátó oldalágaira is
– Hipertónia (magas vér- ráterjed-e, mert ezzel akadályozza azok
nyomás) (Tankönyvi adatok: vérellátását is. A tüneteket gyakran téBraunvald szerint az esetek vesen értékelik a diagnózis fölállítása
70–80%-a.)
során. A nagyon er s mellkasi és há– Ismert aorta aneurizma ti fájdalmak a szívinfarktus gyanúját is
(az aorta valamely részének felkeltik. Ilyenkor a beteg szívkatétetágulata). (Braunvald szerint rezésen is áteshet, miközben számára
az esetek 16%-a.)
ketyeg az óra – arról nem is beszélve,
– Marfan-szindróma (ge- hogy a katéteres vizsgálat tovább káánetikailag kódolt köt szöveti rosíthatja az amúgy is sérült aorta falát.
betegség). (Braunvald szerint Szerencsére a szívultrahang elterjedéséaz esetek 5–9%-a.)
vel ezeknek az eseteknek a valószín sé– Bicuspidális
4. ábra. A DeBakey és a Stanford-féle osztályozás
aortabillenty
összevetése
(kéttasakos aorTípusai
tabillenty miatti áramlási
rendellenesség).
Az aortadisszekció osztályozását el – Familiáris mellkasi
ször DeBakey és Stanford dolgozták ki. A aortaaneurizma (örökletes
DeBakey szerinti osztályozás a disszekció mellkasi aorta felszálló
hosszanti kiterjedését vázolja fel (DeBakey ágának tágulata).
I, II, III, 4. ábra). A Stanford-féle osztá– Atheroszklerózis (az ér
lyozás ezzel szemben az aortafal berepedé- belfelszínének meszesedése,
sének a kialakulási helye szerint csoporto- koleszterines felrakódása).
sítja a disszekciókat, vagyis a szívhez való
– Szifilisz (nemi úton terjeviszonya szerint helyzetük lehet Stanford d betegség).
A-proximális (szívhez közeli, 5. ábra), és
– Vaszkulitisz (az erek faláStanford B-disztális (szívt l távoli) elhe- nak gyulladásos elváltozásai).
lyezkedés .. Az
Az orvostudományban
orvostudományban egyegy– Poszttraumás (pl. baleseteket
szerre használják mindkét felosztást, így követ ) érroncsolódás (7. ábra).
7. ábra. A disszekcióra hajlamosító tényez k százapontos képet alkothatunk arról, hogy az
lékos megoszlása
aortafal mely szakaszát kell pótolni, és miTünetek
lyen mértékben terjedt ki annak további
ge jelent sen csökkent az utóbbi id ben.
részeire, illetve az aortából kiinduló kü- Az aortadisszekciónak nagyon sokféle Eszméletvesztés esetén, az agy vérellátási
lönböz szerveket (pl. vesét ellátó, beleket tünete lehet. A legmeghatározóbb az er s zavara miatt, a stroke osztályra is szállítellátó) ellátó mellékerekre.
mellkasi fájdalom, amely közben a be- hatják a beteget.
Aortadisszekcióról (aorta dissectio, aortarepedés) beszélünk, ha a f ver ér falának bels rétegein (intima, tunica media)
repedés, szakadás következik be (az ér teljes átlyukadása nélkül, 3. ábra). A szakadáson keresztül az érfali rétegek közé betör vér az érfali rétegeket hosszanti irányban és lap szerint szétválasztja, létrehozva
az állument, ezáltal a f ver ér rövidebbhosszabb szakaszán kett s ércsatorna alakul ki, és mind a kett ben áramlik a vér
gyakran összenyomva az eredeti lument,
amelyb l a szervek vérellátása történik.
Gyakorisága 2–3,5 eset évenként
100 000 f re vetítve.
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Diagnózis

ve a pontosabb képet nyújtó nyel csövön keresztüli,
A diagnózis felállítása a beteg meghallgatá- transzözofageálisan (TEE),
sával kezd dik, egyes esetekben – így az ál- amikor a transzdúcer egy fletalam is megismert beteg esetén is – rögtön xibilis eszköz végén helyezezt követ en felvet dött az aortadisszekció kedik el, a mellkason belül, a
lehet sége. (A súlyzózás közben hirtelen nyel cs ben.
megjelen éles mellkasi fájdalom utalt erre.)
A komputertomográfia (10.
A szívárnyék kiszélesedése a rutinsze- ábra) a hagyományos röntgenr en elvégzett mellkasröntgen-felvételen technika továbbfejlesztett vál- 11. ábra. A vér szívmotorral történ keringetésének
tozata. A tomográábrája és a szívmotor
fiás felvétel esetében vékony, síkA m tét extrakorporális keringtetéssel
szer röntgensugárnyalábbal ún. szívmotor segítségével történik (11.
világítják át a vizsgálni kívánt ábra).
testrészt. Az így készült képeA nyitott szívm tétek esetében a szíven
ket egy számítógép dolgozza és nagy ereken történ beavatkozások
beavatkozások eseesefel 2 (az újabb készülékek 3) tében a szívet kirekesztik a keringésb l, és
síkban, így a disszekció pontos ezen id alatt a szervezetbe oxigénben dús
kiterjedését más szervekhez va- vértt áramoltatnak az ún. szívmotor segítló viszonyát jól ábrázolják. (Az ségével. Ehhez gondoskodni kell a szívbe
érellátás, pl. hasi szervek érel- jutó vénás vér (oxigénben szegény, szénlátása a valódi vagy állumen- dioxidban gazdag) elvezetéséhez a szívmotorba, ami a szív jobb pitvar üregébe
8. ábra. Mellkas RTG – a bal oldali felvételen megje- b l történik.)
len szívárnyék disszekcióra utal
szintén felvetheti a disszekció lehet ségét
(8. ábra).
Azonban ma már szintén rutin eljárások
közé sorolható a szívultrahang, illetve a

Mortalitás
Még az ellátást megel z en
a betegek 25% meghal, ez az
arány óránként 1%-kal n .
M téti ellátás nélkül a betegek 70%-a hal meg az els
héten belül. A m tétre kerül betegek 20–30%-a hal meg 12. ábra. A tönkrement aortaszakasz pótlása (érproközvetlenül m téti procedúra tézis). A: aortaprotézis; B: aorta m billenty bevaralatt, illetve 30 napon belül.
rása; C: ér visszavarrása az aortaprotézisbe

Ellátás
Tekintettel a betegség preoperatív (m tétet megel z ), valamint perioperatív (m tét során) elhalálozására, az id tényez nek
igen nagy a jelent sége. A pontos diagnó9. ábra. Szívultrahang képe
zis felállítását követ en legfontosabb a beszámítógépes tomográfia. Ezek a vizsgála- teg miel bbi eljuttatása a szakcentrumba.
tok már a pontos diagnózishoz juttatják a Miután a betegség alakulása folyamatosan
vizsgáló orvost.
változhat a repedés nagyságának kiterjedésével, fontos a beteg szállításának megfelel módja, a vérnyomás folyamatos ellen rzése és megfelel szinten tartása.
A beteg a szakcentrumban megfelel el készítést
követ en kerül m tétre. Az
altatás során felhelyezik a
szív elektromos tevékenységét figyel EKG (elektrokardiogrammal) érzékel szen10. Komputertomográfiás felvétel a mellkasról – a zorjait, valamint bekerülnek a
különböz életfunkciók megnyíl az állumenre mutat
figyelésére szánt eszközök
A szívultrahang-vizsgálat (9. ábra) (direkt artériás, centrális vénás nyomás)
történhet mellkasfalon keresztül, más kanüljei (közvetlenül az érbe juttatott vénéven transztorakálisan (TTE), ilyenkor a kony m anyag katéterek). Ezt követ en a
transzdúcer (az ultrahang-kibocsátó fej) a m téti területnek megfelel en a b r felszímellkasfalon kívül helyezkedik el, illet- nének alapos fert tlenítése.

13. ábra. Cellsalver – a vér testbe történ visszajuttatására szolgáló gép
vezetett kanül segítségével történik. Az
így elvezetett vér a szívmotorba jut, egy
nagy felület membránra,
ra, melynek
melynek mámáXXXV

A TERMÉSZET VILÁGA MELLÉKLETE
fontos a betegség id beni felismerése, pontos diagnózis felállítása és a
beteg megfelel intézetbe való gyors
és gondos szállítása. Azonban figyelembe véve azt, hogy a hajlamosító tényez k között a leggyakoribb
(70–80%-os gyakorisági arány) a
magas vérnyomás, ami egyéb szívés érrendszeri betegségek táptalaja
is, talán a legfontosabb mégis a magas vérnyomás mint betegség id beni felismerése, korszer kezelése,
rendszeres ellen rzése.
Édesapám elvégezte a m tétet. Az
általam is megismert beteg jól van,
panaszmentes, igaz, eladta a súlyzókészletét.
Számomra a tanulság az, hogy a
legjobb módszer e betegség visszaszorítására, mint sok más betegség esetén, a megel zés.
L

sik oldalán nagyobb nyomású oxigénnel találkozik, így megtörténik az
oxigenizáció, ezzel egyidej leg a vért
h tik (alacsonyabb h mérsékleten a
szövetek oxigénigénye kisebb). Az ekkor még alacsonyabb nyomású vért
egy roller pumpa segítségével megfelel nyomást kialakítva a szervezet valamely nagyobb artériájába juttatják.
Ez történhet a combartérián keresztül,
vagy a jobb oldali kart ellátó artérián
keresztül. A mesterséges keringés kialakítását követ en a lélegeztetést leállítják a megfelel érszakasszal egyetemben, és a szívet kirekesztik a keringésb l. A szívet egy speciális magas káliumtartalmú folyadékkal állítják
meg (kardioplégia), minimálisra csökkentve a szívizom, valamint az agy
energiaigényét, amit a hypotermia (körülbelül 18 °C-ra h tik, attól függ en,
hogy az agy vérellátását milyen módon
tudjuk biztosítani) tovább fokoz. Ez a
kanülálási módoktól függ, amely lehet
az agyat közvetlenül ellátó ereken keresztül, az alsó végtagi ver ereken keresztüli, illetve ezek kombinációjával.

M téti megoldások
A m téti megoldások a disszekció kiterjedésének nagyságától, valamint az aortaív nagyereinek érintettségét l függenek.
(A nagyerek az eredeti lumenb l erednek,
vagy leszakadva az állumenb l.)
A m tét lényege a tönkrement aortaszakasz pótlása, ami érprotézis alkalmazásával történik úgy, hogy a különböz szervek (agy, szív) vérellátása biztonsággal
történjen meg (12. ábra).
A: Amennyiben a sérülés nem érinti lényegesen sem a koszorúerek aortából való
kilépését, valamint az aortabillenty t, sem
a nyaki nagyerek eredését, megfelel nagyságú érprotézissel helyettesítik a roncsolódott érszakaszt.
B: Bentall-m tét. Amennyiben a
disszekció ráterjed a koszorúerek eredésére, valamint eléri az aortabillenty t, akadályozva annak megfelel m ködését, érprotézisbe varrt aorta m billenty t használnak
(conduit). A m tét során el ször bevarrják
a conduit aorta billenty s részét a sérült billenty helyére, majd beszájaztatják az érprotézisbe a szív vérellátásáért felel s jobb
és bal koszorúér-rendszer szájadékait.
C: Amennyiben a disszekció ráterjed
az aortaív ereire, gondoskodni kell azok
érprotézisbe való visszavarrásáról.
Ezen esetekben változtatni kell a m téti stratégián, hiszen az agy vérellátását az
aortaív nagyereib l kapja. Mindenképpen
gondoskodni kell az agy, mint oxigénhiányra legérzékenyebb szervünk védelmér l.
Ezért az ilyen esetekben az artériás kanült
a jobb kart ellátó ún. arteria subclaviába (a
XXXVI

Az írás az Orvostudományi kategóriába beérkezett pályázat.

