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nagy örömmel hallgathatta a Doktoranduszok Orszá-
gos Szövetsége és a Tudományos Ismeretterjesztő Társu-
lat közös cikkpályázata díjátadó ünnepségének helye-
zettjeit a közönség a TIT székházában. Az ígéretes pá-
lyájuk elején járó díjazott kutatók ugyanis megmutat-
ták, hogy miként kell a zsűri által elismert cikkeikben 
már bemutatott tudományos eredményeikről egy újabb 
műfajban: népszerűsítő, kutatásismertető előadásban is 
magas színvonalon szólni.

Hol van már az az idő, amikor egy konferencián az elő-
adó azzal a „szellemességgel” hárítja el a neki kínált lap-
topot és projektort, hogy „kérem szépen, én nem szoktam 
mozizni”…  A tudományvizualizáció ma már a tudomá-
nyos közlés szerves és természetes része.  Legyen szó akár 
ismeretterjesztő előadásról, akár a legszűkebb szakmai ta-
nácskozásról. A fiatal kutatók maguktól értetődően hasz-
nálják mondandójuk alátámasztására a konferenciákon, 
workshopokon a képeket. Nem véletlen, hogy az utóbbi 

évek egyik legsikeresebb magyar vállalkozása is éppen 
ezen a téren, a prezentáció-szerkesztés megújításában ért 
el villámgyors nemzetközi sikereket!

S tegyük hozzá: a jó előadás mikéntjét készségszinten 
ismerő kutatók sem „moziznak” ma már. Képeikkel, 
grafikonjaikkal, ábráikkal; illetve az azokkal egyenérté-
kűen kezelt videóikkal nem pusztán színesíteni, moz-
galmasabbá tenni kívánják a mondandójukat. A gondo-
san összeállított képanyaggal új gondolati ívet szerkesz-
tenek, amire főként olyankor van nagy szükség, amikor 
– mint történt az a TIT-DOSZ díjátadón – csak igen 
tömören, alig öt percben ismertethetik munkájukat. 

A tudomány átadásának így különféle síkjai születtek 
meg a díjátadó ünnepségen, amelyek nem egyszerűen 
alátámasztották, árnyalták egymást, hanem önálló je-
lentéstartalommal bírtak. Ez a korszerű doktorandusz-
gondolkodásmód bizakodással töltheti el a tudományos 
ismeretterjesztő lapok szerkesztőit: lesz népszerűsítésre 
képes és készséges kutatói utánpótlás a tudománykom-
munikáció területén ezután is! 
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Z S I G M O N D  G Y U L A  R OVATA

A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA
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ERPSÍTÉS: T

Észak-déli irányban a 
figurák száma;
délnyugat-északkeleti 
irányban a figurák színe;
délkelet-északnyugati 
irányban a figurák alakja 
változik.
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A szavak utolsó bet_je 
azonos 1-9-ig a számok 
utolsó bet_jével:
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A 23. heti lapszámunkban 
bemutatott fejtörQk megoldása:
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Melyik illik kérdQjel helyére? 

KI-TÖLT-ÉS

Egy hárombet_s értelmes szót keresünk,
amelyik mind az elsQ, mind a második

szótöredékkel értelmes szót alkot.

Melyik illik legkevésbé a többihez? 
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	 Végre	kirajzolódott	
Hofstadter	pillangója

A grafén más kétdimenziós (2D-s) 
kristályokkal való különféle kom-
binációi megnyitják az utat olyan 
újfajta anyagok kifejlesztése felé, 
amelyek kívánság szerint elő-
re meghatározható elektromos, 

mágneses, optikai vagy mechanikai 
tulajdonságokkal rendelkeznek – ál-
lítja egy nemzetközi kutatócsoport 
a Nature Physicsben most megjelent 
cikkben.

A Manchesteri Egyetem kutatói 
(köztük a grafén felfedezéséért No-
bel-díjjal elismert Andrej Geim és 
Konsztantyin Novoszelov) vezette cso-
port 2D-s bór-nitrid hordozóra he-
lyezett grafén tulajdonságainak válto-
zásait vizsgálta az egymásra fektetett 
kristálylapok egymáshoz képesti elfor-
gatásának függvényében.

Ezt az új kutatási irányt az a tavaly 
májusban elért áttörés teremtette meg, 
melynek során több kutatócsoportnak 
is sikerült először kísérletileg kimutat-
nia egy elméletileg már rég megjósolt 
jelenséget: Hofstadter pillangóját. 

Hofstadter pillangójának ideája 1976-
ban született meg, amikor Douglas 
Hofstadter amerikai fizikus megpróbál-
ta kiszámítani az elektronok lehetséges 
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energiaszintjeit egy külső mágneses 
tér hatása alatt álló 2D-s kristály-
rácsban. Legegyszerűbb megköze-
lítésben az elektronok viselkedése a 
közel szabad elektronmodellel 
írható le: ebben az elektronok 
kvázi szabadon (azaz egymással 
nem kölcsönhatva) mozognak 
a kristályrácsban periodikusan 
változó elektromos potenci-
áltérben. A mágneses tér ha-
tásának bevonása Hofstadter 
számításaiba azonban nem várt 
akadályba ütközött. 

Egy a 2D-s rács síkjára me-
rőleges külső mágneses tér 
az elektronokat körpályákra 
kényszeríti: a keringés frekven-
ciáját (a ciklotronfrekvenciát) 
alapvetően a mágneses tér erős-
sége határozza meg. Másfelől 
viszont, mivel az elektron ener-
giája csak kvantált értékeket 
vehet fel, ezért keringési frek-
venciája is kvantált, s annak nagyság-
rendjét a kristályrács periodicitásának 
jellemzői (durván az elemi cellák mé-
retei) szabják meg. A két frekvencia 
azonban (extrém erős mágneses te-
rektől eltekintve) nagyságrendekkel 
eltér egymástól – gyakorlatilag össze-
mérhetetlen. 

Hofstadter ezt a nehézséget egy 
újabb, a két frekvencia arányát kife-
jező paraméter bevezetésével próbálta 
áthidalni. Ennek függvényében áb-
rázolva az elektron lehetséges ener-
giaállapotait káprázatos, kiterjesztett 
szárnyú pillangóhoz hasonló fraktál-
mintázatot kapott. 

Közel 40 éven át Hofstadter pil-
langója csak papíron létező elméleti 
elképzelés maradt, amelyet kísérle-
tileg nem sikerült igazolni: ennek 
fő oka az volt, hogy a természetben 
létező valóságos kristályszerkezetek 

1 nanométeresnél kisebb rácsállan-
dójának megfelelő, rendkívül magas 
frekvencia csak extrém erős (techni-
kailag megközelíthetetlen) mágneses 
terekkel lett volna elérhető. A több száz 
nanométeres rácsállandójú mestersé-
gesen létrehozott rácsszerkezetekkel 
(metaanyagokkal) folytatott kísérletek 
pedig – bár jóval gyengébb mágne-
ses teret igényeltek – szintén csődöt 
mondtak a mintákban kisebb lépték-
ben fellépő rendezetlenségek miatt. 

Tavaly májusban azonban szinte egy-
idejűleg három kutatócsoportnak is si-
került e téren áttörést elérni, mégpedig 
nagyon hasonló módon: két hagyo-
mányos 2D-s rácsszerkezet egymásra 
helyezésével olyan szuperrácsot hoztak 
létre, amelyben a periodicitás léptéke 
10 nanométeres nagyságrendű volt. 

Ez nagyrészt annak volt köszönhető, 
hogy a grafén felfedezése (2004) óta el-
telt közel egy évtizedben a kutatók szá-
mos más 2D-s szerkezetű anyagot állí-
tottak elő, amelyek nagyon változatos 
fizikai (elektromos, mágneses, hőtani, 
mechanikai) tulajdonságokkal bírnak. 
Ezek egyike a bór-nitrid (BN), amely 
egyfelől kiváló szigetelő, másfelől a 
grafénhez hasonló, (de eltérő rácsállan-
dójú) méhsejtszerű (hatszögletes) szer-
kezetű. Grafént bór-nitrid hordozóra 
helyezve, a rácsok kristálytengelyeinek 
relatív elforgatásától függően változa-
tos moarémintázatú szuperrácsok jön-
nek létre, amelyekben a szupercellák 
jellemző mérete 10 nanométer körüli, 
és az egymáshoz képesti elforgatás szö-
gének változtatásával szabályozható. 

Az így kialakított mesterséges szu-
perrácsban már elérhető (17 és 43 Tesla 
közötti) mágneses térerősség-értékek 

Pillangó a bór-nitridre helyezett grafénból 

létrejött moaré-szuperrácson (fotomontázs): 

a szuperrács elemi celláinak (aranyszín_ 
hatszögek) mérete jóval meghaladja a 

grafénrács elemi 

celláinak (fehér rudakkal 

és gömbökkel határolt) 

méretét

A bór-nitrid (BN) hordozó és a ráhelyezett 

grafénréteg létrehozta moaré-szuperrács elemi 

celláinak mérete a kristálysíkok elforgatásának 

szögével változtatható

grafén

A Hofstadter-pillangó: kétdimenziós kristályban  

a kristály síkjára merQleges mágneses térben mozgó 
elektron energiaspektruma (a vízszintes tengelyen  

az energia, a függQlegesen a mágneses fluxus értékei)
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mellett sikerült a kutatóknak az elekt-
romos ellenállás változásait a mág-
neses tér erősségének függvényében 
kimérni. Ebből viszont kiszámíthatók 
az elektromos vezetőképességnek és 
az elektronok sűrűségeloszlásának a 
változásai, illetve az elektronok ener-
giaspektruma. Utóbbit ábrázolva a 
mágneses térerősség függvényében a 
képernyőn végre kirajzolódott a régóta 
kergetett Hofstadter-pillangó. 

Az eredmény nemcsak azért jelentős, 
mert igazolt egy közel négy évtizedes 
elméleti jóslatot, hanem mert azt is elő-
revetítette, hogy a grafén tulajdonsá-
gainak változtatása elérhető megfelelő 
hordozókkal való párosítással: az így 
létrehozott szuperrácsokkal kívánság 
szerint valóban sokszínűen alakíthatók 
a grafén különféle tulajdonságai.

A grafén lehetséges elektronikai fel-
használásai előtti egyik legnagyobb 
kihívás eddig a tiltott sáv hiánya volt, 
ami azzal járt, hogy a remek elektro-
mos vezetőképességű grafénban az 
elektromos vezetés sosem volt teljesen 
kikapcsolható. A bór-nitrid hordo-
zóra helyezett grafén orientációjának 
megfelelő beállításával azonban a ku-
tatóknak sikerült a grafén módosult 
sávszerkezetében egy tiltott sávot is lét-
rehozni, ami a továbbiakban nagymér-
tékben bővítheti a grafén elektronikai 
alkalmazásainak körét.
Forrás: http://www.manchester.ac.uk/discover/
news/article/?id=12203 
	
	 Megtalálták		

Asztrik	érsek	földi	
maradványait

Bizonyossá vált, hogy a kalocsai 
Nagyboldogasszony-főszékes-
egyház felújítási munkálataival 

párhuzamosan végzett régészeti fel-
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dezés nyomán most már az is biztos, 
hogy a kalocsai Katona István-ház-
ban lévő Érseki Kincstárban eddig 
Saul egykori ereklyéiként őrzött sír-
lelet – az érseki ezüstkehely, a paténa, 
a fanyelű ezüst pásztorbot, a főpapi 
gyűrű, három érseki palliumtű és a 
kis arany mellkereszt – ugyancsak 
Asztrik érsekhez köthető.