Irodalom
14. ábra. Korszer érprotézis
kulcscsont alatti osztóérbe) kell helyezni,
mivel az arteria carotis communis (közös
fejosztóér) jobb oldalról az agyat ellátó érrel közösen ered az ún. arteria anonima-val
(névtelen osztóérrel), így az arteria anonima
lefogásával az agy vérellátása megmarad.
Amennyiben a disszekció valamely hasi szervet ellátó ér leszakadását is el idézte (belek, vagy mindét oldali veseartéria),
érsebészt kell bevonni a m tétbe. (Ez a
beavatkozás külön szakképesítés sebészt
igényel.)
Bármely típusú m tét esetén a
legnagyobb veszély a m tétet követ
vérzés, hiszen
en igen sok varratsort alkalmaznak, ráadásul alapvet en aa beteg
beteg szöszövetekkel való egyesítések során. Igen
nagy segítség a kötelez en használatos
sejtment szívórendszer (Cellsaver) (13.
ábra), amely az elfolyó vért egy steril
zárt rendszeren keresztül képes azt viszszajuttatni a betegbe. A m tétes beavatkozás során speciális varróanyagokat, szövetek falának meger sítésére speciális
teflon anyagokat, és ragasztóanyagokat
(állumen kitöltése), speciálisan kialakított
érprotézis komplexeket alkalmaznak (14.
ábra), tovább növelve az amúgy igen magas költség beavatkozás árát.

Következtetés
Az adatok alapján egyértelm , hogy az
aortadisszekció egy igen magas halálozású, hirtelen kialakuló betegség. Igen
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A Pannonhalmi F apátság gyógynövénykertje és értékei
PAP ÁGNES
Veres Péter Mez gazdasági és Élelmiszeripari Szakképz Iskola és Kollégium, Gy r

Pannonhalmi Bencés F apátság
hazánk egyik legismertebb m emléke. Gy r-Moson-Sopron megye
szívében, a sokorói dombok lábánál
található, a Pannonhalma, régi nevén
Gy rszentmárton feletti, 282 m-es
magaslaton. Szent István 1002-ben
kiadott oklevele bizonyítja, hogy az
apátságot István apja, Géza fejedelem kezdte el építtetni.
Pannonhalmának jelent s a történelmi múltja. Az UNESCO 1996
decemberében a F apátságot és közvetlen környezetét a világörökség
részévé nyilvánította. Turisztikai
szempontból az egyik leglátogatottabb helyszín Magyarország területén belül. A f id szakban, májustól
szeptemberig 100–150 ezer turista
látogatja meg a m emléket, valamint a hozzá tartozó arborétumot és
gyógynövénykertet.
Az épületegyüttes magában foglalja a bazilikát, díszkapuját (a porta speciosát), az altemplomot, a kereng t, a papi otthont és az ebédl termet, amely turisták számára nem
látogatható, mivel az itt él szerzetesek még ma is használják. Hozzá
tartozik a több mint 300 000 kötetes
könyvtár, valamint a levéltár, amely
nagy érték iratai, dokumentumai
miatt szintén zárva van a kirándulók el tt.
Az Apátság területe nemcsak fontos történelmi és turisztikai helyszín, hanem szakrális központ is. Mind az épületek, mind a
növénykert kialakításánál figyeltek a tájolásra.
Nem feledkezhetünk meg arról sem,
hogy a bencések kolostori iskolája volt az
els hazánk történetében. A Pannonhalmi
Bencés Gimnázium és Kollégium alapítása 996-ig vezethet vissza, ezáltal az
ország egyik leg sibb iskolájának mondható. 1802-ben I. Ferenc visszaállította a
II. József által feloszlatott bencés rend m ködését, gimnázium m ködtetésére is utasította a rendet. A Gimnázium és Kollégium
ma látható épületegyüttese 1939-ben épült.
A középkori kolostorok szerves tartozéka volt a kert. Itt termelték meg maguknak a
zöldséget, gyümölcsöt és a gyógynövényeket is. A pannonhalmi arborétum el de, a
gyümölcsöskert is ezért kerülhetett az apátság dombjának keleti felére. A Pázmándfalu
felé néz lejt n alakították ki, f ként szakrális okokból, ugyanis a keleten felkel Nap

A

A harangtorony a kereng b l
sok kultúrában a gyógyulást, boldogságot,
életet hozza magával. Hasonló okból zajlik
minden év augusztus 15-én Pannonhalmán
a gyógynövényáldás.
Ha valaki a „szerzetes” vagy az „apátság” szavakat hallja, nem feltétlenül kell,
hogy az elavult, poros középkor jusson az
eszébe. A modern, megújult Pannonhalmi
Bencés F apátság rácáfol ezekre a közhelyekre.
A bencés szerzetesek a középkor óta
foglalkoznak gyógyászattal, illetve gyógynövénytermesztéssel. Erre bizonyíték például Reisch Elek 1735-b l származó kézirata, amely rengeteg gyógynövényt és
ezeknek feldolgozási módjait írja le. Az
ilyen és ehhez hasonló írások, kéziratok, valamint a több száz éves személyes
tapasztalatok, öröklött ismeretek alapján
m ködik még ma is hatékonyan a pannonhalmi gyógynövénytermesztés.
A monostor és így természetesen az arborétum elrendezése is egy, a korai 800as évekb l származó irat, a Sankt Gallen-i

terv alapján készült. Lényege az volt,
hogy az apátság közvetlen közelében legyenek a szükséges m helyek, kertek, valamint a már említett tájolás is lényeges tényez ként
volt jelen. Angolkert jellegét Szeder
Fábián János, itt tanító bencés tanár
alakította ki 1830–1840 körül. Sokat
tett az Arborétumért Gál Geláz atya
(1899–1983), aki gondozta, alakította a kertet, sok új fajt (pl. jerikói lonc) telepített a parcellákba.
Komoly méhészetet tartott fenn, és
a méhek a virágok beporzásában is
segédkeztek. Nagy Vencel (1897–
1995) 1930-ban volt pannonhalmi
jószágkormányzó. Ebbéli min ségében, valamint 1958-tól mint gazdaságvezet és kertgondnok sok más
hazai arborétummal állt kapcsolatban, s folytatott komoly szaporítóanyag-csereberét, beszerzéseket.
Tujákkal, egzótákkal, örökzöldekkel
gyarapította a parcellákat.
A kert ma két részb l áll, a bemutató mintakertb l és egy olyan
területb l, ahol maga a termelés zajlik. A f kapuval szemben nyílik egy
díszes, rokokó stílusú kovácsoltvas
kapu, ahol az Arborétumba lépünk.
Egy magas k oltáron különböz
városok irányát és távolságát jelz
fémlap látható, a k oltár oldalán pedig egy
márványtábla az alábbi felirattal: „Árpád
és vitézei Szent Márton hegye mellett tábort ütöttek, és Sabaria forrásából ittak.”
Egy szerpentinösvényen kanyarog le az
út, majdnem párhuzamosan a szintvonalakkal. Keresztezzük a „sípályát”, amelyet
a gimnázium építése után alakítottak ki.
Havas téli napokon, f képp az itt tanuló
gimnazisták, lesiklópályának használták.
A park közepén egy barokk stílusú, sárga
házikó áll, egyesek szerint leng teke-csarnok volt valamikor.
A 22 hektáros arborétum Kisalföldbe
simuló szélén találjuk a gyógynövénykertet és az újonnan épített levendulalepárló
üzemet. Ez korábban a Csejder-völgyben,
innen mintegy 3 km-re m ködött.
Gazdaságossági és turisztikai szempontból célszer volt a lepárlást közvetlenül a
levendulaültetvény mellé telepíteni. 2009ben megvalósítottak egy olyan modern beruházást, amelyet nem sok apátság, szerzetesrend mondhat el magáról. Sikerült
ugyanis egy olyan biomassza-er m vet
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si mód sok esetben részben vagy
akár teljesen tönkreteheti a növény
aromáját vagy gyógyhatásait.
Ismerkedjünk meg a pannonhalmi bencés kert fontosabb
gyógynövényeivel, azoknak teáival, a teaf zés helyes módjával,
valamint bemutatok néhány olyan
terméket is, amelyet rendszeresen
használhatunk a mindennapokban.

Teák, f zetek, forrázatok

A könyvtár
létesíteni, amely az apátság éves áramigényének 80%-át, a gázmotor h jének köszönhet en pedig a melegvízszükséglet
100%-át elégíti ki. Emellett f t anyagának 20%-át a gyógynövénykert növényhulladékai (gallyak, levendulaszár) adják.
A mellékterméket, az elégetett növények
hamuját visszajuttatják a talajba, ezáltal
is biztosítva a terület és a természet körforgását. A F apátság 400 négyzetméternyi napelem-rendszerrel is büszkélkedhet,
amellyel az épület éves áramszükségletének 10%-át állítják el .
Az arborétum kb. ezer növényfajnak,
valamint rengeteg állatfajnak, ezen belül
mintegy 150 madárfajnak ad otthont. A
kert f gyógynövényei közé tartozik a levendula (Lavandula angustifolia), az orvosi zsálya (Salvia officinalis), az orvosi
citromf (Melissa officinalis), a borsmenta
(Mentha piperita) és a kakukkf (Thymus
vulgaris).
A gyógynövénytermesztés mellett
gyógynövényekb l készült termékek el állításával is foglalkoznak. Ilyenek például
a különböz gyógyteák, szappanok, fürd sók és persze olajok, valamint csokoládékülönlegességek.
Napjainkban rendkívül fontosnak találom, hogy a természetes gyógymódokat
válasszuk, ha nem feltétlenül szükséges
orvosi, gyógyszeres beavatkozás. A mai
embereket egyre inkább érdeklik a gyógynövények, azoknak teái és készítményei.
Ez persze nem jelenti azt, hogy aki rendszeresen fogyaszt például gyógyteát, az
tudja is, hogyan kell helyesen elkészíteni azt, hiszen a nem megfelel elkészítéXXXVIII

Az eredeti teák csupán vízb l és
szárított gyógynövények részeib l készülnek. Teakészítésre minden olyan víz (csapvíz, forrásvíz,
szénsavmentes ásványvíz) alkalmas, amely lágy, valamint ásványianyag-tartalma közepes vagy
alacsony. Ahhoz hogy gyógynövényeink minden jótékony hatását, valamint igazi zamatát érezhessük, legfeljebb 80 °C-os vízzel
öntsük le. Sok gyógy- és élvezeti teát nem szükséges tovább ízesíteni, ám ha még f szeresebb,
er sebb aromára vágyunk, az ízesít anyagok tárháza végtelen. A legismertebb ilyen anyag a méz, ami rendkívül karakteres ízt ad. Magas enzim- és ásványianyag-tartalma mellett rengeteg Cés B-vitamint is tartalmaz. Ugyanakkor
nem mindenkinek ajánlott a fogyasztása.
Közéjük tartoznak például a cukorbetegek,
vagy azok, akik a mézre vagy azzal kapcsolatban bármire (méhcsípés, virágpor)
allergiásak. Másodsorban szokták ajánlani a nyírfacukrot (xilit), ami rendkívül lassan emészthet , így fogyasztása csak alig
befolyásolja a szervezet
vércukorszintjét. Ebb l
következik, hogy cukorbetegek, kismamák, fogyókúrázók is nyugodtan használhatják ízesít ként. Jótékony hatása
közé sorolhatjuk még azt
is, hogy a szájban található baktériumok ezt
a cukorfajtát nem tudják bontani (savvá alakítani), így megel zhet
vele a fogszuvasodás. A
harmadik ismert ízesít a
citromlé (nagyon fontos,
hogy ez ne citrompótló, hanem valódi citrom
leve legyen). Rengeteg C-vitamint tartalmaz, immunrendszer-er sít hatása van.
Fontos, hogy teába csak akkor tegyük,
amikor az már kih lt, mivel a C-vitamin a
nagy h hatására elbomlik.
Fontos tisztában lennünk a fogyasztott,
alkalmazott gyógynövény összes tulajdonságával. Ehhez kaphatunk segítséget köny-

vekb l, az internetr l (ezzel vigyázzunk!),
vagy a legjobb, ha személyesen látogatunk
el egy szakért höz, vagy akár a gyógynövénykertbe.

Gyógynövények hatóanyagai
és felhasználási módjai
Levendula
A F apátsági Gyógynövénykert egyik legnevesebb növénye a levendula. Széles körben elterjedt, egyesek gyógy- és jótékony
hatásai, mások pedig illata miatt termesztik otthonukban, kertjükben.
Ez az ajakos virágúak családjába tartozó félcserje, amelynek lilás árnyalatú virágait a virágzás vége felé, június második
felében aratják, talán az egyik legsokoldalúbb gyógynövény. Eredete a régmúltra nyúlik vissza, a XIII–XIV. századi feljegyzések szerint a pestisjárványok idején
Angliában például az akkori orvosok és
ápolók keszty iket levendulaolajba áztatták, vagy csuklójukra kötözték a levendulát, hogy megóvja és ellenállóbbá tegye
ket a járvánnyal szemben. Különleges
védelmez tulajdonsággal ruházták fel e
növényt, valószín leg er teljes, aromás illata miatt.
A gyógynövénykert 4 hektáros levendulaültetvényér l évente 100–110 liter
levendulaolajat készítenek a levendula lepárlásával. Összetev i közül kiemelhet k
a fontosabb esszenciális olajak, például a
kámfor, a cineol valamint a linalool.
Virágai szárított formában párnácskákba csomagolva köztudottan moly-, illetve
rovar z k, éjszakára a fejünk mellé téve
remek altató- és nyugtatószer. Ha szekrényünk tartalmát a molyok ellen szárított

A gimnázium épülete
levendulacsokorral szeretnénk védeni, figyeljünk arra, hogy csak teljesen megszáradt levendulacsokrot használjunk, mivel
a nem teljesen száraz levendula megpenészedhet.
Teája nemcsak idegnyugtató, hanem
antidepresszáns, görcsoldó és ezáltal szélhajtó is, amit egy bizonyos limonén nev

DIÁKPÁLYÁZAT
összetev jének köszönhet. Alkalmas még
fejfájás és er s migrén kezelésére is, ezért
hát érdemes a gyógyszerek helyett kipróbálni ezt a módszert.
Hidegen fogyasztva élénkít , frissít ,
ugyanez mondható el szörpjér l is, ami
egyaránt gyermekek és feln ttek nagy kedvence. Talán olajként felhasználva élvezhetjük leginkább áldásos hatásait. A fürd vízbe téve már 5–10 csepp is jelent s javulást okozhat nátha, légúti megbetegedés
vagy kóros fáradtság esetén. Forró víz hatására vérb séget okoz, így reumás fájdalmakra, valamint ízületi és izomfájdalmakra is alkalmazható.
Szépítkezésben, kozmetikában is használatos. Nem véletlen tehát, hogy a latin
eredet lavare kifejezés annyit tesz, mint
„mosni, tisztítani”. Olaját szépít szerként,

A gyógynövénykert
parfümként, valamint fürd olajként már
az ókori görögök, rómaiak is használták. Enyhén szárító, valamint fert tlenít
és gyulladáscsökkent hatása miatt zsíros
hajra és pattanásos b rre, leégésre és ekcémás tünetek kezelésére is kiváló. Könnyen
kombinálható más gyógynövények olajaival, tinktúráival, például körömvirággal,
cickafarkkal, mentával és zsályával. Olaja bels leg is hatásos:
emésztést el segít , fejfájást csillapító és torokgyulladást csökkent .
Az elmúlt id szakban ismét
felbukkant mint f szernövény.
F ként süteményekben, de f fogásokban, halételekben, levesekben és öntetekben, fagylaltokban,
csokoládéban is találkozhatunk
jellegzetes f szeres ízével.
Orvosi zsálya
Az ajakos virágúak családjába
tartozó félcserje. shazája DélEurópa, ahol még manapság is
vadon terem. Hazánkban nagy területre kiterjed termesztése az 1930-as
évekt l kezd dött, els sorban gyógyhatásai miatt, ezenkívül mézel növényként

volt szerepe. Az ókori görögök és rómaiak
f szerként és tartósítószerként is használták, például a húsételeiknél.
Érdemes napos, száraz id ben szedni,
ugyanis ekkor még több illóolajat termel
a napfény és a meleg hatására. F bb hatóanyagai az illóolajokon belül a tujon,
a cineol és a kámfor. Már neve is mutatja rendeltetését, hiszen a salvia a latin
salvare szóból származik, ami annyit jelent: „gyógyulás, felépülés”.
A növény gyógyhatásainak egyik különlegessége az izzadásszabályzó képessége. A levendula mellett talán ez az egyetlen olyan gyógynövény, amely segíthet
kiküszöbölni a kellemetlen éjszakai izzadást. Ennél is érdekesebb az, hogy akiknek izzadásra van szükségük (valamilyen
betegség miatt), azok számára a teája
rendkívül jó izzasztó hatású. Teájának többszöri fogyasztása er síti az
idegrendszert és a szívet. Étkezés el tt étvágyjavító, amit keser anyagainak tulajdoníthatunk. Ha étkezés után
fogyasztjuk, emésztést
segít , valamint segít a
„túlevés” okozta émelygés csökkentésében is.
Tannintartalma révén
összehúzó hatású, így
kiváló átmeneti segítség
fogínyvérzésre, fogínysorvadásra.
Forrázatával való öblögetés segíthet a mandula, illetve torokgyulladás okozta fájdalmakon. Nem véletlenül találkozhatunk a növénnyel zsályás
cukorka és köptet formájában.
Érdemes kiemelnünk a n i egészségre
gyakorolt hatását. Er síti a méhet, serkenti a méhösszehúzódásokat, ezáltal er síti a
menstruációt, így segít a méh tisztulásának

Levendula
folyamatában. Fontos azonban itt megemlítenünk, hogy várandós kismamáknak a
zsálya fogyasztása nagyobb mennyiségben

Orvosi zsálya
nem ajánlott, mivel koraszülést, kirívó esetekben akár vetélést is okozhat! Anyukák
számára hasznos a tejelválasztásban játszott
szerepe, ugyanis csökkenti a tejmirigyek
tejtermelését, ami a baba elválasztásakor
lehet segítség. Alhasi megbetegedésekben
(felfázás, hólyaghurut) szenved n knek
érdemes megpróbálkozniuk a zsályás ül fürd vel is. Kozmetikában való alkalmazása széles kör , hiszen vértisztító, így egészségesen tartja a b rt. Segíthet az ekcémán,
a pikkelysömört l gyulladt b rön, gyorsabban gyógyulnak t le az égési sérülések.
Kiváló samponok és balzsamok készülnek bel le korpás, zsíros vagy éppen
száraz hajra, de hajhullás elleni szerekben is találkozhatunk a benne található
hatóanyagokkal. A bioboltokban rengeteg
zsályaolajból készült szépség- és egészségápolási szerrel találkozhatunk, például masszázs- és szaunaolajokkal,
különböz krémekkel, fogkrémekkel. Vigyázzunk azonban, mivel
a zsályaolaj magas tujontartalma
miatt bels leg enyhén toxikus hatású, túladagolva görcsös rángásokat okoz.
Orvosi citromf
Manapság szinte minden kertben
találunk ebb l az ajakos virágúak
családjába tartozó, jellegzetes citromillatú növényb l. Eredetileg a
Földközi-tenger vidékér l származik, els sorban a mediterrán éghajlatot kedveli. Zsenge leveleit
május-júniusban nyírják, virágzása júliusban és augusztusban a legintenzívebb. Népies nevei: citromszagú
melissza, macskaméz, méhf . Latin neve
a görög eredet Melissa n i névre utal,
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amelynek jelentése „mézel méh”, hiszen
a citromf virágaiban rengeteg a nektár,
így a méhek kedvenc virágos növénye.
Hatóanyagai közül kiemelend a citrál, a
citronellál, a geraniol és a linalool.
Az ókorban is használták már fert tlenít és b rnyugtató hatása miatt, csípéseket,
marásokat dörzsöltek be leveleivel vagy
pépjével. Tinktúrájával kezelhetjük reumás
fájdalmainkat, borogathatjuk vele zúzódásainkat, felszíni sérüléseinket. Ugyanez
a módszer megfelel sebeink fert tlenítésére is. Frissen szedett leveleit leforrázva
nagyon kellemes íz teát kapunk, amely
er teljes nyugtató, ideger sít . Depresszió
kezelésére, valamint idegi eredet szívpa-