Asztrik érsek a magyar egyház lét-
rejöttének meghatározó alakja volt, 
az államalapításban is fontos szerepet 
játszott, hiszen Szent István számára 
ő hozta el II. Szilveszter pápától a ko-
ronát. Bábel Balázs érsek leszögez-
te, hogy szép példa, erős ideál volt 
Asztrik személye, aki elkötelezetten 
keresztény életet élt, és magyarrá lett 
azáltal, hogy a magyar államiságnak 
a kiépítésében, legfőbb szimbólumá-
nak, a koronának az elhozatalában 
komoly szerepet vállalt.

A magyar kereszténység alapjait 
letevő hierarchia jeles és legjobban 
ismert képviselője volt.

Bábel Balázs kiemelte: „Asztrik 
nagy valószínűséggel már érsekként járt 
Rómában a király megbízottjaként, és 
ezzel egy időben lett Kalocsa első püs-
pöke-érseke. Szent István király felte-
hetően 1002-ben, az első püspökségek 
között szervezte meg a kalocsai egyház-
megyét, amelynek élére Asztrik szemé-
lyében egyik legfontosabb támasza ke-
rült. Nagy szerepe lehetett abban, hogy 
a püspökség – minden bizonnyal még 
Szent István életében – érseki rangra 
emelkedett. Asztrik egyaránt jártas volt 
az egyházi és a politikai tudományok-
ban is.”

Az első kalocsai érsek sírja a többi 
ismert történelmi, egyházi méltóság 
nyughelyéül szolgáló szarkofággal 
együtt látogatható lesz, amint be-
fejeződik a Nagyboldogasszony-fő-
székesegyház felújítása.

KELEMEN CSILLA

tárás során az első ka-
locsai érsek, a koronát 
Szent Istvánnak hozó 
Asztrik földi marad-
ványait találták meg.

A feltárásokat a Páz-
mány Péter Katolikus 
Egyetem régészei vé-
gezték.

A csontok korát szén-
izotópos vizsgálattal 
ál la pították meg, a 
ko ponya-szken nelés 
pedig az azonosításban 
se gített. 

Asztrik nyughelye valószínűleg za-
rándokhely lesz, mivel – amint azt 
Bábel Balázs, a Kalocsa-Kecskeméti 
Főegyházmegye érseke elmondta – 
a fölújított székesegyházban az érse-
kek sorában Asztrik sírja is látogat-
ható lesz.

A kalocsai főszékesegyházban száz 
évvel ezelőtt Foerk Ernő irányítá-
sa alatt végzett régészeti feltáráskor 
nem ismerték fel, hogy a szentély 
közelében, a főhajó tengelye mellett, 
3,8 méter mélyen talált sírban nem 
a Győr-nembeli Saul (kalocsai ér-
sek 1192-1202-ig) nyugszik, hanem 
maga Asztrik, Kalocsa első püspök-
érseke. A téves információk alapján 
készült és felállított márványtábla la-
tin szövege tényleg a jóval később élt 
egyházi méltóság sírhelyeként jelölte 
meg a vörösmárvány szarkofágot, 
ám a kalocsai főszékesegyházban ma 
is dolgozó régészek az ő koránál je-
lentősen idősebbnek sejtették az elő-
került emberi maradványokat, ezért 
elküldték szénizotópos vizsgálatra.

Az úgynevezett AMS (tö meg-
spekt ro metriás) radiokarbonos vizs-
gálat – amelyhez jóval kisebb minta-
mennyiség szükséges és a mérés né-

hány perc alatt elvé-
gezhető –, amelyet 
a csontmaradvány-
ból vett két ujjcsont 
alapján végeztek, 
bizonyította: két 
évszázaddal idősebb 
csontokat találtak. 
Azaz a halál idejét 
1001 és 1030 közé 
tették. Ennek isme-
retében pedig egy-
értelmű lett, hogy a 
helyszín nem lehet 
Győr-nembeli Saul 
sírja, csakis Asztrik 
érseké. Az új felfe-

Asztrik koponyája  

és alsó állkapocscsontja

Az ásatási 

helyszín Kalocsán
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A z alvás, mint biológiai jelen-
ség kutatásának kezdetét 
Hans Berger, német pszichiá-

ter nevéhez köthetjük, aki az 1920-as 
években a koponya felszínéről elve-
zethető elektromos aktivitást (elektro-
enkefalográfia: EEG), 
először mérhetővé 
tette. Az ő úttörő 
munkásságát követ-
ve ismerték fel az 
1950-60-as években a 
két fő alvásstádiumot, 
a Nem-REM és 
REM- (rapid eye move-
ment; gyors szemmoz-
gások) stádiumokat. 
Ezek elkülönítése révén nyilvánvalóvá 
vált, hogy az alvás nem egy egyszerű 
,,passzív” állapot, hanem stádiumai-
nak ismétlődése belső folyamatok által 
szabályozott. A két stádiumra jellemző 
eltérő biológiai működéseket az 1970-
es években írták le, amikorra az agy-
működés (EEG), a szemmozgás 
(EOG: elektrooculográf) és az izomtó-
nus (EMG: elektromiográf) mérése 
mellett a légzés és a keringés vizsgá-
latára is alkalmas elektródákkal egé-
szítették ki a regisztrálást. A több-
csatornás (po li szom no grá fi ás) alvás-
vizsgálattal teljesebbé vált az alvás 
közbeni biológiai működésekben je-
lentkező rendellenes események moni-
torozása. Mindez a mai klinikai gya-
korlatban alváslaboratóriumban, hang-
szigetelt, egyágyas, videofelszerelt szo-
bában történik, ahol a kezelő személyzet 

ALVÁSZAVAROK	JELENTVSÉGE	KRÓNIKUS	VESEBETEGEK	KÖRÉBEN

ÁLMOSSÁG	NAPPAL,	
NYUGTALANSÁG	ÉJJEL
A	nem	megfelelW	éjszakai	pihenésnek	sokszor	biológiai	okai	vannak,	és	ha	ezeket	nem	vesszük	elég-
gé	komolyan,	egyre	súlyosbodó	panaszokat	okozhatnak.	Különösen	igaz	ez	a	veseelégtelenségben	
szenvedW	betegekre,	akiknél	nagyobb	az	alvászavar	kockázata,	és	súlyosabb	következményekkel	kell	
számolni.	MegfelelW	vizsgálatokkal	azonban	ez	idejében	diagnosztizálható.	A	Semmelweis	Egyetem	
Magatartástudományi	 Intézetének	 Alvásmedicina	 és	 Pszichonefrológia	 Munkacsoportja	 kutatásai	
felhívják	a	figyelmet	a	krónikus	vesebetegek	életét	befolyásoló	alvászavarok	gyakori	elWfordulására	
és	ezek	jelentWségére.	Kutatásuk	eredményeként	az	orvosi	ellátás	 során	ezen	problémák	kezelése	

remélhetWleg	megvalósul	a	közeljövWben. 

által a páciensre felszerelt érzékelők az 
egész éjszaka folyamán mérik az alvás 
különböző paramétereit.

Életünk mintegy harmadát alvással 
töltjük, ám a modern orvostudomány 
az alvás alatt jelentkező kóros állapo-

tokkal valójában csak a 
XX. század második 
felétől kezdett foglal-
kozni. A szom no lógia 
(alvászavarokkal fog-
lalkozó orvosi tudo-
mányterület) egy ha-
tárterületi szakma, 
amely a neurológiához, 
pu l monológ i ához, 
pszichiátriához és a fül-

orr-gégészethez is közel áll. Valójában 
számos alvászavaros beteg keres segít-
séget mind a belgyógyászati, mind a 
háziorvosi klinikai gyakorlatban.

Magyar kutatási eredmények szerint is 
társadalmunk felének vannak alvással 
kapcsolatos panaszai. Tény az is, hogy 
az altatószerek a leggyakrabban felírt és 
használt gyógyszerek közé tartoznak. 
Mindez talán azzal magyarázható, 
hogy az alvás alatti kóros folyamatok 
gyakran észrevétlenek maradnak. En-
nek több oka lehet: például, hogy háló-
társ hiányában nincs, aki megfigyelje 
őket, vagy az, hogy a páciens egyszerű-
en lényegtelennek, vagy kényelmetlen-
nek tartja ezek megemlítését. További 
magyarázat lehet az is, hogy az alvás za-
varai gyakran ébrenlét alatt jelentkező 
tünetekben nyilvánulnak meg, amelye-
ket az emberek nem hoznak összefüg-
gésbe az éjszakai folyamatokkal.

A leggyakoribb alvászavarok között 
említhetjük az alvás alatt jelentkező el-
záródásos légzészavart (obstruktív alvási 

Az írás a TIT és a DOSZ 
közös cikkpályázatán az Élet és 
Tudomány-kategória megosztott 

elsQ díját kapta.

A NREM- és REM-alvásban jelentkezQ különbségek a poliszomnográfiás méréskor

Poliszomnográfi ás vizsgálat csatornái Alvásstádiumokban jelentkezR 
különbségek

Paraméter Elvezetés NREM REM

Agyi aktivitás EEG CsökkenQ frekvencia,
növekvQ amplitúdó

Magas frekvencia,
alacsony amplitúdó

Szívfrekvencia EKG Csökken Szabálytalan

Vérnyomás Vérnyomásmérés Csökken Emelkedhet

Légzés • Áramlásmérés
• Mellkasi, hasilégzQ 

mozgások
• Oxigénszaturáció

Lassul, egyenletes Szabálytalan

Izomtónus EMG Csökken Teljesen lecsökken
Szemmozgás EOG Nincsen vagy lassú Gyors, szaggatott
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legzetes tünetek között nehezen fedez-
hető fel a kapcsolat. A nagyfokú nap-
pali álmosságot, a hirtelen elalvást vagy 
izomtónusvesztést (cataplexiát), az al-
vásból felébredéskor jelentkező bénult 
állapotot (alvási paralízist), illetve az 
akár ébrenléti állapotban jelentkező, 
hallucinációhoz hasonló álomképeket 
gyakran sem a betegek, sem a kezelő-
orvosok nem hozzák egymással össze-
függésbe. Így akár tévesen hosszú éve-
kig epilepsziának, agyi keringészavar-
ból eredő problémának, depressziónak 
vagy skizofréniának vélhetik a fennál-
ló panaszok mögött álló betegséget.

Lappangó	tünetek
A krónikus vesebetegség társadalmi je-
lentősége az alvászavarokhoz hasonló-
an kevéssé közismert. A legtöbb ember 
tisztában van azzal, hogy két vesével 
rendelkezünk, és e szerveknek a vizelet 
és különböző méreganyagok kiválasztá-
sa a feladatuk, ám azt már kevesebben 
tudják, hogy a vesének emellett hor-
montermelő és a sav-bázis-egyensúlyt 
befolyásoló szerepe is van.

A krónikus vesebetegség gyakorisága 
a fejlett országokban sajnos egyre emel-
kedik, mivel a népbetegségnek számító 

magasvérnyomás, illetve a cukorbeteg-
ség a vese vékony erekből és finom csa-
tornácskákból álló szerkezetét az évek 
során tönkreteszi. A vesefunkciók lassú 
csökkenését lappangó tünetek jelzik 
csupán, és gyakran a vese károsodását 
már csak akkor veszik észre, amikor az 
állapot olyan súlyos, hogy csak vesepót-
ló kezelés bevezetésével kerülhető el az 
urémiás (veseelégtelen) állapot.