Kakukkf
naszokra, magas vérnyomás csökkentésére
is alkalmas. Újabb kutatások szerint segít
elmulasztani az ajakherpeszt, csökkenti a
vírusok továbbszaporodását. Az emberek
gyorsított életmódja miatt nagy szükség
lenne a citromf tea szinte mindennapos,
de legalábbis kúraszer fogyasztására. A
gyors, rendszertelen életmód hatásait el ször legtöbbször gyomorpanaszok által
tapasztalhatjuk meg. Ezek közé tartoznak
az epebántalmak, a rendszeres émelygés,
a bélpanaszok. Ezekre mind valamilyen
fokú megoldást jelentene a citromf teája vagy az olaja. Elmondhatjuk még a
citromf r l azt is, amit sokan megtanulhattak szüleikt l, ismer seikt l, hogy remek vízhajtó, amennyiben teáját reggel
éhgyomorra isszuk. Este fogyasztva szintén érvényesül nyugtató, altató hatása, ám
az altatószerekkel ellentétben nem okoz
reggeli „kótyagosságot”. Olyan típusú
betegségek esetén, amikor az izzadás jót
tesz, rendkívül hasznos a gyógyteája, hiszen lefekvés el tt elkortyolgatva izzasztó hatású.
A kozmetikai iparban is találkozhatunk a citromf vel, mivel illóolaját és annak anyagait számos parfüm készítésénél
használják.
Olajával kapcsolatban még érdekesség,
hogy a szúnyogriasztók természetes alapanyagának számít.
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Borsmenta
fogyasztása látási zavarokat okozhat.
Szintén az ajakos virágúak családjába tar- Gyermekek számára mentoltartalma mitozó, ével , jellegzetes illatú gyógynö- att nem ajánlott, mivel különböz nyálvény. A borsmentát is a legismertebb nö- kahártya-irritációt, gyulladást okozhat.
vények közé sorolhatjuk, hiszen az embe- Várandós kismamák is kerüljék a borsrek nagyon régóta alkalmazzák f ként az menta olaját, ugyanis serkenti a méhöszemészt rendszer karbantartására. A leg- szehúzódásokat, így koraszülést, s t akár
nagyobb illóolajhozam elérése érdekében vetélést is okozhat a fogyasztása.
leveleit a virágzás elején aratják, mivel
ilyenkor a legjobb min ség és a legtöbb a
Kerti kakukkf
levelekben található illóolaj. Legfontosabb Szintén az ajakos virágúak családjába tarösszetev je a mentol.
tozó, fásodó szárú félcserje. Eredeti szárIllóolaja gátolja a baktériumok, víru- mazási helye Dél-Európa, a Földközisok és gombák szaporodását, ezáltal kivá- tenger vidéke. A thymus szó a növény laló torokgyulladás, szájban lév gennyes tin nevében annyit jelent, hogy „bátorság,
gyulladások kezelésére, akadályozza az er ”. Nem véletlen tehát, hogy az ókori
ajakherpesz vírusának római és görög katonák feleségei kakukktovábbszaporodását, se- füvet hímeztek férjük ingére azok csatába
gít a fogínyvérzés meg- indulása el tt.
szüntetésében. Teája
Július végét l augusztusig érdemes
nyugtatólag hat a köz- gy jtenünk. Szárítva és olajként egyaránt
ponti idegrendszerre.
ismeretes. F hatóanyaga a timol, amely
Nagy befolyása van a növény illóolajának 41%-át alkotja. Ezt
az emészt rendszerünk- az anyagot Caspar Neumann fedezte fel
re is. Ellazítja az emész- 1719-ben, bár az egyiptomiak már jóval
t szervi izmokat, így se- el bb ismerték ezen gyógynövény hatógíti a nyugodt, egészsé- anyagainak baktériumöl és fert tlenít
ges emésztést. Remekül hatását. Éppen ezért az els világháborúig
fejti ki az emésztés- használták a csatatéren mint fontos fert tre gyakorolt hatását lenít szert.
más gyógynövényekkel
A timol 1%-os oldatával több szájkombinálva, epebántal- víz összetev i között is találkozhatunk.
makra kiváló, ha gyer- Ezenkívül sok fogászati kezelésnél, pélmekláncf vel vegyít- dául töméseknél alkalmazzák a fert zések
jük. Kakukkf vel keverve fert tleníti az megel zésére. Kozmetikai termékekben,
emészt rendszert, szélhajtó, görcsoldó ha- a növényvédelemben, valamint az élelmitású. Segíti a rendszertelen étkezésekkel szeriparban mint tartósítószerrel találkozterhelt gyomrot, enyhíti az émelygést.
hatunk vele. A gyógynövény népies nevei:
Olaját a b rbe dörzsölve antireumatikus timián, vadcsombor, balzsamf , tömjénf .
hatású, enyhíti a rovarcsípések okozTeáját f ként légz szervi megbeteta viszketést, h sít hatása érvényesül a gedések esetén használják. Remek köpnapégette b rön. Számos
kozmetikumban találkozhatunk vele, például masszázsolajakban,
samponokban, fürd olajokban. H sít hatásának
köszönhet en kiváló ellenszere a visszereknek,
mivel összehúzza a hajszálereket, elhalványítja
a visszerek okozta lilás
foltokat. Váltófürd vel
(hideg-meleg) alkalmazva nagyon hatásos módszer a szép lábak visszanyeréséhez.
Párologtatóba csepegA levendula lepárlása
tetve fejfájás-csillapító,
(Zátonyi Zsigmond és Pottyondy Ákos felvételei)
élénkít és álmosságot
el z hatású, ezenkívül pedig tisztítja a tet , köhögéscsillapító, hurutoldó.
légutakat, ezáltal segít a megh léses, meg- Fert tlenít hatása miatt érdemes a légfázásos megbetegedéseken.
cs gyulladására, torokfájásra alkalmazMint minden növénynél, itt is figyel- ni. Ezenkívül fogfájás, ínygyulladás esenünk kell az ellenjavallatokra, mellék- tén segíthet a teájával, forrázatával törhatásokra. A borsmentatea túlzásba vitt tén öblögetés, gargalizálás. Segít a tüd
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és a hörg inek „tisztításában”, így ajánlott asztmásoknak és dohányosoknak is.
A n k „egyik jó barátjának” is nevezik
ezt a növényt, mivel er teljes görcsoldó, ezáltal segít a menstruációs panaszok
enyhítésében. Emészt rendszerünkre is
remek hatással lehet teájának fogyasztása, mivel hatóanyagai er sítik a gyomrot, er teljes étvágynövel hatású, fert tleníti a bélrendszert, gomba- és baktériumöl , így féreghajtó is.
Olajával találkozhatunk szappanokban, száj- és hajvizekben, s t lik rökben
is. Fürd vízbe cseppentve vagy g zként
belélegezve frissít hatású, remek kezelési módszer a h léses megbetegedések
kezelésére, rovarcsípés okozta viszketésre, valamint er síti az immunrendszert.
Fontos tudni, hogy ez a gyógynövény
vérkeringés-serkent , így ne alkalmazzuk fürd jét elalvás el tt!

Nem szabad megfeledkeznünk f szernövény mivoltáról sem. Szinte mindenütt ismeretes, ezért rengeteg ételben találkozhatunk
vele. Érdekessége, hogy a legtöbb nehéz étel
(például zsírosabb húsételek) f szereként alkalmazzuk mint természetes f szert, nem is
gondolunk rá, hogy így segítünk az emészt rendszerünknek. Emellett megel zhetjük
vele a puffadást és a hasmenést is.
*
A vadon term gyógynövényeket kell ismeretanyag hiányában ne alkalmazzuk! Ha úgy érezzük, mégis inkább a
természetes gyógyeszközökhöz folyamodnánk, beszerezhetjük ezeket megbízható
forrásokból, ilyen például a Pannonhalmi
Gyógynövénykert. Az si tudás ismét felszínre került a bencések révén, akik sikeresen alkalmazzák immár évszázadokon
keresztül a természet hatóanyagait, értékes
növényeit gyógyulásunk érdekében.
l
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A bor az elérhet jólét és a költészet ihlet forrása
MAGYARI MELINDA
Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed, Románia

Az sz fülel, a must zokog,
álmodnak szuvas cserefék
és avas íz emlékkorty
a víg szüret, az ifjúság.
A dal csokrában falra rótt,
sugárzó, hetyke kézjegyek
fakulnak, mint a letarolt,
kopárló, vén sz l hegyek.
Csávossy György:
Falra írt nevek elégiája (1996)
atona József Bánk Bán cím m vében
olvashatjuk: „ ... a magyar bor olyan,
mint a magyar barátság – ment l óbb, annál
er sebb.” Ez az egyik legismertebb irodalmi méltatása a magyar bornak. Borvidékeink

K

messze földön híressé tették a hozzáért termel ket és nemes portékájukat. Ebben fontos szerep jut az erdélyi sz l domboknak
is: „ shonos fajtáink, a Leányka, a Som, a
Kövér és a pezsg ként kristályosan gyöngyöz Járdovány számos külföldi vetélked n vívták ki a szakért k nagyrabecsülését.” [1]
Sz l term vidéken élünk. Ahogy népünk történelméhez hozzátartozik az, hogy
megtudjuk, honnan származunk, illik tudnunk, milyen is a jó bor. Talán kevesen tudják, hogy a Kárpát-medencei sz l m velésnek hat évezredes múltja van. [1] A magyar sz l termesztés története Szent István
koráig vezethet vissza. Wenzel Gusztáv
Magyarország mez gazdaságának története

cím írásában olvashatjuk: „A sz l mívelés
és bortermelésre nézve már XI. századi
okiratok igen tanulságosak, s határozottan tanúskodnak arról, hogy akkor már hazánk minden részében létezett bortermelés.
Legb vebbek ebben a tekintetben a dunántúli részekre vonatkozó tudósítások; azonban oly adataink is vannak, melyekb l kitetszik, hogy a Duna bal partján, a Tisza
közép vidékén, az Alföldön és Erdélyben
is termesztettek sz l t. A XII. és XIII. századi oklevelek azon képet, melyet a jelzett
adatok nyújtanak, csak b ven fejtik ki, és
egyes vidékekre nézve határozottabb színekben t ntetik fel. Mert a borkészítés módjáról
is némi felvilágosítást adnak; s minthogy a

A csombordi iskola vinotékája 1981-ben
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A TERMÉSZET VILÁGA MELLÉKLETE

Az egyik díjnyertes csombordi bor
magyar bor az ország nemcsak bel-, hanem
külkereskedésének is tekintélyes tárgya volt,
azt is mutatják, hogy azon kor viszonyaihoz
képest a bortermelés is az országos hatalom
pártfogásában részesült.” [2]

Az erdélyi borvidék régen és most
Erdélyben már a római hódítások alatt virágzott a sz l termesztés. Számos borterm vidék létezett abban az id ben: Gyulafehérvár,
Torda, Kolozsvár, Zilah, Temesvár térségekben, f leg a Maros és Küküll folyók mentén. Arról, hogy Erdélyben a sz l t kultúrnövényként termesztették, a sírköveken el forduló m vészi díszítmények is árulkodnak.
Verespatakon egy olyan római étlapra bukkantak, amelyen kétféle bor szerepel: merum
és vinum. Erdély kultúrájában a sz lészet
már a kezdetekt l jelen volt. A Szent István
által adományozott földbirtokokat a bencés
szerzetesek kezdték el itt megdolgozni.
Itt csikót zzel csépelt nyár magvából
terem a dús, kalászhajas kereszt,
s a telepít évek sz l dombján
már bort ígér a zsendül gerezd.
Csávossy György: Viszontlátás (1957)1
A Maros és a Küküll menti területek
a XII. században készült térképeken már
weinland, azaz bortermel néven szerepelnek. Ez a megnevezés is arról árulkodik,
hogy Erdély fejl d tényez i közé tartozott
a borászat. A gyulafehérvári borvidéket a románok „ ara vinului2”-nak hívták és hívják
1 A versidézetek az Ilyenkor sszel cím kötetb l származnak
2 A bor hazájának