A krónikus vesebetegség esetében 
rendkívül fontos a prevenció; a vesekí-
mélő étrend, a fennálló cukorbetegség 
vagy magasvérnyomás megfelelő keze-
lése, mert ezek elmaradása esetén a vég-
stádiumú vesebetegség kialakulása csak 
idő kérdése. Az orvostudomány az 1950-
es években a művese kezelés (dialízis) ki-
dolgozása révén lehetővé tette, hogy a 
végstádiumú vesebetegség halálos kime-
netele elkerülhető legyen, ám a kezeléssel 
járó életmódváltozás rendkívül megne-
hezíti a betegek mindennapjait.

A dialízis kezelés heti 3-4 alkalommal 
4-5 órás kórházi kezelést jelent - általában 
a délelőtti, vagy koradélutáni órákban - 
amelyet végstádiumú vesebetegség ese-
tén a beteg élete végéig, vagy egy esetle-
ges transzplantációig kell folytatni. Rá-
adásul a dialíziskezelés az életvezetést be-
folyásoló nagymértékű hatása mellett 
sok más mellékhatással is jár (viszketés, 
vérszegénység, fáradtság, álmosság, le-
hangoltság, thrombotikus szövődmé-
nyek, szív- és érrendszeri hatások).

A dialízis kezelés alatt álló beteg életét a 
művese kezelés megmenti és így meg-
hosszabbítja ugyan, ám a betegek élet-
minősége nagyon lecsökken nem csak 
az átlagoshoz, de más krónikus beteg-
ségben szenvedőkéhez képest is. Egy 
amerikai felmérés szerint a megkérde-
zett dialízis kezelés alatt álló vesebetegek 
mintegy 60%-a arról számolt be, hogy 
megbánta, hogy valaha elkezdte a keze-
lést, és ez a tény komoly etikai kérdés elé 
állítja az orvostudományt. Az ilyen ku-
tatási eredmények felhívják a figyelmet 
arra, hogy nem elég biológiai paraméte-

apnoe: OSA), sokszor ez áll a horkolás 
hátterében. Ennek komoly következ-
ményei lehetnek, például növelheti a 
vérnyomást, vagy szerepet játszhat a 
szív- és érrendszeri betegségek kiala-
kulásában. Az inszomnia betegség 
társadalmunkban 10%-ot megközelí-
tő gyakorisággal rendelkezik, és 
kezeletlensége vagy nem megfelelő 
kezelése esetén komoly nappali pana-
szokat (fáradtság, koncentrálóképesség 
csökkenése, memóriaproblémák), élet-
vezetési nehézségeket és hangulatza-
vart okozhat. Az alvajárás vagy az alvás 
alatti beszéd ártalmatlan, sok esetben 
akár pár éven belül múló állapotnak is 
tekinthető. Itt a lényeges kérdés az, 
hogy okoznak-e kialvatlanságot és így 
nappali tüneteket, illetve, hogy az al-
vajárás során a páciens veszélyezteti-e 
önmagát, vagy másokat. Jellemző 
probléma, hogy ezen jelenségek eltit-
kolása, vagy zavaró hatása szorongást 
és szégyenérzetet kelt a betegekben. A 
narkolepszia pedig, annak ellenére, 
hogy a XIX. század óta ismert alvásza-
var, ma is az egyik leginkább aluldiag-
nosztizált betegségek közé tartozik. 
Ennek oka az lehet, hogy a diagnoszti-
kájában jártas szakember nélkül a jel-

Hans Berger az EEG felfedezQje Poliszomnográfiás alvásvizsgálat

A vese finomszerkezete és mikroszkópos képe

veseartéria
vesevéna

húgyvezeték
vesekehely

vesepapilla

vesemedence

velQ

vesetok
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elvezetQ  
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hajszálerei
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gy_jtQ- 
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kéreg



744   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/24

súlyosságától függő mértékben ez szív- 
és érrendszeri károsodásához vezethet, 
amely nehezen kezelhető ma gas vé r-
nyo más ban, szívinfarktusban, vagy 
agyvérzésben nyilvánulhat meg. A 
szervezet érzékeli a kimaradó légzést, 
és ébresztő reakciót küld az irányító 
központokhoz, aminek következtében 
a légút újra kinyílik, ám ez olyan 
stresszhatást fejt ki a szervezet egészére, 
amely miatt egyrészt sérül az alvás pi-
hentető funkciója, másrészt emelkedik 
a vércukorszint, vagy megnő a vizelet 
elválasztása. Minden folyamat súlyo-
sabb következménnyel járhat a króni-
kus vesebetegeknél, legyen szó akár a 
vesepótló kezelésben még nem része-
sülő, vagy dialízis kezelés alatt álló, 
esetleg vesetranszplantáción már át-
esett páciensekről. Mindezek miatt 
fontos lenne az OSA szűrése, hogy 
fennállása esetén az állapotot kezelni 
lehessen.

Az inszomniás panaszok (késleltetett 
elalvás, gyakori felébredések, kora haj-
nali ébredés vagy nem pihentető alvás) 
szintén nagyon gyakoriak krónikus 
vesebetegek körében, és további nega-
tív hatással lehetnek a betegségükből 
fakadó életminőség romlásra. A pana-
szok hátterében állhat az előbb említett 
OSA is, vagy esetleg az alvás alatti pe-
riodikus lábmozgás zavar, amelyek 
nyugtalanná teszik az alvást. Mind-
ezek hiányában is fennállhat az 

reket ,,kezelnünk”, hanem a betegeknek 
átfogóbb szemléletű segítségnyújtás len-
ne szükséges. Fontos, hogy megismerjük 
azokat a tényezőket, amelyek a krónikus 
betegek jóllétéhez hozzájárulhatnak, a 
mindennapjaik során a tünetekkel való 
együttélést megkönnyíthetik.

Az a vélekedés, hogy az orvoslás fel-
adata csupán a gyógyítás, a krónikus be-
tegségek korában nem tartható fent. A 
krónikus betegségekből – általában – ki-
gyógyulni nem lehet, így az orvostudo-
mánynak kezelési alternatívákat és meg-
felelő segítséget kellene nyújtania ahhoz, 
hogy a betegség terhe a páciens számára 
elviselhető legyen. Emellett fontos lenne 
felismerni azokat a folyamatokat, ame-
lyek egy adott beteg életét pozitív irány-
ba befolyásolhatják. Ilyen ,,beavatkozási 
pont” lehet a végstádiumú vesebetegek 
esetében az alvászavarok felismerése és 
kezelése, az alvással kapcsolatos szokások 
megváltoztatása. Ennek következmé-
nyeként javulhatna a betegek életminő-
sége, tehát valódi problémákban kapná-
nak érezhető segítséget.

A  kialvatlanság	következményei
A kutatási eredmények szerint az alvás-
zavarok krónikus vesebetegek körében 
igen gyakoriak. Legnagyobb egészség-
ügyi jelentősége az úgynevezett 
obstruktív alvási apnoénak, az 
inszomniának és a periodikus lábmozgás 
zavarnak van. E három alvászavar közös 
klinikai következménye lehet a nappali 
állapot romlása a kifejezett álmosság, 
vagy a fáradtság miatt, sőt különböző 
patológiai útvonalakon keresztül ezek 
fennállása a halálozást is befolyásolhat ja.

Az obstruktív alvási apnoe (OSA) so-
rán az alvás alatti légzési szünetek kö-
vetkeztében az oxigén áralmása a lég-
utakban nem folyamatos, így a vér 
oxigénszintje lecsökken. A betegség 

inszomnia, amely szoros kapcsolatba 
hozható a vesebetegek életminőségé-
vel. Ez a kapcsolat felhívja a figyelmet 
arra, hogy az inszomniás panaszokra 
való fokozott odafigyelés és ezek meg-
felelő kezelése (életmódbeli tanácsok, 
alvásminőséget javító beavatkozások) a 
betegek mindennapjaiban jótékony 
változást hozhatnak.

ElWrejelzés
Kutatásaink során olyan markereket 
keresünk a vesebetegek alvásában, 
szív- és érrendszeri alvás alatti muta-
tóikban és általános laboratóriumi ér-
tékeikben, amelyek segíthetnek ab-
ban, hogy az adott alvászavar és a 
nappali panaszok, illetve következ-
mények kapcsolatát jobban megért-
sük. Munkánk eredményeként azo-
nosíthatóvá válhatnak olyan nappali 
tünetek , amelyek ebben a betegcso-
portban előre jelezhetik az alvásza-
vart, így a kezelőorvos figyelmét fel-
hívhatják arra, hogy adott páciens 
esetében szűrés céljából szükséges az 
alvásvizsgálat elvégzése. Emellett a 
specifikus markerek azonosítása le-
hetővé teheti a kezelés hatásának kö-
vetését, az állapot időbeli változásá-
nak objektív vizsgálatát, vagy a be-
tegcsoportból azok célzott kiválasztását, 
akik nagyobb rizikóval rendelkeznek a 
szív- és érrendszeri következmények 
te kin te té ben.

Vizsgálatainkkal szeretnénk felhívni 
a figyelmet arra is, hogy a jó minősé-
gű, pihentető alvás segítése minden 
krónikus betegségben szenvedő em-
bernél hangsúlyos kell, hogy legyen. 
Az alvás jótékony testi és lelki hatásai-
nak érvényesülése nélkül ugyanis bár-
milyen betegséget nehezebb elhordoz-
ni, nehezebb azzal együtt élni és nehe-
zebb gyógyulni. Az alvás szerveze-
tünk minden működésére hatással 
van, s ennek jelentőségét remélhetőleg 
az alváskutatás további fejlődésével 
egyre mélyebben megérthetjük majd.

RÓNAI KATALIN ZSUZSANNA

A vese funkciói és a veseelégtelenség tünetei

A vese funkciói A veseelégtelenség tünetei

Kiválasztó funkció • Vizelet-elválasztás megváltozása
• Lábdagadás

• Étvágytalanság
• Fémes íz, ammónia szagú lehelet

• Fáradékonyság, koncentrálási nehézségek
• Légzési nehézségek
• Émelygés, hányás

• Viszketés
• Fájdalom (ritkán)

• A lassan kialakuló veseelégtelenség  
(tünetmentes is lehet)

Anyagcseretermékek eltávolítása

Só- és vízháztartás szabályozása

Sav-bázis-egyensúly fenntartása

Hormonális funkció

Vérnyomás szabályozása

Ca2+ anyagcsere szabályozása

Vörösvértestképzés hormonális szabályozása

A pihentetQ alvás jótékony hatással van a krónikus vesebetegség által 
terhelt általános állapotra
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cikkeink (sör, bor, pezsgő), gyógyszere-
ink (antibiotikumok) vagy a kulináris 
csemegék (szarvasgomba, rókagomba) 
jókora részét köszönhet-
jük a gombavilág képvi-
selőinek. A betegségeink 
(bőrgomba stb.), illetve a 
termények, tárolt élelmi-
szerek romlásának (egyes 
penészgombák stb.) egy 
részét is gombák okoz-
zák. Ezekből a példákból 
is látszik, hogy mennyire 
sokrétű élőlénycsoportról 
van szó. Napjainkban egyre nő a gom-
bák felhasználása az ipari, a mezőgazda-
sági és a környezetvédelmi területeken is.