XLII

mai napig. Amint a szászok a Küküll men- alakult az Erdélyi Gazdasági Egylet, amely
ti vidékre telepedtek, adómentesség céljából borokat is díjazott, vándorgy léseket tartott,
kezdték m velni a sz l t, és ez jelent s fej- borászati bizottmányokat és körutakat tettek,
l dést hozott a térségben. Az erdélyi szászok és tanulmányokat folytattak a sz l m velés
pontos feljegyzéseit Medgyes városkönyvé- korszer sítése, valamint annak jobb jövedelben olvashatjuk. Ebben a könyvben 1501-t l mez sége érdekében. A kommunizmus ideje
1858-ig pontosan fel van jegyezve a sz l - alatt sokan felhagytak a sz l termesztésétermelés mennyisége, min sége, ára és az vel. Az 1989-es rendszerváltás után feléledt
id járást befolyásoló tényez k. A temesvári a remény az erdélyi bortermel k szívében:
Bánság Múzeumában található egy 1477b l származó írásos dokumentum, amely S talán lesz még Erdély
szerint Magyar János és felesége, Katalin 32 term borvidékek szép vidám hazája,
aranyforintért adta el a Rékás környéki sz - plébános-hordóknak lesz még ászokfája,
l birtokot Mihály temesvári bánnak. A bor- s lesz még diadalmas, hujjázó az ének,
termelésnek a Hunyadiak ideje alatt is nagy melyt l felocsúdnak a gyökkent vének,
jelent sége volt, hiszen erdélyi borokat szál- s mocorog a holt is lent a cinteremben,
lítottak Magyarországra, s t a királyi udvar- mert még éltében sem danolhattak szebben.
ba is. II. József császár végezte el az els hiCsávossy György:
vatalos földmérést és összeírást Erdélyben,
Pohárköszönt éjfél után (1999)
akkoriban 58 503 hektár sz l t termesztettek, melynek termése jó évjáratban egymillió
Az erdélyi id járás rendkívül kedvez a
hektoliter volt. A legjelent sebb borvidékek sz l termesztésnek, ugyanakkor a talaj és
abban az id ben a Szilágyság, Déva környé- domborzat is megfelel . A talajképz alap
ke, a Maros mente, a Küküll völgye, Torda, márga és agyag, valamint homokk , a Maros
Marosvásárhely és Temesvár vidéke voltak.
teraszain pleisztocén löszszer üledék, az alBornemissza Anna 1680-ból származó jakban öntéstalajok és lejt hordalékok találszakácskönyvében is említést tesz az erdé- hatóak. A Maros közelsége és az Érchegység
lyi borokról, amelyek szüretelési sorrendje által felfogó áramlatok kiegyenlít dnek,
a következ : mézes fehér, ezerjó, királyle- ezeknek a hatása tökéletes arra, hogy itt sz ányka, juhfark, bánáti rizling, mustos fe- l vel és borral foglalkozzanak.
hér, kövidinka, magyarka, jardovány, erNem túlzás azt állítani, hogy az Erdélyidei, kadarka és fekete leányka.
medence ölében található a legrégebAmint azt láthattuk, a sz l termesztés nem bi és legnevezetesebb borvidék, amely
csupán foglalkozás volt, az íróknak és költ k- Gyulafehérvártól Sárdon, Magyarigenen,
nek is felkeltette a figyelmét. Így tett Mikes Boroskrakkón és Diódon át Nagyenyedig
Kelemen is a 77. levelében, amelyet 1726. terjed. Ezt nevezik Erdélyi Hegyaljának.
december 4-én írt Rodostóban: „...
itt az sz legszebb része az esztend nek, a szüret pedig legszomorúabb része itt a mulatságnak. Nem
úgy, mint nálunk, hogy a sok szed t, szed nét látja az ember. Az úri
asszonyok, leányok oda kimennek,
ebédelnek, és múlatják magokot.
A bort édesebbé teszik jelen való létekkel és szedésekkel. Itt pediglen a sz ll sgazda megfogad
két vagy három embert, azok szedik, és puttonokban a sz ll t hazahordják, és ki-ki a maga házánál sz r, igen nagy csendességgel.
Minthogy a sz ll r l vagyon a szó, Csávossy György a csombordi iskola laboratóriumában 1981-ben
Konstancinápoly körül láthatott ked
olyan vastag sz ll fát, mint egy
szilvafa, a sz ll szemek is rajta vannak, olyan
Nagyenyednek híres, sokatmondó történagyok, mint egy szilvaszem. De a nagysá- nelmi múltja van. A körülbelül 22 ezer lagát nem csudáltam úgy, mint azt, hogy né- kosú kisváros Gyulafehérvártól észak felé
mely ágain érett sz ll vagyon, némelyeken 30 km-re és Tordától dél felé 35 kilométerre
a sz ll szem még nem nagyobb az egresnél, helyezkedik el. Itt alakult meg 1902-ben az
más ágakon akkor kezd virágozni. E szép do- Ambrosi–Fischer-telep, ahol gyümölcsfa- és
log, hogy egy sz ll fán ilyen háromféle jövést sz l oltványokat termesztettek. A második
láthatni, és ez mind így vagyon tavasztól fog- világháború után Nagyenyeden 126 hekvást télig.” [4]
tárnyi területen foglalkoztak sz l termeszAz igazi nagy fejl dés, amely fellendítet- téssel. Igaz, hogy ez már állami nagyüzemi
te az erdélyi bortermelést, a XIX. században gazdálkodás volt. A következ sz l fajtákövetkezett be, amikor Kolozsváron meg- kat termesztették: királyleányka, járdovány,
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fehér leányka, olaszrizling, tramini, fekete
leányka, zalagyöngye, ottonel muskotály,
chasselas, hamburgi muskotály, szürkebarát.
Volt vegyes telepítés (fehér leányka, tramini és olaszrizling) és kevés csemegefajta is.

Csombord
„Az Erdélyi-Érchegység nyúlványai a Maros
völgyében simulnak termékeny lapállyá. A
dombok napos oldalain hatalmas amiteátrumok lépcs in csodálatos íz gerezdeket term t kék sütkéreznek. A Maros jobb partján
fekv dombok kis részben délnek, többnyire
délkeletnek és keletnek vonulnak, a helyenként meredek lejt k jó része déli fekvés . A
tengerszint feletti magasság a Maros közelében 250–350 m, a sz l hegyek magassága 350–550 m közötti. A hegyaljai dombok
szélesebb, méltóságosabb íveket képeznek,
mint a küküll köziek, csupjaikon nem ritka az erd k díszít fodra.” – írja Csávossy
György a Jó boroknak szép hazája, Erdély
cím nagy siker könyvében. [5]
Csombord, amely kétség kívül az erdélyi borok leghíresebb hazája, Nagyenyedt l
keletre 5 km-re fekszik. A Székelyk és a
Kecskek , valamint a Maros közelsége
„véd en óvja a hosszan melenget , sz ke,
kék szem szök békéjét, a sz l érés mézel folyamatát.” [5]
Nevét valószín leg a csombornak nevezett f szernövény nevéb l kapta. Ásatások
bizonyítják, hogy a IX. században valószín leg szlávok éltek itt. Már a XIX. században az Erdélyi-hegyalja egyik leghíresebb
bortermel faluja volt Csombord a Kemény
bárók felel s gazdálkodásának köszönhet en. 1880-ban báró Kemény István vincellértanfolyamot szervezett saját birtokán. Majd
a nagyenyedi kollégium a Kemény Árpádtól
vásárolt földbirtokon 1935-ben borászati iskolát alapított. Ebben az iskolában tanultak mesterséget több mint fél évszázadon
át Erdély borászai. Itt tanított, borászkodott
és alkotott dr. Csávossy György, aki kés bb
így emlékezik: „Csombord, nevedben hordozod a bort, fogalmadban a fogalmat, sorsodban a sorsunkat. Tág eged feszítette álmaink szárnyát, völgyeid öle dajkálta munkánk gyümölcsét. Term oldalaid visszhangozták dalainkat. [... ] / Te adtad a verset,
megtanítottál temetni és megtanítottál építeni. / Hírneved alá bevontál melegedni, viszszahívtad az elmen ket, könnyhöz, mosolyhoz, kézfogáshoz te hullattad a csillagokat. /
Fényeket sz rtél égb l, tájból, fényt a sz kén
siet napokból, a mozdulni lusta ködökb l.
Fényt adtál, hogy érjen a lélek, édesedjen a
mosoly, tüzet fogjon a bor.” [6, 5]
Csombordot nemcsak a bor tette híressé, hanem a sz l oltvány-termelés is. A
csombordi sz l k ma két sz l hegyen találhatók, a csombordin és a szentkirályin.
Habár a csombordi bortermelés termékeit
nem találjuk meg az üzletek polcain, a ter-

mel k nem panaszkodnak, hiszen minden
nyár végére a termel knek az eladásra szánt
bora elfogy. Nagyenyeden és Csombordon
20–25 bortermel t számolhatunk, akik háztól adják el a bort. Nagyenyeden létrejött a
Nagyenyedi Borászok Egyesülete, amelynek
tagjai az itteni borászok. Csombordon mindenhol tábla jelzi, hogy hol lakik borász, hol

hetente pincelátogatási napot tartanak, amikor
megkóstolják és elemzik a borokat. A kritikáért nincs harag, hiszen egymástól tanulnak,
és kiküszöbölik a hiányosságokat a jöv ben.
A csombordiak közül néhányan sajnos felhagytak a borászattal, és inkább rózsa- és
gyümölcsfatermesztéssel és -árusítással foglalkoznak, így a borászat marad a hozzáért k
foglalkozása. A csombordi plébános bor nemzetközi hírneve 1972-ben kezd dött, amikor
a budapesti Vinagora európai borversenyen
a Csávossy György által készített plébános
nagy aranyérmet nyert. Csávossy György szerint a hagyományos plébános fajtaösszetétele:
40% furmint, 40% kövérsz l és 20% királyleányka, szürkebarát és ottonel muskotály.
Volt azonban egy id szak, amikor elbizonytalanodtak a Nagyenyed környéki borászok, ezt
érezteti a költ a következ sorokban:
Komám,
fogjuk-e még inni a jó öreg „plébánost”,
a szent ihlet vén méregkever áldott borát,
fogjuk-e még a csombordi sz
aranyszálas sátra alatt cuppogtatni
a mustok édes f szerét?
Csávossy György:
Pohárköszönt éjfél után (1999)

Csávossy György 1955-ben
lehet kóstolni és vásárolni jó min ség bort.
A termel k átlagosan 5–12 ezer liternyi bort
termelnek évente. Nagybani forgalmazásban
nem gondolkodnak a keresked k, nekik inkább megéri ilyen módon termelni a bort,
hiszen a csombordi borra Háromszékr l és
Csíkból is éreznek vásárlók. A nagyenyedi
borvidéken is megalakult a borút, amely a
borászokat egyesületbe tömöríti. A borturizmus a fellendülés leghasznosabb útja, mert
jobb itt vendégül látni a külföldi turistát, aki
a megvásárolt borért valutával fizet, mint
máshol olcsón eladni a bort.
Az erdélyi ember ünnepelni borral szokott.
Legyen szó bármilyen nagy eseményr l egy
család életében, keresztel , konfirmálás, házasságkötés alkalmával a bor nem hiányozhat
az asztalról. Ünnepnapokon pedig a pincében
lev legjobb bort teszi a házigazda az asztalra.
De nem csak ilyen alkalmakkor, disznóvágáskor sem maradhat el a bor. Ezt a szokást vers
formájában Csávossy György is megörökíti
az Ilyenkor sszel cím verseskötetében:
Közeleg az ünnep, adventi a lélek,
kiforrott a bor is, levágva a hízó,
kábul a szegénység, tegnap káromkodott,
mára magabízó.
Csávossy György: Disznóölés
Vidékünkön turistában sincs hiány. Néha
nagyobb csoportok érkeznek, néha kisebbek,
de aki megkóstolja az 5–6 fajtából álló kínálatot, nem megy úgy el, hogy legalább 1–2
litert ne vásároljon. Az egyesület tagjai télen