Régi-új orvosság: 
a shii-take

A gombavilág számos, mikro-
szkopikus gombákat magában 
foglaló törzse mellett az ehető és 
termesztett gombák legna-
gyobb része a bazídiumos, né-
hány pedig az aszkuszos (töm-
lős) gombák közé tartozik. Fi-
gyelemreméltó gombatulajdon-
ság, hogy erős élettani hatású 
anyagcseretermékeket (például 
toxinokat, antioxidáns ható-
anyagokat) hoz létre, ami csak 
erre az élőlénycsoportra jellem-
ző. Az elmúlt évtizedekben de-
rült fény az ehető bazídiumos 
nagygombák – mint a csiperke 
(Agaricus bisporus) – valódi táp-
értékére és biológiailag aktív 
összetevőire. Kutatásom irány-
vonalának megfelelően e cikk-
ben kizárólag a termőtestes ehe-
tő gombák bioaktív anyagai-
nak vizsgálatából szeretnék 
ízelítőt adni.

Az ehető gombák közül is a shii-take 
(az elnevezés ennyit tesz: „Shii fán élő”, 
magyar megfelelője nem hivatalosan 

az „illatos fagomba”, la-
tinul: Lentinula edodes) 
volt a nyugati kutatók 
szemében a „Szent 
Grál”, jóllehet a kínai 
tradicionális orvoslás 
már több évszázada 
hasznosította jótékony 
hatásait. Sőt, magának a 
shii-take gombának a 
fogyasztása körülbelül 

2000 évre nyúlik vissza, igaz, kizáró-
lag ázsiai országokban ették. A ter-
mesztett csiperke fogyasztásának kez-
dete viszont csak a XVI. századra tehe-
tő, helye Franciaország.

A shii-take gomba vegyületeinek 
megismerése mind a mai napig tart, 
miközben számos olyan anyagot mu-
tattak ki és vontak ki belőle, melyek 
humán egészségügyi hatásait nem le-
het figyelmen kívül hagyni. Ilyenek 
például a shii-take gombában megta-
lálható lektinek, amelyek a vércukor-
szintet csökkentik, így a cukorbeteg-
ség kezelésének kiegészítő terápiája-
ként jöhetnek számításba. A Lentinula 
edodes legjelentősebb hatóanyaga egy, 
a poliszacharidok közé tartozó béta-
glükán, a lentinán, mely erős fizioló-
giás hatású, egyebek között serkenti 
az immunrendszert és antibakteriális 
tulajdonságú. Egy kísérlet során a 
HIV-vírusra tesztelték: bár a tiszta 
lentinán vegyülete nem volt képes 
gátolni a vírust, de szulfáttal képzett 
komplexe már igen. A shii-take gom-
bán kívül egyre-másra jelentek meg 
cikkek és kutatások olyan vadon ter-
mő fajokról, melyek már Európában 
is honosnak számítottak. 

E G Y  K I S  M I KO L Ó G I A

ÚJ UTAKON 
A GOMBAKUTATÁS

A	mikroszkopikus	mérete	gombák	hatóanyagairól	számos	cikk	található,	ám	az	ehetW	gombák	jóté-
kony	hatóanyagainak	tanulmányozása	viszonylag	friss	tudományterületnek	számít.	Utóbbiak	specifi-
kus	anyagainak	megismerése	érdemben	csak	75	éve	kezdWdött	el,	míg	a	mérgezW	gombák	vizsgála-

tairól	már	200	évvel	korábbról	is	vannak	írásos	anyagok.

A gombák az élővilág jelentős 
méretű csoportját alkotják: bár 
a tudományosan leírt fajok szá-

ma csupán százezer körüli, a létező, de 
még nem ismert fajokkal együtt számu-
kat milliósra becsülik. A régi felfogás 
alapján a növényekhez sorolták őket, a 
gombákkal foglalkozó tudományág, a 
mikológia fejlődésével azonban kiderült, 
hogy önálló – a növényekkel és az álla-
tokkal egyenrangú – csoportot képez-
nek. Gondoljunk a rengeteg mikroszko-
pikus, fonalas, termőtestes, vízben, talaj-
ban élő vagy az állatokat és a növényeket 
fertőző gombákra. A mindennapi élet-
ben is számos területen találkozunk ve-
lük, az alapvető élelmiszereink (kenyér 
és egyéb pékáruk, egyes sajtok), élvezeti 

Az írás a TIT és a 
DOSZ közös cikkpályázatán 

második helyezést ért el.

A shii-take

(FORRÁS: TCPERMACULTURE.BLOGSPOT.COM)

Mandulagomba

(FORRÁS: WWW.HONGOSBIOFACTORY.COM)
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minőségi paraméter, mivel bennük a 
fehérjéket felépítő összes proteinogén 
aminosav megtalálható. 

Idővel a tönkjét és a kalapját összeha-
sonlítva vizsgálták a gombát: a kísérle-
tek azt igazolták, hogy a kalap tartal-
mazza a legtöbb fehérjét, szénhidrátot 
és egyéb anyagokat. Jelentős ásványi-
anyag-tartalmukra is fény derült. 
Megjegyzendő, hogy a termőtestes 
nagygombák víztartalma igen nagy, 
mintegy 85–95%, szárazanyag-tartal-
muk mindössze 5–15%. A gombák 
szárazanyagának 20–38%-a fehérje, 
40–50%-a szénhidrát, 2–12%-a zsír, az 
ásványi anyagok mennyisége pedig 
csupán néhány százalék. A gombák 
zsírszerű anyagai között a lecitin emel-
hető ki. Az ásványi anyagok közül a 
gombák kitűnő kálium- és foszforfor-
rásnak számítanak, emellett jótékony 
mikroelemeket – így szelént – is tartal-
maznak, de jelentős a cink és réz meny-
nyisége is. Kitintartalmuk révén nyers-
rosttartalmuk nagynak mondható.

A XX. század második felében a ter-
mesztés elterjedésével párhuzamosan a 
hifák (gombafonalak) szövedékével: a 
micéliummal is kísérletek kezdődtek. 
Ekkor kezdték el vizsgálni azokat az 
anyagokat, amelyek nem az önfenn-
tartáshoz szükséges anyagcsere termé-
kei, hanem más, időleges funkciókat 
segítenek. Ilyenek például a kelátképző 

Maga a gombatermesztés is gyökeres 
fejlődésen ment keresztül, s mindez el-
érhetővé tette a nagy mennyiségben 
rendelkezésre álló termesztett gombák 
feltáró kutatását is. Így mára a laska-
gombák (Pleurotus ostreatus, Pleurotus 
sajor-caju, Pleurotus eryngii) és a csiper-
kegomba elsődleges beltartalmi anya-
gait (fehérjék, szénhidrátok, zsírok), a 
mikro- és makroelem-tartalmukat jó 
közelítéssel megismertük. Ám a má-
sodlagos anyagcseretermékeiket (pél-
dául fenoloidokat, beleértve a 
flavonoidokat is, illetve egyéb antioxi-
dáns hatású szerves molekulákat) még 
mindig nem sikerült teljes mértékben 
feltárni. A gombák hatóanyagait elem-
ző kutatások mai irányzatai éppen eze-
ket az anyagokat célozzák meg.

Akár	tablettában	is
A témának – tudományos érdekességei 
és sokszínűsége mellett – van egy fon-
tos és nem elhanyagolható vonatkozása 
is. Ez pedig a ma már különböző por, 
kapszula és tabletta formájában is elér-
hető gombaanyagok fogyasztása. A 
kedvelt és fogyasztott gombák közé so-
rolható a pecsétviaszgomba (Ga no der -
ma lucidum), a süngomba (Hericium 
erinaceus), a shii-take (Lentinula edodes) 
vagy a csiperkék jelenleg nagy „sztár-
ja”, a mandulagomba (Agaricus sub ru fes-
cens vagy Agaricus blazei). A kutatók 
egyre inkább a természetes anyagokat 
keresik, mivel ezek a molekulák, ve-
gyületek jelentős és jótékony egészség-
ügyi hatásúak, viszont nincs komo-
lyabb zavaró vagy káros mellékhatásuk.

A gombaanyagok kutatói eleinte az 
egész termőtest feltérképezését tűzték 
ki célul. Ezek a kutatások leginkább a 
gombák tápértékének és ásványi-
anyag-tartalmának megismerését je-
lentették. A gombák kiváló fehérjefor-
rások, bár ez nem mennyiségi, inkább 

vegyületek, melyek fémekkel komple-
xet alkotnak (gombák esetén a nehéz-
fémek kötése kiemelkedő), azután a 
spóra csírázását, a hifa növekedését ser-

kentő anyagok vagy azok, me-
lyek bizonyos anyagcsere sza-
kaszokban a szubsztrát-felesleg 
továbbalakítását célozzák.

A gombák méreganyagainak 
kutatása a XX. század máso-
dik felében már javában folyt, 

illetve a növények másodlagos anyag-
cseretermékeiről (legfontosabb a 
gyógy- és aromanövények) könyvtár-
nyi szakirodalom állt rendelkezésre. A 
gombák hatóanyagai közül ekkor si-
került izolálni számos vegyületet, sőt 
vegyületcsoportot. Ide tartoznak a 
gombaszterolok, a gombakarotino-
idok, a gombák poliketidjei, a fe-
noloidok és az egyes növényekből már 
izolált flavonoidok vegyülete. A kuta-
tók számos poliszacharidot, speciális 
pep tid szár ma zé kot (a gombatoxinok 
jelentős része is ilyen) és antioxidáns ha-
tású fehérjét is izoláltak a gombákból.

 A legfontosabb és egyben legérdeke-
sebb vegyület mindezek között a D3-vi-
tamin. A D3-vitamint legnagyobb 
mennyiségben a gombák tartalmazzák, 
emellett megtalálhatók még növényi 
magvakban (a kakaóbab is nagy meny-
nyiségben termeli), illetve némelyik ál-
latcsoportban vagy testrészükben, így 
például halakban vagy a májban. Az em-
beri szervezet csak UV-fény hatására ké-
pes létrehozni a D3-vitamint. Bizonyos 
gombák viszont jelentősebb mennyiség-
ben szintetizálhatnak aktív D3-vita-
mint, sőt UV-fény hatására az eredeti 
koncentrációjának a 8–10-szeresére nő 
(hazánkban ilyen irányú kutatásokat a 
BCE-KTK Gom ba ter mesz té si Tanszé-
kén végeznek). Így a téli hónapokban 
gombafogyasztással ki lehet elégíteni a 
napi D3-vitamin-igényt. 

KISLEXIKON
Poliketidek: (CH2-CO)n-alapegységekbQl fel-
épülQ, a zsírsavszintézishez kapcsolódó, a 
másodlagos anyagcsere útvonalán szintetizá-
lódó vegyületek, melyeknek antibakteriális, 
antifungális, citosztatikus, parazitaellenes és 
koleszterinszintet csökkentQ hatása van.
Primordium: termQtestkezdemény.
Sikimisav-út: a glikolízist és a pentózfoszfát-
ciklust követQen sikimisav keletkezik, amely-
bQl aromás aminosavak és számos másodla-
gos anyagcseretermék képzQdik.La
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Legértékesebb	a	kalapbWr?
Kutatásaim tárgyát a gombák antioxi-
dáns hatású hatóanyagai és ezen anya-
gok összmennyisége, illetve a gomba 
termőtestén belüli eloszlásának megis-
merése jelenti. Antioxidánsoknak ne-
vezzük azokat a vegyületeket, melyek 
az élő szervezetben a kémiai oxidációt 
gátolni vagy késleltetni képesek. Rend-
szerint szerves vegyületek, de találha-
tunk közöttük vegyértékváltásra hajla-
mos fémeket, valamint fémorganikus 
komplexeket is. A szervezetünkben le-
játszódó számos biokémiai reakció so-
rán képződhetnek reaktív oxigéngyö-
kök, úgynevezett szabadgyökök. A 
szabadgyökök párosítatlan elektro-
nokkal rendelkező molekulák vagy 
molekularészletek, emiatt nagyon re-
akcióképesek. Ezek a káros molekulák 
külső hatásra is termelődhetnek, ilyen 
hatása van egyebek között a dohány-
zásnak, az UV-sugárzásnak, a külön-
böző drogoknak és a rákkeltő anya-
goknak. A szervezet ilyenkor 
enzimatikus és nem enzimatikus anti-
oxidáns vegyületekkel védekezik. A 
nem enzimatikus antioxidáns vegyü-
leteket a táplálékból tudjuk fedezni.

A gombák antioxidáns hatású ve-
gyületei a fenoloidok (egyebek között 
a flavonoidok) és az egyes vitaminok, 
illetve egyes szelénvegyületek. A 
fenoloidvegyületek túlnyomórészt a 
sikimisav anyagcsereút „melléktermé-
kei”, egy vagy több gyűrűt tartalmazó 
fenolszármazékok. A vitaminok olyan 
szerves vegyületek, melyek az élő szer-
vezet számára nélkülözhetetlenek az 
egészséges működéshez. A vitamino-
kat nem kémiai szerkezetük, hanem az 
élő szervezetben betöltött szerepük 
alapján osztályozzák. Így egy bizonyos 
vitaminnak akár több, azonos hatású 
vegyületet is tekinthetünk. Például az 
A-vitaminnal egyenértékű anyagok 
(vitamerek) a retinol, a retinal, az 
alpha-karotin, a beta-karotin, a gam-
ma-karotin, a beta-kriptoxantin. A vi-

taminok között az A-, C-, E-vitamin-
nak és a B-vitamincsaládnak van jelen-
tős antioxidáns aktivitása. A szelén a 
legvitatottabb mikroelem tudományos 
körökben. A glutation-peroxidáz nevű 
antioxidáns hatású enzim is tartalmaz 
szelént. Közismert például a vargánya 
(Boletus edulis) nagy szeléntartalma is.

E vegyületek vizsgálata során a fajok 
között nagyarányú különbségek fe-
dezhetők fel. Az összfenoloid-tartalom 
mellett az összflavonoid-tartalmat, il-
letve az antioxidáns aktivitást is mérik 
a gombák különböző részeiben. 

Az eddigi hagyományos felosztást 
(kalap-tönk) felváltotta a gombakala-
pok további alkotóira való felosztása, 
hiszen a kalap bőrre, húsra és termő-
lemezekre bontható. A legtöbb anti-
oxidáns anyagot a termőlemezek és a 
kalapbőr tartalmazza. Az egységnyi 
teljes termőtest hatóanyag-tartalma is 
kevesebb a kalapbőr hatóanyag-tar-
talmához képest. A kalapbőr külön 
kezelése és vizsgálata várhatóan új 
hatóanyagok felfedezéséhez is vezet-
het. A további kutatási célok között 
szerepel ezen anyagok arányainak 
megismerése a gomba termőtestében 
és egymáshoz viszonyítva.

A kutatások egyre szelektáltabbak, 
így egyre pontosabb képet kapunk a 
gombák termőtestének hatóanyag-tar-
talmáról és -eloszlásáról. A mai világ-
ban a különleges gombák, illetve a fel-
fedezett új gombavegyületek száma 
napról napra nő, a mikoterápia (a gom-
bahatóanyagok gyógyászati felhaszná-
lása) egyre nagyobb teret kap, ami az 
internetnek, a globalizált kereskede-
lemnek és az egészséges életre való tö-
rekvésnek is köszönhető. A témakört 
érintő további kutatások hozzájárul-
hatnak a táplálkozásunkban egyre je-
lentősebb, manapság gyakran „super 
food”-nak említett gombák jobb meg-
ismeréséhez s tudatosabb hasznosítá-
sukhoz.

KRÜZSELYI DÁNIEL

Az endíviasaláta

A fészkesvirágúak családjába tartozó 
endívia eredetileg Észak-Kínából szár-
mazik. A salátakatáng néven is ismert, 
lándzsa formájú, enyhén kesernyés ízű, 
gazdag aromájú egyéves növény megle-
hetősen fejlett gyökérzettel rendelkezik. 
A gyökérnyakból kiinduló tőlevelek 
változatos alakúak és különböző színű-
ek. A virágfészkek a szárak végén, vala-
mint a levelek hónaljában fejlődnek. 

Kissé kesernyés ízét a benne található 
intibin adja, részben ezzel függ össze ét-
vágygerjesztő hatása is. A növényben 
megtalálható a foszfor, a vas, a kalcium, a 
kálium, a magnézium, a cink és a szelén, 
valamint igen magas a rosttartalma. Az 
endíviában 30 százalékkal több vas van, 
mint a fejes salátában. 

A vitaminok közül sok benne az A-, 
B1-, B2-, C-, E- és P-vitamin, de jelen-

tős a fehérje- és szénhidráttartalma is. A 
nyári hónapokban benne felhalmozó-
dó nagy mennyiségű gyümölcssav miatt 
fogyasztásával kellemes üdítő, frissítő 
hatás érhető el.

A népi gyógyászatban máj- és epebe-
tegségekre ajánlják, mert a nehezen 
emészthető ételek mellé salátaként fo-
gyasztva elősegíti a hatékonyabb és 
könnyebb emésztést. Kiváló étvágyger-
jesztő, segít a koleszterinszint szinten tar-
tásában, az egészséges szív és érrendszer 
megőrzésében, emellett enyhe vizelet-ett enyhe vizelet-
hajtó hatású. A táplálkozáskutató szak-
emberek vizsgálatai szerint az endívia a 
szervezet salaktalanításának nélkülözhe-
tetlen eszköze, könnyen emészthető, 
ugyan akkor élénkítő hatású. 

Ha nem nyersen kívánjuk fogyaszta-
ni, lehet belőle krémlevest vagy főzelé-
ket készíteni, illetve olajban sütni, pá-
rolni vagy sütőben sütni. 

 MAROSI KINGA
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cén kívüli élőhelyeket is szeretnénk 
megerősíteni a mintaprogram ex situ és 
in situ védelmi tevékenységével.
– Mit jelent ez a két latin kifejezés? 
Milyen tevékenységeket folytatnak a 
gyakorlatban?
– Az in situ védelem során az élőhelyén 
védjük meg az adott fajt, tehát például 
a lápi póc esetében helyben végzünk 
élőhely-rehabilitációt vagy élőhely-
fejlesztést. A mi esetünkben Szadán, a 
község segítségének köszönhetően, 
egy önkormányzati területen az elmúlt 
hat évben nyolc darab kb. 60 m3-es ku-
bikgödör jellegű tavat alakítottunk ki, 
melyeket talajvíz táplál. Az ex situ 
védelem a Szent István Egyetem Hal-
gazdálkodási Tanszékén zajlik, mely-
nek során dr. Müller Tamás vezetésével 
a lápi póc mesterséges körülmények 
közötti szaporításával és nevelésével 
foglalkoznak. Ennek első lépéseként 
anyahalakat fogtunk be különböző 
természetes élőhelyekről. A szaporítás 
után az ivadékokat részben a szadai 
mintaterület új vizeibe helyezzük ki, 
másrészt az anyahalak származási he-
lyeire is telepítünk. Az elmúlt év új 
tudományos fejleménye, hogy a tan-
széken a lápi póc spermamélyhűtését is 
sikerrel végezték el. Ez azt jelenti, hogy 

a hím halakból sikerült spermát lefejni, 
majd ezt szakszerűen lefagyasztani, és 
később, a felolvasztást követően bizo-
nyítani tudták ezek termékenyítőké-
pességét is. A folyékony nitrogénben 
-196 Cº-on lefagyasztott sperma gya-
korlatilag korlátlan ideig eltartható. 
Ezzel elősegíthetjük a géndiverzitás 
megőrzését, és akár egy kipusztult po-
puláció is újra „létrehozható”.
– Hány egyedet sikerült eddig sza po-
rí ta ni?
– Eddig összesen 60 anyahal szaporítását 
követően több mint 1900 db pócot sike-
rült felnevelni, mely közel félmilliárd fo-
rintos természetvédelmi értéket jelent.
– Mit jelent az, hogy természetvédelmi 
érték? Ennyiért tudom a boltban meg-
venni ezeket a halakat?
– Nem, szó sincs róla. Ha természetká-
rosítás, emberi károkozás történik, és 
ez egy védett vagy fokozottan védett 
fajt érint, akkor egy egyed elpusztítása 
miatt bírságot kell fizetnie a károkozó-
nak. Ha meg tudjuk állapítani, hogy 
mennyi pusztult el a fajból, akkor az 
egyedszámot a megállapított eszmei 
érték összegével kell megszorozni. A 
póc esetében egy egyed eszmei értéke 
250 000 Ft, tehát száz példány esetében 
ez már 25 millió forintot jelent. Ennek 

– Mit érdemes tudni a lápi pócról?
– A lápi póc egy igazi Kárpát-meden-
cei bennszülött halfaj, amely fokozot-
tan védett. A jelenlegi jogszabályok 
alapján 250 000 Ft a természetvédel-
mi értéke. Elsősorban dús vegetációjú 
lápi vizekben és lassú folyású pata-
kokban, csatornákban él. Különle-
gessége, hogy egészen extrém körül-
mények között, nagyon alacsony oxi-
géntartalmú vízben is képes megélni, 
ugyanis az úszóhólyagja a kopoltyú 
mellett kiegészítő légzőszervként 
funkcionál – ezzel is képes a víz oxi-
génjét hasznosítani.
– Mitől ritkult meg ez a faj?
– Elsősorban élőhelyeinek felszámolása 
miatt. Magyarországon az elmúlt 150 
évben ugyanis a lápos területek 97%-át 
lecsapolták.
– Mi a neve a programnak, és miért 
in dí tot ták el?
– A 2008-ban elindított Lápi Póc Faj-
védelmi Mintaprogram fő célja a 
Kárpát-medencei lápi póc-állomány 
megőrzése, illetve gyarapítása. Sőt, 
nem csak az itt élő populációkat kíván-
juk védeni, ugyanis 2013-ban Szerbiá-
ban is találtak egy kisebb populációt. 
Hosszabb távon nemzetközi együtt-
működés keretében a Kárpát-meden-
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SIKERES A LÁPI PÓC 
VÉDELME

Tatár Sándor táj- és természetvé-

delmi	 szakértW,	 a	 Tavirózsa	 Egye-
sület alelnöke és természetvédel-

mi	projektvezetWje	hat	éve	vezeti	a	
lápi	 póc	 védelmét	megcélzó	 prog-
ramot.	A	 helyszínen,	 a	 Szada	mel-
letti kis tavaknál kérdeztük munkája 

eredményeirWl.
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ködünk hidrobiológusokkal és a Duna-
Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság szak-
embereivel. 