Gondolatok a borról
„Szeresd a bort, Isten ajándékát, e szent
italt, az Éden termékét, az eredend b ntól
menteset. Az egyetlen szert, amely a paradicsom varázsából még itt a földön is ízelít t ad. Szeresd a bort!” [1, 6]
Ha megpróbálnánk összeírni mindazt, amit
az írók és a költ k megfogalmaztak a borral
és a bor kultúrájával kapcsolatban, több kötetet írhatnánk, és talán sosem jutnánk a végére,
mert: „A bor [....] m vészi alkotás, amely esztétikai értékekkel bír. Csodálni való, mint az
egyiptomi piramis, amelyhez hasonlóan három napos és egy árnyékos oldala van. A bor
ugyanis élvezeti cikk, tápszer és orvosság. Az
árnyékos oldalát az ismeri meg, aki visszaél a
bor élvezetével.” [1]
Én azokból a gondolatokból gy jtöttem csokorra valót, amelyeket Csávossy
György m veiben olvastam, és megragadták figyelmemet. A mértékkel fogyasztott
bor jó hatással van az emberre:
„Szeresd a bort, mert álmaid dajkája. Vele
emlékezel, vele álmodozol. Élete a te életedet
tükrözi. Erjedésének kamaszkora, ifjúságának
regényes szépsége, érett korának nemessége,
palackba zárt magányának jóságos nyugalma, visszapillantó múltidézése a te sorsodat
példázza. Ha meg akarod ismerni önmagadat, bonts ki egy palack fénnyel teli, illatát
pazarló, zamataival ingerked , szinteségével
megnyugtató óbort. Ízlelgessed cseppenként
f szerességét és társalogj vele. Mint varázstükörben ráismersz majd önmagadra. Arra a
lényre, aki talán magad el tt is titkolt volt. Ha
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az Isten minket a saját képére teremtett, mi a
bort a sajátunkéhoz igazítottuk, és általa leszünk valamelyest tökéletesebbek.” [7]
A borfogyasztást nem szabad túlzásba vinni: „A bor mértékletességre int. Bölcsen inni csak mértékkel szabad. Egyetlen kortyban
ugyanannyi szépség van, mint az egész kannában. A kóstoló pince és a részegek kocsmája
között ugyanannyi a különbség, mint a kollégium és a bolondokháza között. Aki holnap is
ízelít t kíván az édenb l, az legyen mértékletes, ne vedeljen, mint az eszeveszett. [7]
A bor kis mennyiségben orvosság.
Kevesen tudják, hogy patika szavunk a görög apothékából származik, ami borraktárt
jelent. Régen gyakran használták gyógyítás-

Erdély leghíresebb borásza
és elismert költ je
Bátran állíthatjuk, hogy Erdély leghíresebb
borásza Csávossy György, aki tanár, író, költ , színm író, gazdagági szakíró és közéleti személyiség. 1925. június 20-án született,
Temesváron. Tanulmányait szül városában
kezdte, majd Kolozsváron folytatta a mez gazdasági f iskolán. 1953-ig a bihardiószegi
sz lészeti szakiskolában tanított, majd a
csombordi mez gazdasági líceum tanára volt,
innen ment nyugdíjba. Jelenleg Nagyenyeden
él.3 1955-t l jelentek meg versei és vígjátékai.
Több sz lészeti és borászati szakkönyvnek a szerz je, olyan sz l fajtákat nemesített, amelyek államilag min sített fajták. Nemzetközi borversenyeken díjazták
borait, a romániai és magyarországi borászati egyesületnek tagja, a Magyar Bor
Akadémia örökös tagja.
A Jó boroknak szép hazája, Erdély cím
nagyszabású m ve harmincévi kutatásnak és
terepjárásnak az eredménye. Ebben a könyvben az erdélyi borvidékekr l nagyon részletesen ír és a legszebbnek ábrázolja. E tudományos munka történelmet, honismeretet és
szakirodalmat is tartalmaz. Érdekes, érdekfeszít olvasmány nemcsak borászoknak, hanem mindazon feln tteknek és diákoknak is,
akik érdekl dnek múltunk és jelenünk iránt.
2011-ben jelent meg a Csávossy György
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versformától a szabadversig széles skálán
szólal meg a költ . Találó az, amit egyik versében ír: „a lámpafény hipnózisában csiszolgattam csendben / tört mondatok mozaikját”.
Mi, a kollégium diákjai kicsit magunkénak
tekintjük városunk híres költ jét, hiszen itt él
közöttünk, rövid ideig nálunk is tanított, és velünk együtt aggódik jöv nkért:
Lesz-e még t ,
mely nekünk terem
és b ven adja a föld titkos és éltet ízeit?
Lesz-e még erdélyi karikásról csüng ,
sz z sz l eml k víg szürete,
lesz-e még barátság borát term Erdély?
Csávossy György:
Pohárköszont éjfél után (1999)

Látogatóban Csávossy Györgynél
ra. Kísérletek igazolják, hogy a kolera- és a
hastífuszbacilusokat a bor elpusztítja. Ebben
nem az alkoholnak van szerepe, hanem savés polifenoltartalmának. A savasabb fehérborok és a vörösborok étvágygerjeszt hatásúak. A bor serkenti a gyomor-, bél-, máj- és
vesem ködést. A vörösbor fogyasztása növeli
vörösvértestek számát és procianidin-, illetve
rezveratroltartalmának köszönhet en megel zi a szívinfarktus kialakulását. [1]
Nem csak a testet ápolja, de lássuk, mit
ír a költ : „Szeresd a bort, benne rejlik a
hosszú élet titka. Testnek és léleknek istenáldotta orvossága. Gyógyítja a bánatot, a
keser csalódások sebeit, de testet épít ,
vért és szívet frissít , balzsam erej táplálék is. Életvize, az örök fiatalságé.” [7]
A végére hagytam azt a néhány verssort, amely a borkóstolók hangulatát idézi,
amikor a gazda elmondja a bemutatott bor
jellemz it: „Van benne kenyérhéj, / sült
alma, zöld dió, / mandula, ananász, /datolya, kakaó, /füge és naspolya, / szentjánoskenyérrel, / szibarack, kajszi, / s t fanyar
ízvéggel /a dohány is sejlik, / mit pipa pöfékel.” [7, 9. o.]

Csávossy György és nagyérték
borászati könyve

Az írás a Kultúra egysége kategóriába érkezett.

Irodalom

Az Erdélyi Hegyalja borútja
költészetét, esszéit és színm veit összefoglaló szi utakon cím kötet, amelynek el szavában Király László, a nagyenyedi Bethlen
Gábor Kollégium nyugalmazott tanára így
jellemzi a költ t: „M vészi megformálás terén igen érzékletes, sokszín lírája. [...] A
szimbolikus, impresszionista képalkotástól
az elvont gondolatiságig, a szigorúan kötött
3 Csávossy György a dolgozat beadása után,
2015. november 30-án Nagyváradon elhunyt.
(
)

[1] Csávossy György: Magyarán a borról,
Mez gazda Kiadó, Budapest, 2006
[2] Wenzel Gusztáv: Magyarország mez gazdaságának története, Kiadja a M. Tud. Akadémia
Történelmi Bizottsága, Budapest, 1887
[3] Csávossy György: Ilyenkor sszel – Versek,
Gazda Kiadó Kft., Kolozsvár, 2000
[4] *** A szenvedelmes kertész rácsodálkozásai – összeállította, az utószót és a
jegyzeteket írta Suránnyi Dezs , Magvet
Könyvkiadó, Budapest, 1982
[5] Csávossy György: Jó boroknak szép hazája
Erdély, Mentor Kiadó, Marosvásárely, 2012
[6] *** Volt egyszer egy iskola – Csombordi
emlékkönyv 1935–1995; összeállította Fülöp
István, szerkesztette Csávossy György és
Cseke Péter, Corvin Kiadó, Déva, 1996
[7] Csávossy György: szi utakon – Versek,
esszék, színm vek, Gloria Kiadó, Kolozsvár,
2011
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„Ha mü gyermekkorunkba megh ltünk, akkor leforrasztott murha felé hajoltunk...”

Népi gyógymódok, hiedelmek és babonák a Gyimesekben
ANTAL ANDREA
Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed, Románia

A

z bölcs Isten megjelentette magát
az teremtésében [...] Fáknak,
Füveknek megmondhatatlan sokféle
gyönyör séges voltával, melyekkel az
Embereknek nem tsak testek tápláltatnék, hanem szemek is tekintettel
gyönyörködnék, és ha betegségek történnék, orvossággal testeket gyógyítanák – írta az 1578-ban Kolozsvárt
kiadott els magyar gyógynövénykönyv, a Herbárium elöljáró beszédében Melius Péter. [1]
A Gyimesvölgyében lakó csángók
számára régen és most is biztos gyógymódot jelentett a gyógynövények használata, amelyeknek megszerzése egyszer , hiszen Gyimesvölgye igazi gyógynövénygy jteménnyel büszkélkedhet. Ezek
segítségével tudták gyógyítani az enyhébbsúlyosabb betegségeket. Manapság már ritkábban használják, de az öregek most is sokat
tudnak mesélni arról, hogy milyen növények
segítségével nyerték vissza egészségüket.
Napjainkban igen elterjedtek a gyógyszeres kezelések, amelyek az enyhébb betegségek esetében néha többet ártanak,
mint használnak. Hiszen, ha a beteg testrészre jó hatást gyakorolnak, más téren
„rombolhatnak”. Nagyszüleim és általában
az id s generáció még nagyon sok egyszer gyógymódot használt megfázás, hascsikarás, fejfájás, ficam és sérülések esetében, ezért elhatároztam, hogy megpróbálok összegy jteni egy adagot a gyimesi
népi orvoslási eljárásokból. Köszönettel
tartozom gyimesbükki volt iskolatársamnak, Gergely Ágnesnek, aki 2009 nyarán

Sötétpataka völgye
próbált gy jteni, és szívesen átadta az általa feljegyzett anyagot, amelyet idén sikerült kiegészítenem saját kutatásommal.

Gyimesbükk

Mit mesélnek a gyimesi öregek?
A beszélgetések során elkerülhetetlenül hiedelmek és babonák is felszínre kerültek, ezeket nem rostáltam ki, mert k hittek ezekben,
és olyan szép nyelven adták el , hogy nem
volt szívem kihagyni azokat. Vegyük tehát
sorba az általunk feljegyzett beszámolókat:
„...hát hasfájáskor régebb nem azokot használták mint most, most azokot a növényeket
nem es lehet megkapni, de mikor nekünk
fájt a hasunk, akkor édesanyánk farkashúst
hozott, az el vot téve a ládába, s egy akkorát mint a körmömnek a feketéje, béadta a
szájunkba s azt esszerágtuk, s akkor elmúlt
a hasfájás, de hogy az honné vot szerelve azt
nem tom. A kamilla az idegeknek es er st jó
vot, fejfájástól es ezt csinálták, a lejányoknak
a menstruációs fájdalmak s görcsök ellen es
jó vot, a kamillából lehet teát es csinálni s
olajat es, s ezek nagyon jók voltak ezekre a
betegségekre. Ha valaki nem tudott éjjel alunni, akkor csupa csak
egy csésze langyos, mézes tejet
ivott, s abba a percbe el es aludt.
Nekünk régebben, mikor ment a
hasunk, édesanyám pozsárnyica
teát adott nekünk, ezeket mü gy jtöttük, mert a virágja volt a legeslegjobb, annak vot a legjobb
hatása. Édesanyám a sárgavirágból készített ken csöt, leszedte a
virágnak a fejit s ezt megszárította, azután megpréselte, ken csöt
csinált bel le, ezzel kentük régebb mikor valahol fájt, s olyan
jó volt, elmulasztotta a fájdalmat.
Amikor mü bélázasodtunk, akkor édesanya keresztesborogatást rakott a
mejünkre, fejfájásra ecetes borogatást használtunk, mert az jól leveszi a lázat, s még