A gerinctelen makrofaunával és a ve-
getációval kapcsolatosan azt állapítot-
tuk meg, hogy minél gazdagabb a fló-
rája az adott tónak, annál gazdagabb a 
makrofaunája is, tehát annál nagyobb a 
fajszám. Ezt statisztikailag is sikerült 
alátámasztanunk. Pozitívum, hogy két 
évvel a vizek kialakítását követően a 
gerinctelen makrofauna diverzitása és a 
vízminőség elérte a természetes „pó-
cos” vizekre jellemző értékeket. Ta-
pasztalataink szerint 14-22 hónap eltel-
tével már megfelelő a táplálékbázis, és 
biztonsággal lehet pócivadékokat tele-
píteni vizeinkbe. Egy év elteltével pedig 
akár már le is ívhatnak a halak. Tanul-
ságos eredményeink közé tartozik az is, 
hogy a tavak nitráttartalma két év alatt 
körülbelül 95%-al csökkent azáltal, 
hogy a vegetáció, a baktériumok és az 
algák élettevékenysége során tápanyag-
felvétel történik. Tehát van egy termé-
szetes öntisztuló képessége ezeknek a 
vizeknek, és ez különösen fontos, hi-

szen hazánkban a talajvizek általá-
ban nitráttal terheltek – főként a 
műtrágyázás miatt. Nem mellékes 
az sem, hogy a ritka lápi növények 
nagy része tápanyagszegény környe-
zetben képes csak megélni, tehát 
hosszabb távon tavaink ezek élőhe-
lyeként is szolgálhatnak. A monitor-
ing-eredmények alapján a kis tavak 
vegetációjának természetessége egyéb-
ként évről évre növekszik.

BAJOMI BÁLINT

– Tehát sikeresnek tekinthető a prog-
ram. Van valami mérőszám arra, hogy 
mikor sikeres egy visszatelepítés?
– Az IUCN nemzetközi természetvé-
delmi szervezetnek van egy értékelési 
szempontrendszere. Ennek 11-es skálá-
ja van, melyből 9 pontot ért el a mi pro-
jektünk. Mivel a kis tavak létrehozásá-
val nemcsak a pócnak, hanem más hal-
fajoknak is élőhelyet kínálunk, illetve 
békák, gőték, mocsári teknősök és ví-ví-
zisiklók is betelepedtek, 2011-től Lápi 
Élőhely-fejlesztési Mintaprogramnak 
neveztük el programunkat.
– Többféle vizsgálatot is végzett a 
tavakkal kapcsolatban. Ezeket össze 
tudja foglalni röviden?
– Elöljáróban ki kell emelnem, hogy a 
program megvalósítása során komoly 
csapatmunkáról van szó. Ha fajokat te-
lepítünk és élőhelyet fejlesztünk, a 
monitoringnak, azaz az ökológiai 
folyamatok és a fajok, életközösségek 
nyomon követésének nagyon fontos 
szerepe van, hiszen csak így tudjuk 
megállapítani, hogy az egyes tevékeny-
ségek mennyire sikeresek. A Vidékfej-

lesztési Minisztériumtól kapott támo-
gatás jelentős részét fordítjuk 
monitoringra, az új kis tavakban és ter-
mészetes élőhelyeken is végzünk vizs-
gálatokat. A kapott eredmények alap-
ján tovább tudjuk fejleszteni a termé-
szetvédelmi célú eljárásokat. Minden 
évben rendszeresen vizsgáljuk, illetve 
vizsgáltatjuk a vízminőséget, a vízi ge-
rinctelen makrofaunát és a halfaunát is, 
illetve botanikai vizsgálatokat is 
végzünk. Ebben szorosan együttmű- Ebben szorosan együttmű-

elviekben van visszatartó ereje, de a 
gyakorlatban sajnos nem ritka, hogy 
csatornakotrások során pócállomá-állomá-
nyok pusztulnak el. 
– Más halfajokat is telepítettek ezekbe 
a tavakba. Ez miért történt így? Milyen 
halfajokat engedtek ki?
– A tavak kialakítását követő évben, 
mintegy tesztelésként, széles kárászt 
telepítettünk, mely Magyarországon 
nem védett, de elég ritka – főleg 
azért, mert a vele összeívó ezüstká-
rász inváziója miatt kezd genetikailag 
teljesen eltűnni. A környező orszá-
gokban már mindenhol védett a szé-
les kárász, csak hazánkban nem. A 
másik halfaj a védett réti csík volt, 
melyet szintén a Szent István Egye-
tem Halgazdálkodási Tanszékén sza-
porítottak a széles kárásszal és a 
póccal együtt. A széles kárász és a réti 
csík a lápi póc kísérő halfajai. Mivel 
ezek a halak nemcsak megmaradtak, 
hanem szaporodtak is tavainkban, 
várható volt, hogy a pócnak is megfe-
lelőek lesznek az új élőhelyek. Fontos 
tapasztalat, hogy a kis tavak egymás-

hoz közel, kb. egyhektáros területen 
belül helyezkednek el, mégis jelentő-
sen eltérő élőviláguk alakult ki. A 
nyolc tóból kettő nem alkalmas hal-
telepítésre, viszont a többi igen, sőt 
olyannyira, hogy a monitoring-
eredmények alapján a póc természe-
tes szaporulatát eddig több mint 
ezer példányra becsüljük. Pedig ösz-
szesen néhány tucatnyi anyahalat he-
lyeztünk ki, ezek tehát még tovább 
szaporodtak.

Lápi pócok akváriumban Tatár Sándor pócokat telepít az egyik szadai tóba (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELEI)
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A modern megfigyelő csillagászati kutatások űr-
teleszkópok, külföldi óriástávcsövek és hatalmas 
égboltfelmérő programok adataira alapulnak – 

természetesen felmerülő kérdés, van-e helyük még az ég 
alatt a kisebb nemzeti obszervatóriumok 1-2 méteres te-
leszkópjainak. Miért érdemes fenntartani azokat az akár 
50-60 éves (vagy még idősebb) távcsöveket, melyeket 
még teljesen más típusú műszerekhez terveztek a kor 
optikusai?

A választ a csillagászati műszertechnika drámai fejlő-
dése adja meg, amely az elmúlt egy-másfél évtizedben 
korábban elképzelhetetlen minőségű és érzékenységű 
adatgyűjtést tett lehetővé ma már kicsinek számító pro-
fesszionális távcsövekkel. A digitális technika, a rendkí-
vül érzékeny CCD-kamerák megjelenése mellett a fény 
továbbítását és színképi bontását elvégző asztrofotonikai 
eszközök (pl. csillagászati alkalmazásokra optimalizált 
optikai szálak, rácsok) is hihetetlen fejlődésen mentek át, 

É G  É S  F Ö L D  VO N Z Á S Á B A N

így a legújabb generációs műszerek fényhasznosítása 
akár ötször-tízszer jobb lehet, mint pl. az 1990-es évek-
ben használt eszközöké. Mindez azt jelenti, hogy ma egy 
1 méter átmérőjű tükrös teleszkóppal olyan mérések is el-éter átmérőjű tükrös teleszkóppal olyan mérések is el- átmérőjű tükrös teleszkóppal olyan mérések is el-
végezhetők, amelyekhez a múlt évszázad legvégén még 
sokkal nagyobb, 3-4 méteres tükörátmérőjű távcsövekre 
volt szükség. 

Vannak persze más okok is: az égbolt hatalmas, „új” 
égitestei folyamatosan a figyelem előterébe kerülnek, 
akár azért, mert időbeli változásokat mutatnak és ezeket 
először fel kell fedezni, akár azért, mert új jelenségeket 
ismerünk fel, melyek megfigyelési lehetőséget adnak 
sok teleszkóp számára. Utóbbira példa a fedési 
exobolygók esete, amely már színtisztán a 2000-es évek-
ben megjelenő területet képvisel, hiszen nagy számban 
csak az utóbbi pár évben fedeztünk fel fedési jelensége-
ket mutató extraszoláris bolygókat. De legalább ugyan-
ilyen fontos munkát jelent az űrtávcsövek földfelszíni 

kiegészítő méréseinek végzése: hiába 
méri meg pl. a Kepler-űrtávcső egy 
csillag fényváltozásait milliomodrész 
pontossággal, ha semmit nem tu-
dunk az adott égitest színváltozásai-
ról, esetleg színképi változásairól. A 
folyamatosan megújuló űrcsillagá-
szati programok még évekig igényel-
ni fogják az űrbéli infravörös, ultra-
ibolya-, röntgen- stb. hullámhossza-
kon végzett mérések kiegészítését 
földi távcsövekkel a látható fény tar- távcsövekkel a látható fény tar- a látható fény tar-
tományában.

Ilyen szempontok vezérelték a köz-
elmúltban végrehajtott modernizáci-
ós tevékenységet a Piszkéstetői Ob-
szervatóriumban. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia támogatása (Len-
dület Fiatal Kutatói Program, 
infrastruktúra-fejlesztési pályázatok) 
mellett egyéb forrásokat is sikerült 
bevonni 2010 óta, így mintegy 200 
millió Ft értékű műszerfejlesztés tör-
tént az elmúlt négy évben. Jelen írás-
ban Magyarország legnagyobb táv-
csövére, az 1 méteres főtükrű 
Ritchey-Chrétien optikai elrendezé-
sű teleszkópra koncentrálunk, mivel a 
legfontosabb változások itt történtek. 

PISZKÉSTETVI	
FEJLESZTÉSEK

2014	közepére	újjászületett	a	PiszkéstetWi	Obszervatórium	1	méteres	tükrös	teleszkópja.	Új	vezérlés,	táv-
észlelésre	alkalmas	mérWkörnyezet,	új	digitális	kamera	és	színképelemzW	készülék	–	mire	jó	ez	az	egész?

Az M51 spirálgalaxis, azaz az Örvény-köd (OTÁRTICS ANDRÁS FELVÉTELE)
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bathelyi ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium 
vásárolt egy kereskedelmi forgalomban kapható, közepes 
felbontású színképelemző készüléket. Az elmúlt években 
ez a műszer közel száz éjszakán volt vendégspektrográf 
Piszkéstetőn, és az elért eredmények (pl. exobolygók de-
tektálása, láthatatlan kísérőcsillagok felfedezése pulzáló 
változócsillagok körül) megmutatták, hogy az 1 méteres 
tükör fénygyűjtőképessége elégséges a tudományos 
szempontból fontos mérések elvégzésére. 

Szintén akadémiai támogatásból szereztünk be egy ame-
rikai gyártmányú nagyfelbontású spektrográfot, amely 
2014. május végén érkezik be hazánk területére. Ezzel 
várhatón 10-20 m/s pontosságú sebességmérés lesz elérhe-
tő, illetve elvileg sok százezer csillagra pontos kémiai ösz-
szetétel is meghatározhatóvá válik. 2014 nyara a két új 
műszer, a nagy CCD és az új színképelemző készülék be-
állításával és minden szempontból részletes tesztelésével 
fog telni. Az új fejlesztésekkel a piszkéstetői 1 méteres táv-éteres táv-es táv-
cső felzárkózik a nemzetközi élvonalhoz, s onnan már 
„csak” a derült egek gyakoriságában kell bízni...

KISS LÁSZLÓ

Az 1974-ben átadott távcső elektromechanikai vezérlé-
se, az égbolt látszó elfordulását követő mozgatás irányí-
tása egy részben EU-s pályázatnak köszönhetően 2014 
márciusára teljesen megújult. A modern mérőkörnyezet 
távészlelésre alkalmassá tette a kupolát és a benne rejlő 
műszereket: interneten keresztül akár egész éjjel auto-
matikus üzemmódba kapcsolható a teljes rendszer, a táv-
cső pedig célpontról célpontra átállva elvégzi az előre 
megtervezett méréseket. Az új irányító szoftverháttér 
elvileg azt is lehetővé teszi, hogy akár emailben riasztá-
sokat küldve átirányíthassuk a távcsövet egy futó mérés-
ről más célpontra. A hirtelen feltűnő és gyorsan elhalvá-
nyodó égi tranziensek kutatásában az ilyen jellegű flexi-
bilitás nagyon hasznos lehet. Szintén az új vezérlésnek 
köszönhető, hogy a távcsővel jelentősen hosszabb ideig 
követhető egy-egy objektum, azaz halványabb égiteste-
ket is rögzíteni lehet a fókuszsíkba szerelt kamerával.

Ha már van egy precízen működő fénygyűjtő eszköz, 
a következő lépés a detektorok fejlesztése. Akadémiai 
fejlesztési támogatással az elmúlt két évben vásároltunk 
egy 6x6 cm-es csippel működő CCD-kamerát, aminek 
a jó tenyérnyi érzékelője közel félfokos látómező rögzí-
tését teszi lehetővé az 1 méteres távcsővel (nagyjából eny-ét teszi lehetővé az 1 méteres távcsővel (nagyjából eny-es távcsővel (nagyjából eny-
nyi a telihold látszó átmérője az égbolton). Ez szinte pon-
tosan 25-ször nagyobb égterület, mint a korábban éve-
kig használt kamera alig 6 ívperces átmérőjű képe, így a 
szó szoros értelmében kitágult a távcső látótere. Az új 
kamera egyedi gyártású (emiatt több mint egy év alatt 
elkészült) eszköz, így a rutinszerű mérések egy jelenleg 
futó részletes tesztelés után indulhatnak meg. A cikkünk 
illusztrációiként bemutatott képek Pál András Lendüle-
tes kutató kölcsön-CCD-jével készültek, amivel az új 
vezérlést lehetett ellenőrizni.

A hazai csillagászközösség régi vágya a nagyfelbontású 
spektroszkópia meghonosítása itthoni műszerekkel. Az 
első komoly lépések 2011-ben történtek, amikor a szom-

Ég és Föld vonzásában – a természet titkai –
 TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0018

Az NGC 5907 jelzés_ spirálgalaxis az élérQl látszik, így a spirálkarok 
helyett a galaxis fQsíkjában koncentrálódó sötét porfelhQk uralják a 

képet (OTÁRTICS ANDRÁS FELVÉTELE) Az NGC 6503 jelzés_ csillagváros fényes elQtércsillagok között sejlik fel 
(OTÁRTICS ANDRÁS FELVÉTELE)
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egy alma”, vagy egy kicsit bonyolul-
tabb, mint például az, hogy „reggel 
császár, délben polgár, este koldus”). 
Ezt a hivatalos „oktatás” kiegészíti a 
tanítók által közvetített tudományo-
san részben erősebben megtámoga-
tott tudással: de hogy ez a törzs böl-
csétől, a falu plébánosától vagy az 
óvodai dadustól származik, nem fel-
tétlenül jelent különbséget. Előáll-
hatnak aztán a súlyosabb helyzetek, 
amikor a meglevő tudás nem ele-
gendő a problémák megoldására. 
Ilyenkor kell először informális 
szakértőhöz fordulni (meg lehet kér-
dezni a többieket a fonóban vagy az 
internetes fórumon), esetleg dedi-
kált szakértőt (törzsi varázsló, javas-

asszony, bába, felcser vagy szakkép-
zett orvos) felkeresni. 

Ezek a tudások aztán összegyúród-
nak az egyén saját egészségügyi isme-
reteivé, ezek segítségével őrzi meg sa-
ját egészségét, illetve látja el betegsé-
geit – vagy fordul orvoshoz, ha úgy 
ítéli meg, saját tudása nem elegendő. 

Az, hogy ezek az ismeretek befolyá-
solják az ember egészségét, betegsé-
geit korábban tapasztalat volt: azon-
ban az, hogy mennyire és mi módon, az 
utóbbi évtizedekben lett rendszeres 
tudományos kutatások tárgya.

A múlt század utolsó évtizedeiben 
Amerikában indultak el azok a fel-
mérések, amelyek különböző stan-
dardizált kérdőívek segítségével mi-
nél pontosabban próbálták mérhető-
vé és elemezhetővé tenni ezeket az 

ismereteket. Az angolul health 
literacynek nevezett változó az 
egyénnek az a képessége, hogy 
egészséggel, illetve betegséggel 
kapcsolatos olvasott és hallott 
szövegeket megértsen, azok 

alapján döntéseket tudjon hozni. Ez 
lefordítva és leegyszerűsítve azt ta-
karja, hogy az orvossal való beszél-
getésben érdemben tudjon részt ven-
ni, a boltban vásárolt gyógyszer le-
írását megértse, megfelelő adagot 
vegyen be belőle. Ezekhez a vizsgá-
latokhoz különböző teszteket készí-
tettek, ezek közül az egyik legprak-
tikusabb egy jégkrémes dobozon ta-
lálható tápanyag-információs táblá-
zatból és a hozzá tartozó hat 
kérdésből áll. Ezek leginkább szö-
vegértési és alapszintű számtani fel-
adatok – a kutatások azonban arra 

NAPI EGY ALMA: 
AZ ORVOST TÁVOL TARTJA

Ez a tapasztalás, vagyis hogy a 
tudatlanság, a babonaságok és 
balhitek, illetve a helytálló 

egészségügyi ismeretek hatással, sok 
esetben káros befolyással vannak az 
egyén egészségére, persze a XIX. 
században sem volt újdonság és a 
XXI. században sincs ez másként. 
Bár az egészséggel kapcsolatos isme-
retek alaposan megváltoztak az el-
múlt évezredekben, forrásuk, meg-
szerzésük módja alapvetően hasonló: 
a gyermek az első gyermekbetegsé-
geivel együtt kapja közvetlen kör-
nyezetéből, családjától a betegségek 
ellátásával kapcsolatos ismereteket, 
az egészség megőrzésének titkát (le-
gyen az ilyen egyszerű, mint a „napi 

EDUVITAL– ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

„Tapasztalás szava, hogy a’ tudatlanság minden rossznak anyja; ’s valóban tagadhatatlan, hogy sok 

kedves hontársunknál a’ tudatlanság, egyéb rosszak mellett, testi szenvedéseket, betegsége-

ket, korahalált, szinte boldogtalan kárhozatot vont maga után. E’ testi bajokat, betegségeket 

népünk közt ritkítani, vagy enyhíteni czélja ezen Egészségtannak…” – kezdi 1847-ben kiadott 

Egészség-tan. Nép’ számára címe	munkájának	elWszavát	Majer	István,	korának	nagy	népnevelWje.	

Rembrandt Van 

Rijn: Doktor Tulp 

anatómiája
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Kutatócsoportunkkal meglévő, an-
gol nyelvterületeken használt kérdő-
íveket vettünk alapul. Ezeket alakí-
tottuk át a magyar viszonyokhoz, 
szokásokhoz illeszkedőre szülők, 
gyermekgyógyászok, védőnők és 
szociológusok segítségével. Az így 
kialakult teszt kétféle készséget vizs-
gál: az egyik az egyén magabiztossága 
különböző helyzetekben, tehát hogy 
tud-e, mer-e egyedül dönteni vagy 
segítséget kér (rokontól, ismerőstől, 
védőnőtől, orvostól), használja-e a 
gyógyszerek leírását, érti-e, amit az 
orvos mond, el tudja-e mondani a 
problémáját. A másik az ismeretek va-
lósságát vizsgálja, tehát, hogy a meg-
hozott döntések a jelen orvosi ismere-
tek alapján helytállóak-e. A kérdések 
a leggyakoribb gyermekbetegségek 
megelőzésére, eredetére, fertőző vol-
tára, ellátására vonatkoznak. A kétfé-
le készséget (tehát a magabiztossági és 
az ismereti pontszámot) különféle 
szociodemográfiai változókkal vet-
jük össze. Az iskolázottság mellett 
ugyanis feltételezzük, hogy az előző 

MIÉRT	ÉPP	A	SZÜLVK?
A szülQk egészségügyi ismeretei több 
szempontból is fontosak. Egyrészt a 
gyermekkor az az idQszak, amikor leg-
nagyobb gyakorisággal szembesül az 
ember (illetve a gyermek és a szülQ is) 
egészségügyi problémákkal. Ebben az 
idQszakban leghatékonyabb a beteg-
ségmegelQzés (kötelezQ védQoltások, 
D- és K-vitaminpótlás, fluor-szedés stb.), 
gyakoribbak a betegségek, rendszere-
sebbek a kötelezQ orvos/védQnQ-szülQ 
találkozások. UgyanezekbQl az is követ-
kezik, hogy a szülQknek a gyermek elsQ 
éveiben szinte minden nap döntést kell 
hozniuk valamilyen egészséggel kapcso-
latos kérdésben: eleget szopott-e a baba, 
kell-e már tiszta pelenka, beadassanak-e 
egy nem kötelezQ védQoltást, vagy kell-e 
mentQt hívni a hintából a játszótér beton-
jára zuhant gyerekhez.

Ugyanakkor a szülQk ismeretein nevelQ-
dik a gyerek is: ezek a döntések és ezek 
kommentárjai (az a híres napi egy alma) 
fogják meghatározni a saját egészségügyi 
ismereteinek alapjait – ami aztán a követ-
kezQ generáció egészségét és betegségeit 
is befolyásolhatja. 

Edward Munch: 

A beteg gyermek 

(1896)

utalnak, hogy ennek a kétperces 
tesztnek az eredménye jól korrelál 
más, hosszabb, részletesebb, többféle 
képességet felmérő, health literacy-
teszttel. A vizsgálatok megerősítet-
ték azt a tapasztalatot, hogy bizo-
nyos szociodemográfiai jellemzők 
befolyásolják a „health literacy-
teljesítményt” – így a fehér, Ameri-
kában született, egyetemet végzett, 
gyermekes lakosok általában jobban 
teljesítettek a teszteken, mint más 
társadalmi hátterű csoportok. 
Ugyanakkor az is kiderült, hogy a 
teljesítmény korrelál az egyén egész-
ségességével és az éves egészségügyi 
büdzséjével is. Azaz az államnak is, 
és a magánzsebeknek is olcsóbb a 
jobb egészségügyi ismeretekkel bí-
rók egészsége. 

Az Európai Unióban 2009–2011-
ben végeztek el egy nyolc tagállamot 
vizsgáló felmérést. Az ebben használt 
health literacy-definíció egy picit el-
tér az óceán túloldalán használttól: 
ebben inkább az egészséggel kapcso-
latos ismeretek megszerzéséhez, or-

vossal való kapcsolattartáshoz, beteg-
ségek megelőzéséhez és ellátásához 
kapcsolódó magabiztosságot mérték 
fel. Kont  rol ltesztnek a jégkrémes do-
bozt használták: bár a kétféle definí-
ció különbsége az eredményekben is 
megmutatkozott, mégis úgy tűnik, 
hogy mindkét megközelítés értel-
mezhető válaszokat ad a feltett kérdé-
sekre.

Magyarországon eddig nem pró-
bálkozott senki olyan kérdőív létre-
hozásával, amely figyelembe veszi a 
helyi egészségügyi ismeretforráso-
kat, orvosok és a betegek egymással 
szemben támasztott kölcsönös elvá-
rásait és ennek alapján szisztemati-
kusan méri fel az egészségügyi isme-
reteket – illetve ennek hátterét és 
következményeit – és azt vizsgálja, 
hogy milyen házi praktikákat hasz-
nálnak az emberek, milyen egész-
ségmeg őrzési, betegségmegelőzési 
ötleteik vannak, illetve melyek 
azok a pontok, ahol orvoshoz for-
dulnak és  m ennyire képesek ebből a 
forrásból információhoz jutni. 
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generáció, tehát a nagyszülők ismere-
tei, iskolázottsága és elérhetősége 
(mármint, hogy milyen szoros a kap-
csolatuk a vizsgált családokkal) is be-
folyásolja a szülők egészségügyi isme-
reteit. A magasabb gyerekszám, a kö-
zeli családtag gondozást igénylő be-
tegsége is javíthatja a „health 
literacy-teljesítményt”. Ugyanakkor 
a magabiztosság nem feltétlenül 
ezektől a tényezőktől függ – arról 
nem is beszélve, hogy a magas maga-

biztossági pontszám alacsony ismereti 
eredmény mellett elég veszélyes hely-
zeteket hozhat. 