közbe most es azt használom. Mikor
nyárba takartunk s sütött a nap, akkor
olyan keptelánlapit raktunk a fejükre, s
az h tött, s nem fájt a fejünk. Mikor árpa
n tt a szemünkre, akkor a kést édesanya
a kezibe vette, keresztet vetett, s a kést a
szemem el tt elhúzta, mintha aratna, s
akkor elkezdte mondani:
„A szántaf dre kihordjuk a trágyát, /
Elszórjuk, belészántsuk, / Megboronáljuk,
elvessük a szemet, / Kin , megérik, /
Learassuk, kévébe kössük, / Szekérre
rakjuk, hazavigyük, / Felhánnyuk a tartora, / Kézzel kicsépeljük, / Kiszórjuk,
kirestáljuk, / Elvigyük a malomba,
meg rltessük, / Hazahozzuk, kenyeret
sütünk bel le, / Eszünk mü es, esznek a disznók es.”1 Mikor ezt elmondta háromszor,
s a késsel learatta, az árpa el volt t nve
pár nap múlva. Mikor a fejünk fájt, akkor édesanya elfújta, keresztet vetett s
a fejünkre mondta, hogy: „Testb l születtél, testb l legyen orvosságod. A szép
Sz zmária segítsen meg.”
Ezt elmondta háromszor, a harmadik
után elmondta az Üdvözlégy Máriát, s akkor újra keresztet vetett, eltöpdöste, akkor
el es vót múlva a fejfájás. Régen nem voltak ilyen mosóporok, s akkor édesanyám
lugval mosott vagy háziszappanval.
Molyirtásra dohánylapit használtunk, úgy
bészúrtuk a paplanyok közé vagy ahova
kellett. Mü a dohányt termeltünk, csak leszedtük s béraktuk. Mikor mü tetvesek
lettünk gyermekkoromba, akkor gázzal2
békentük a fejünket, s az elpusztította a tetveket, de ezt megkellett csináljuk kétszer
vagy háromszor, mert a tetveket elpusztította, de a serkéket nem, de ha megcsináltuk háromszor, akkor a serkék es mint
meghaltak. Ha mü gilisztások lettünk, akkor a kenyeret megpirítottuk a kályhán, s
azt békentük fokhagymával, megettük s
egy-két nap ezt megcsináltuk, ez a gilisztát kihajtottak bel lünk. Régebben a ruha
s az ilyen gyapjú festésre csert használtunk, van ez a cserfa, annak hántottuk meg
a kergit, s azt megszárasztottuk, s azzal
festettünk. A kendernek gálickövet használtunk, az nem fogott, lehetett fehérrel
es egyszerre mosni, s olyan sötétkék színe
1 Érdekes, hogy más vidéken is vannak hasonló árpa z versikék, a gyimesi azonban
ellentéte a kalotaszeginek, és nagyjából megegyezik a torockószentgyörgyivel, illetve a magyarszovátival
2 Gázolajjal
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volt. Az ilyen gyógynövényeket lehet leg
virágjába kell leszedni, árnyékba szárítani,
hogy nap ne süsse, aztán miután megszárad, fel kell kötni s ott elhagyni.” (Antal
Viktória, 67 éves; Tarhavaspataka)
„Ha mü gyermekkorunkba megh ltünk,
akkor leforrasztott murha felé hajoltunk,
s ennek a páráját beszívtuk, ett l meggyógyultunk. Ha er st köhögtünk, akkor
báránfaggyot tettünk a mejünkre, ami meg
volt már avasodva. Az 1800-as évek végin
a gusa halálos betegség volt, ezt nem is tudták gyógyítani, ahova békerült, ott minden
gyermeket megölt. Ha valami megmart,
akkor édesanyám száraz menyétb rrel jól
megsúrolta, attól nem fáj, akkor régebb volt
eltéve minden háznál ilyen menyétb r, s az
kihúzva száradt. Ha valakinek magas volt a
láza, sós vizet tettek a hátára s a mejire keresztes borogatást lenb l vagy kenderb l.
Régebben úgy tartották, hogy ha valakit
megigéztek, akkor el kell fújni a fejit vagy
vizet kell vetni. Mikor fújták el a fejit, akkor ezt mondták, hogy:
„Szem megnézte
Sz v megszerette
Jöjj el szép Sz zmária
Vigasztald meg a gyermekfejit”.
S ezt háromszor elmondták, s reja fújtak kereszt alakba a fejire. A gyógynövényeket Szent János el tt szedik le, a hiedelem szerint csak akkor fog gyógyítani.
Az asztal alatt szoktuk mü szárítani, utána esszekössük s felakasszuk a cs rkapura. Volt egy gomba, amit nem csak evésre
használtuk, ennek a gombának az volt a neve hogy szívgomba3, ezt vízbe rakták a levit
megitták s akkor nem fájt a szüvik.” (Sz cs
Katalin, 73 éves; Gyimes)

Tövises aszott
„Én úgy emlékszem, mikor kicsike voltam s ment a hasam, akkor bikkfakéreg teát
ittunk s akkor elmúlt a hasmenésünk, minél id sebb a fakéreg, annál hasznosabb és
3 Ezt gombának tekintik a gyimesi és a moldvai csángok (ott sz gombának nevezik), de
tulajdonképen az odvas keltike (Corydalis
cava), illetve az ujjas keltike (Corydalis solida)
gumója, amelyet megszárítanak és nagy becsben
tartanak. (Dvorácsek Ágoston kiegészítése)
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annál jobban gyógyít. Vesefájásra súrlófüvet használtak, s ez elmulasztotta a fájdalmat. Ha a ló elvágja a lábát vagy valamilyen seb lesz rajta, akkor folyószurokkal be
kell kenni a vágást, és az helyrehozza, vagy
szivarhamuval le kell hammazni, s az elállítsa a vérzést.” (Berszán János, 25 éves;
Tarhavaspataka)
„...közbe megdagad a lábam s azt mondták
nekem, hogy rakjak rea nadálylapigyükeret,
s tiszta igaz, lehúzza a dagadást a lábamról.
Régebben, ha valaki leforrázta magát, akkor
gyorsan összetörtünk öt tojást, külön válogattuk a fehérjit, s ezt reakentük az égési sebekre, amikor gennyesedni kezdett, akkor
lemostuk almabüzü teával. Ezt több ideig
csináltuk, s elég jól helyrehozta a sebeket.
Eccer beléléptem egy rozsdás szegbe, és úgy
fájt, hogy nem tudtam járni, másnap édesanya elment, s szedett utilapit, azt rejakötte
a lábamra, s már nem sok üd re rea enyhült
a fájdalom. Az uramot megrúgta a ló ott a
tenyerit, hát az nagyon fájt neki, azt a sebet lemostuk gabonapálinkával, aztán száraz
pulykafüvet morzsoltunk rea és bekötöttük
utilapival, ezt megcsináltunk még vagy kétszer, és a seb sehol sem volt, meg vot gyógyulva.” (Simon Virág, 80 éves; Gyimes)
„Régebben a részeg embereknek egy
üd után tönkrement a májuk, s nagyon betegek lettek, ilyenkor a feleségük lóhereteát
f zött nekik, s ez enyhítette a fájdalmakat.
Mikor vágtunk disznót, akkor az epéjét felkötöttük egy cérnával, és ha valakinek az
ujja alatt megszúrta valami, akkor ezt tettük rea, s akkor az helyre hozta.” (Nyika
Gézáné, 84 éves; Hidegségpataka)
„Az apróbojtorján es megszárasztva
nagyon jó télen a h lésnek. Sokszor fájt
a fiamnak és az uramnak a hasa, ilyenkor esszef ztem szemesborsót,
fodormintát és kamillát. Még víz
helyett es ezt itták, s hamar elmúlt
a hasfájás. Eccer emlékszek, hogy
elégettem a kezemet, s édesanya
lenmagolajval kente bé, de ez sem
enyhítette a fájdalmat, s akkor vett
elé mézes lépet, egy kicsi olajval
esszeolvasztotta, evvel megkente a
sebet s rejakötte, s ezután kamillateával leöblítette, s ez meggyógyította az égést.” (Molnár Anna, 84
éves; Hidegségpataka)
A megszólaltatott gyimesiek,
akik a különféle gyógymódokról
beszéltek, nem könyvb l olvasták,
hanem az emlékeikb l merítettek, tapasztalataikról meséltek. Valahányszor
nagyszüleimet faggatom a régmúlt dolgokról, úgy t nik, hogy egy pillanatra feledésbe
merül a jelen, és könnyes szemmel néznek a
szoba egyik sarkába, mintha most is el ttük
lenne az a néha szórakoztató, néha kevésbé
kellemes jelenet. Így van ez a gyógynövényekkel és a gyógymódokkal is, emlékeikben rejlik a válasz, a megoldás.

Orvosi veronika

A gyimesi népi gyógymódok
összegzése
A vidék id s embereit kérdezgetve sok hasznos
és könnyen hozzáférhet gyógymódról szereztem tudomást, amelyeket megpróbáltam a leggyakoribb betegségek szerint osztályozni.
Megfázás:
Akut köhögés:
- 1 feldarabolt hagyma és 2 dió
- feny farügyek és csalóka szirup
Krónikus vagy szamárköhögés:
- szamárcsipke
Gyomorbetegségek:
Hasmenés:
- fodorminta
- feketekokojza
- libapimpó
- korpaf
- pozsárnyica
Hasfájás és görcs:
- kamilla
Babagörcsök:
- köménymag, hagyma és mák
Gyomorfekély:
- borsika
Vese- és hólyaggyulladás:
- csihán
- törökbúza haja
- vadcseresznye szára és magja
- házi peterzselyemgyökér
- békaláb
- édes tehéntejjel való borogatás és párolás
Májproblémák:
- gyermekláncf
- körömvirág
- ángyináré
- ragadvány
Sebek:
- utilapival vagy tolvajburjánnal való
száraz borogatás
- cickafarok és pozsárnyica teával, öblögetés
- vérehulló fecskef

DIÁKPÁLYÁZAT
Krónikus b rbetegségekre:
- korpaf tea-borogatás
Égési sebek:
- bodza- és feny farügyb l készült teával borogatás
Epilepszia:
- kakukkf
Idegbetegség:
- veronikaf
N i problémák:
- pulykaf
- palástf
- kamilla
Borogatás és ül víz:
- feketenadály gyökere
- pulykaf
Fejfájás és fogfájás:
- kakukkvirág
- fodorminta
- alma héja
Lyukas fogba:
- szegf szeg
- feketeborsó
- kutyahárs
Reuma és arcidegzsába:
- kakukkf
- korpaf
Pakolás: - édeskáposzta levél
Izületi fájdalmak és csontnövések:
- feketenadály tinktúrája
Torokfájás:
- sósvizes gargalizálás
Fülfájás:
- k rózsa és „szentelt olaj” csepegtetése
Orrdugulás:
- meleg kamillateás csepegtetés
Szív- és érbetegségek:
- hecselli
- pásztortáska
- istengyümölcse
- kokojza
Ezek a leggyakoribb betegségek, amelyekre a csángók könnyen megtalálták a
gyógymódokat. Azonban a gyimesi csángó
nemcsak magáról gondoskodik, hanem az
állatairól is, amelyek voltaképpen az egyik
legbiztosabb megélhetési források voltak és
maradnak. Nemcsak az élelmiszer szempontjából, de a sok kerti, mezei és erdei
munka miatt is, amelyekhez az igavonó állat
nélkülözhetetlen. Így hát ugyanúgy jártak el,
ha az állat lebetegedett vagy megsebesült. A
leggyakoribb állatbetegségek, amelyekkel a
csángók szembekerültek, a következ k:
Veseproblémák (csángóknál vérhuggyó):
- lórom
- vadpetrezselyem lapi
- almafa kérge
Szembetegség:
- könnyezés, hályog vagy gyulladás
esetén porcukrot fújnak az állat szemébe
Sebek:
- álior
Gyomorproblémák:
- pozsárnyica
- feketekokojza

Eml problémák:
- reszfug burján
- bodza
Ezeket a recepteket megtalálhatjuk
Erdély más vidékeinek hagyományaiban is, nálunk azonban sok növény népi elnevezése egészen más, részben az
elszigeteltség, részben a moldvai csángók hatására, akiknek nyelvében sok a
román jövevényszó, ezért gondot okozott a kútf k által megnevezett növények
azonosítása.

Záró gondolatok
„A falusi ember házipatikája az erd és a mez volt a maga növényeivel: a csodálatos hatású füvekkel, fákkal, a titokzatos erej gyökerekkel, az éltet nedv levelekkel, szárakkal.” – olvashatjuk Szabó Attila és Péntek
János Ezerjóf etnobotanikai gy jtésében. [3]
Megfelel id ben nagy szorgalommal
gy jtöttek, szárítottak, tinktúrákat és ken csöket készítettek. Száraz helyen raktározták a csokorba kötött növényeket, a
bogyókat és gyökereket. Ezekkel gyógyították évezredes tapasztalat alapján nemcsak a családtagokat, hanem a beteg há-

meg lehetett volna semmisíteni. Észrevétlenül
örökl dtek át el dökr l utódokra” – állapítja meg Vasas Samu4, aki sokat foglalkozott
Kalotaszeg népi gyógyászatával. [2]
Nagyon ideillik, amit egyik mentora,
Valeriu Bologa5 mondott: „A népi orvoslás
olyan, mint a karsztvíz: bizonyos id re elt nik, de újra el bukkan, hogy összekeveredjen a racionális orvostan nagy folyamával.”
A népi gyógymódoknak vannak sebezhet
pontjai, találkozunk misztikus, babonás és
káros kezelési eljárásokkal is, de sok a megrzésre érdemes tapasztalati anyag, amelyeket érdemes tanulmányozni és hasznosítani.
Több évezredes emberi tapasztalatnak
vagyunk a birtokában, amellyel kegyelettel kell bánnunk, ezzel tartozunk el deinknek. Remélem, hogy kis tanulmányommal
felkeltettem az olvasó érdekl dését sz kebb hazám, a Gyimesek archaikus világára, annak gazdag hagyományaira, nyelvére
és nem utolsósorban a gyógynövényeink
szépségére és hasznára.
Záróakkordként ajánlom a témához ill
gyönyör verssorokat:
Megváltó véretek zöld gerincvel tökben épül,
hónalj-májatokban buzog
ti zöld varázslók, virág-sámánok, virág-orvosok,
gyönyör gyógyítók,
eleven gyógyszerek, szívér-tágítók, légz szerv-tisztítók,
ti tüd -buzdítók, seb-forrasztók, fulladást-szüntet k,
szemet-vidítók!
Juhász Ferenc: A virágok hatalma
Az írás az Orvostudomány kategóriába
érkezett pályázat.

Irodalom

Orbáncf
ziállatokat is. Sokukhoz babonás hit társult, de gyakran kiegészítették a modern
gyógyszereket és gyógymódokat. Ezért
a gyógyszergyártók is különös figyelemmel tanulmányozzák a népi gyógyászatban
használt növényeket, és azoknak a hatóanyagait beépítik készítményeikbe.
„A népi gyógymódok hatékonyságát, törvénytelenségét és indokolatlanságát már jó
ideje vitatják. A pro és kontra vélemények tüzében, de ett l függetlenül is – a megbélyegzés tényét és veszélyét túlélve – a népi tudat
mélyére alászállva és megbújva e gyógymódok évezredeket vészeltek át anélkül, hogy

[1] Melius Péter: Herbárium – A fáknak, füveknek nevekr l, természetekr l és hasznairól
(sajtó alá rendezte Szabó Attila), Kriterion
Könyvkiadó, Bukarest, 1978
[2] Vasas Samu: Népi gyógyászat – Kalotaszegi
gy jtés, Kráter, Pomáz, 2009
[3] Szabó Attila – Péntek János: Ezerjóf –
Etnobotanikai útmutató, Kriterion, Bukarest,
1976
[4] Györke Zsuzsanna: Árpaaratás és ónöntés Torockószentgyörgyön – Hagyományos
gyógynövények, népi gyógymódok és babonák, Természet Világa 137. évf., 11. sz., 2006.
december
[5] *** Mez ség – Történelem, örökség, társadalom, (szerk.: Keszeg Vilmos és Szabó Zsolt),
M vel dés Kiadó, Kolozsvár, 2010
4 Vasas Samu (1927, Bencéd – 1997, Bánffyhunyad) tanár, néprajzkutató, népm vel
5 Lucian Valeriu Bologa (1892, Brassó –
1971, Kolozsvár) román orvos, az orvostan történetének kutatója, a kolozsvári orvostörténeti
iskola megalapítója
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A XXV. Természet–Tudomány Diákpályázatunk díjnyertesei
jubileumi díjátadó ünnepséget 2016.
március 19-én (szombaton) 14 órai
kezdettel tarjuk a Magyar Tudományos
Akadémia II. emeleti Nagytermében (1051
Budapest, Széchenyi tér 9.). A díjazottakat és
tanáraikat e-mailen és levélben is értesítettük.
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Önálló kutatások, elméleti összegzések kategória
A beérkezett pályázatokat dr. Kordos
László, dr. Szabados László és Kapitány
Katalin értékelte.
I. díj. Kocsis Ábel–Bór Dorina: A
LEDgazdaságosabb fényforrás és egy
CHIPetnyi intelligens világítás
Soproni Széchenyi István Gimnázium
Felkészít tanár: Lang Ágota
II. díj. Filipszki László: Mennyi energiát fényszennyezésre?
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium
Felkészít tanár: dr. Müllner Erzsébet
II. díj. Nagy Enik : Mentsük, ami
még menthet – Joule-tolvaj
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bánki
Donát M szaki Középiskolája és Kollégiuma
Felkészít tanár: Zsigó Zsolt
III. díj. Tóth Zoltán: Egy karcagi
hungarikum néprajzi és földrajzi indexei
Karcagi Nagykun Református Gimnázium
és Egészségügyi Szakközépiskola
Felkészít tanár: Major János
III. díj. Kiss Gergely–Ferencz András:
Termopoli, avagy gazdálkodj okosan
Bolyai Farkas Elméleti Líceum,
Marosvásárhely, Románia
Felkészít tanár: Szász Ágota
III. díj. Kis Máté: A Sárköz kapujában
Szent László ÁMK Vízügyi Szakközépiskola, Baja
Felkészít tanár: dr. Nebojszki László

I. díj. Kovács Bendegúz: Egyszer volt,
hol nem volt…
Csokonai Vitéz Mihály Református
Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium, Csurgó
Felkészít tanár: Mellesné Fonyogáb
Kornélia, Varga Jolán
II. díj. Matkovits Anna: A gy ri szeszgyár
Veres Péter Mez gazdasági és
Élelmiszeripari Szakképz Iskola, Gy r
Felkészít tanár: Zátonyi Szilárd
II. díj. Kapitány Szabolcs: Bodrogtól
Bartányig
Szent László ÁMK Vízügyi Szakközépiskola, Baja
Felkészít tanár: dr. Nebojszki László
III. díj. Zsibók Marcell: 250 éve született Besse János, a Kaukázus és KeletÁzsia kutatója
Csongrádi Batsányi János Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
Felkészít tanár: Törökné Török Ildikó
III. díj. Molnár Bence: A kéleshalmi
homokbuckák
Szent
László
ÁMK
Vízügyi
Szakközépiskola, Baja
Felkészít tanár: dr. Nebojszki László
III. díj. Mészáros Mirtill: Benedek
István, a kíváncsi úr
Széchenyi István Gimnázium, Dunaújváros
Felkészít tanár: Márkus Zoltán

Bolyai Farkas Elméleti Líceum,
Marosvásárhely, Románia
Felkészít tanár: József Éva
III. díj. Oláh Erika: Kovászna-modell
Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási
Szakközépiskola, Sepsiszentgyörgy, Románia
Felkészít tanár: Nagy Méhész Gyöngyi

Különdíj

A Martin Gardner matematikus által alapított különdíj pályamunkáit dr.
Munkácsy Katalin, Herczeg János és Dürr
János értékelte.
I. díj. Keszler Zsófia: A Monty Hallféle paradoxon és Marilyn, az IQ-bajnok
Révai Miklós Gimnázium, Gy r
Felkészít tanár: Csete Lajos
II. díj. Balogh Boglárka: Bogi és a
számrendszerek
Premontrei Rendi Szent Norbert
Gimnázium, Szombathely
Felkészít tanár: Végh Erika

Gy ri Vivien: Semmelweis Ignác élete,
munkássága, felfedezése 150 év tükrében
Karcagi Szakképzési Centrum Nagy
László Szakképz Iskolája, Gimnáziuma
és Kollégiuma, Kunhegyes
Felkészít
tanár: Fazekasné Gál
Erzsébet

Különdíjak

Orvostudományi különdíj

Váradi Róbert: Egyes Nagyenyed
környéki gombák radioaktivitása
Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed,
Románia
Felkészít tanár: Dvorácsek Ágoston
Pintér Noémi: A Pándzsa
Veres Péter Mez gazdasági és
Élelmiszeripari Szakképz Iskola, Gy r
Felkészít tanára: Zátonyi Szilárd

Az Ernst Grote, a Tübingeni Egyetem
agysebészeti tanszékének professzora által
alapított kategória pályázatait dr. Rosivall
László és Kapitány Katalin értékelte.
I. díj. Somai Zoltán-Flórián: Színes
genetika
Bolyai Farkas Elméleti Líceum,
Marosvásárhely, Románia
Felkészít tanár: József Éva
I. díj. Péterfi Orsolya: Dr. Máthé
Ákos idegsebész
Bolyai Farkas Elméleti Líceum,
Marosvásárhely, Románia
Felkészít tanár: Szász Ágota
II. díj. Lazsádi Anna: Melatonin és
bioritmus

Természettudományos múltunk
felkutatása kategória
A beérkezett pályázatokat dr. Gazda
István, dr. Kecskeméti Tibor és Németh
Géza értékelte.
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Biofizika különdíj
A Varjú Dezs magyar származású biofizikus, a Tübingeni Egyetem egykori
biokibernetika tanszékének emeritus professzora által alapított különdíj pályamunkáit dr. Horváth Gábor értékelte.
I. díj. Veréb Sándor Andor: A postagalamb versenyteljesítményét befolyásoló tényez k
Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium
Felkészít tanár: Nagy-Czirok Lászlóné
II. díj. Blázsik Péter: Az emberi szem
anatómiájának, optikai leképezésének és
színlátásának laboratóriumi vizsgálata
Csongrádi Batsányi János Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
Felkészít tanár: Törökné Török Ildikó
III. díj. Frics Márton: Miért
„ szülnek” sszel a fák?
Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium
Felkészít tanár: Bagyinszki Boglárka

Matematika különdíj

Kultúra egysége különdíj
A Simonyi Károly professzor alapította
különdíj pályamunkáit dr. Füzi László, dr.
Radnai Gyula és dr. Schiller Róbert értékelte.
I. díj. Fülöp Dorottya: Világunk küülön világa
Bolyai Farkas Elméleti Líceum,
Marosvásárhely, Románia
Felkészít tanár: Máthé Márta
II. díj. Kiss Fruzsina: A fizika mint a
m vészet alapegysége
Debreceni Ady Endre Gimnázium
Felkészít tanár: Senk Lajos

A kockásliliomok ezer arca

A kockásliliom a mocsaras, tocsogós él helyeket kedveli
(Pintér Balázs felvétele)

A mocsári kockásliliom fehér
pártájú példánya
(Farkas Sándor felvétele)

Keleti kockásliliom (Fritillaria orientalis)
(Barina Zoltán felvétele)

Macedón kockásliliom
(Fritillaria macedonica)
(Barina Zoltán felvétele)

Pontuszi kockásliliom
(Fritillaria pontica)
(Barina Zoltán felvétele)

F között megbúvó kockásliliomok csoportja
(Kalotás Zsolt felvétele)