A szülők reprezentatív mintájának 
felmérése lehetőséget biztosít arra, 
hogy pontosabban lássuk, milyen té-
nyezők befolyásolhatják egészség-
ügyi ismereteiket, magabiztosságu-
kat, tehát döntéseiket és „tanításai-
kat”. Emellett azt is szeretnénk meg-
vizsgálni, hogy valóban van-e 
kapcsolat a szülők tudása és a gyer-

mekek egészsége, illetve betegsége 
között. Ehhez kiválasztottunk három 
olyan csoportot, ahol nem „átlagszü-

lők” szerepelnek, hanem beteg 
gyerekek szülei. Olyan gyermek-
gyógyászati kórképekben szenve-
dő gyerekeket – és családjukat – 
vizsgálunk meg, ahol a beteg ellá-

tása folyamatos szülői figyelmet igé-
nyel és a megfelelő egyetértés 
elengedhetetlen a gyermek egészsége 
érdekében. Ezek ráadásul olyan be-
tegségek, ahol – épp a fentiek miatt 
– az úgynevezett beteg-edukáció, te-
hát a szülők és a gyerekek betegséggel 
kapcsolatos ismereteinek bővítése vi-
szonylag rendszeres és részletes orvosi 
beszélgetések keretében történik. En-
nek alapján feltételezhető, hogy az 
ilyen beteg gyereket gondozó szülők 
alapvető egészségügyi ismeretei is 
alaposabbak, helytállóbbak, mint a 
hozzájuk demográfiai szempontból 
hasonló, de „csak” egészséges gyer-
meket nevelő szülőkéi. Másrészt azt is 
feltételezzük, hogy a beteg gyerekek 
állapota, betegségtörténete és a szü-
lők egészségügyi ismeretei között is 
szoros kapcsolat lehet. 

Amennyiben kutatásaink alapján 
igazolódik, hogy a szoros „orvosi 
kontroll” alatt álló szülők egészségi 
ismeretei pontosabbak, tudásuk ma-
gabiztosabb, mint ami szocio de mog-
rá fiai hátterük alapján elvárható len-
ne, az azt is feltételezi, hogy az edu-
káció hatásos módja az egészségi is-
meretek bővítésének. Ugyanakkor, 
ha azt is bizonyítjuk, hogy a szülő 
magabiztossága és ismereteinek 
helytállósága befolyásolja a gyermek 
egészségi, illetve jelen esetben „be-
tegségi” állapotát, akkor egy kifeje-
zetten költséghatékony és könnyen 
elérhető terápiás eszköz kerül a ke-
zünkbe: az edukáció, tehát az adott 
betegség okainak, kezelésének, lefo-
lyásának pontos magyarázata, illetve 
a gyermek egészségével kapcsolatos 
helyes döntések segítése a mindenna-
pi életben. Legyen szó akár a napi egy 
almáról, akár a védőoltásokról vagy 
épp a lázcsillapítás technikájáról. Hi-
szen a felnövő gyermekek egészségét 
és egészségügyi ismeretein keresztül 
az ő gyerekeik egészségét is befolyá-
solhatjuk ezzel. 

GÁCS ZSÓFIA

A HÁROM CSOPORT
A juvenilis idiopathias arthritis olyan heterogén 
betegségcsoport, amelybe 16 éves kor elQtt 
kezdQdQ, legalább 6 hete tartó, ismeretlen ere-
det_ ízületi gyulladással járó kórképek tartoz-
nak. Az egyik leggyakoribb krónikus betegség 
gyermekkorban, a (valószín_leg alábecsült) 
prevalenciája 1-1,5/1000. Az utóbbi évtizedek-
ben az egyre célzottabb gyulladásmódosító ke-
zelések hatására prognózisa számottevQen ja-
vult, a betegség ennek ellenére továbbra is 
hosszú távú hatással lehet a mindennapi életre. 
A gyermekek egy részénél inaktív állapotban is 
találkozhatunk a fi zikális funkciókárosodásával, 
a mindennapi tevékenységeket megnehezítQ 
vagy megkeserítQ mozgási nehezítettséggel.

Az acut lymphoid leukaemia az egyik leggya-
koribb gyermekkori rosszindulatú megbetege-
dés, évente 50–70 új esettel találkozunk. A 
csontvelQben található fehérvérsejt-elQalakok 
szaporodnak fel a tumoros átalakulás hatására: 
ezek eredeti funkciójukat, tehát a fertQzésekkel 

szembeni védelmet nem képesek ellátni, ráadá-
sul kiszorítják a csontvelQbQl az ép vérképzQsejt-
elQalakokat, így nem csak az immunfunkciók, de 
a vörösvértestek hiányával az oxigénszállítás, a 
vérlemezkék elt_nésével a véralvadás is károso-
dik. Az éveken át tartó kemoterápiás kezelés ha-
tására a betegség túlélése számottevQen javult 
az elmúlt évtizedekben, azonban így is sok gye-
reket elvesztünk a betegség következtében. 

Az 1. típusú diabetes mellitus egy genetikai fo-
gékonyság „talaján”, különbözQ környezeti és 
belsQ faktorok hatására kialakuló autoimmun 
betegség, amely a hasnyálmirigy inzulin-terme-
lQ sejtjeit támadja meg, hazánkban éves 
incidenciája kb. 10/100000 15 év alatti lakosra 
vetítve. Az inzulinkezelés és a szigorúan betar-
tott diéta mellett a betegségnek mind a rövid tá-
vú, mind a hosszú távú szövQdményei ritkítható-
ak, azonban még a legideálisabb compliance 
mellett is mind a kezelés, mind a szövQdmények 
életminQség-rontó változásokat jelentenek a 
gyermekek életében.

Ricard Canal: 

Beteg gyermek  

(Octavi, a festQ kisfia)



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/24  755

SZ ínes, kalocsai virágok-
kal hímzett viseletet és 
ijesztő busóálarcot való-

színűleg még soha senkinek nem jutott 
eszébe együtt felvenni, és nemcsak 
azért, mert a két települést mintegy 80 
kilométer és a Duna választja el egy-
mástól. Mégis van valami közös a 
maszkfaragásban és a hímzésben, hi-
szen mindkettő világszerte ismert, és 
jellegzetesen a Kárpát-medencéhez 
köthető szokás. A Szellemi Kulturális 
Örökség Nemzeti Jegyzékébe elsőként 
a Mohácsi busójárás került fel 2009-
ben, majd egy évvel később „az élő ha-
gyományok Kalocsa kulturális terében: 
hímzés, viselet, pingálás, tánc” is ki-
emelt védettséget kapott. 

Alkalmazott	népmevészet
Kalina Veronika Mohácson először 
2009 őszén, majd a busójárás idején 
2010 februárjában gyűjtött anyagot. A 
kalocsai mintakincsre vonatkozó kuta-
tással három éve foglalkozik. Az ered-
mények közül az egyik legfontosabb, 
hogy mindkét néprajzi jelenség társa-
dalmi elfogadottsága hasonló folyama-
tok eredménye, amelyek lényeges ele-
me a megújulás, és az újraértelmezés.

Nemcsak szakmai körökben generál 
azonban vitát, hogy a modern megfo-
galmazások milyen mértékben és for-
mában lehetségesek, hol a határ az íz-
léstelen és a divatos, vagy a hagyo-
mányőrző és az elavult között. A vizs-
gálatok szerint ugyanezek a kérdések 
foglalkoztatják a hagyományokat őr-
ző mestereket, és a helyi közösségeket 

is. A XXI. szá-
zadi, urbanizált 
életmód, és a 
minket körül-
vevő high-tech esz-
közök nem ked-
veznek a paraszti 
kultúrában évszázado-
kon át elfogadott tárgyak 
iránti keresletnek. Ezek mára 
jórészt funkciójukat vesztették, 
fenn  maradni csakis azok a szokások, 
mesterségek tudnak, amelyek alkal-
mazkodnak a mai igényekhez. A 
hímzett fehér blúz divatja már a XX. 
században is többször visszatért a vá-
rosi hölgyek körében, a tornacipőn, 
farmeron, és mobiltelefonon megjele-
nő virágminták azonban csak az utób-
bi években terjedtek el.

A másik dolog - emelte ki Kalina Ve-
ronika - az, hogy a kalocsai motívu-
moknak és a mohácsi maszkoknak is 
nagyon erős identitásképző funkciójuk 
van. 1981-ben írta Bárth János, hogy 
„Kevés olyan ember él ma Magyaror-
szágon, akinek a Kalocsa városnév hal-
latára a paprikán kívül ne a népművé-
szet jutna eszébe”. Több mint 30 évvel 
később, talán nem tévedünk nagyot, ha 
ezt úgy módosítjuk, kevés olyan ember 
él ma a civilizált világban, aki Magyar-
ország hallatán a gulyásleves, Puskás és 
a paprika mellett ne gondolna azonnal 
a kalocsai viseletre is. Természetes, ha 
egy ilyen pozitív asszociációkat keltő 
szokást a Szellemi Örökség jegyzékbe 
való felvétellel, mintegy „márkázva” 
teszünk védetté. 

Az UNESCO 
2003. október 

17-én fogadta el a 
Szellemi kulturális 

örökség megőrzéséről szóló 
egyezményt, amely pon-

tosan definiálja a szellemi 
kulturális örökség fogalmát. 
Ez „olyan szokás, ábrázolás, kife-

jezési forma, tudás, készség – vala-
mint az ezekkel összefüggő eszköz, 

tárgy, műalkotás és kulturális színhely –, 
amelyet közösségek, csoportok, esetenként 
egyének kulturális örökségük részeként elis-
mernek. Ez a nemzedékről nemzedékre ha-
gyományozódó szellemi kulturális örökség – 
amelyet a közösségek, csoportok a környeze-
tükre, a természettel való kapcsolatukra és a 
történelmükre adott válaszként állandóan 
újrateremtenek – az identitás és a folytonos-
ság érzését nyújtja számukra, ily módon se-
gítve elő a kulturális sokszínűség és emberi 
kreativitás tiszteletét(…).” 

Folklorisztikus	evolúció
A legrégebbi „kalocsai” virágokat 
Szeidler Ferencnek köszönhetjük, aki 
1860 körül nyitott előnyomdát Kalo-
csán. Eleinte a környező települések 
asszonyai az ő ütőfáival vászonra vitt 
mintákat hímezték. Gazdasági és ké-
nyelmi szempontok miatt később ma-
guk kezdték el utánozni és kitalálni a 
motívumokat.

1891-ben Homokmégy és Szakmár, 
majd nem sokkal később Öregcsertő és 
Drágszél is elszakadt Kalocsa köteléké-
ből. Ezek együttesen kb. 25 települési 
egységet, állandó lakóhellyé vált régi 

Kalina	Veronika,	a	Magyar	Néprajzi	Társaság	munka-
társa	arra	a	kérdésre	kereste	a	választ,	hogyan	hatott	
a	szellemi	kulturális	örökséggé	válás	folyamata	azok-
ra	 a	 tevékenységekre,	 amelyek	 a	 többi	 közül	
kiemelkedve,	 önálló	 arculati	 elemként	 jelentWs	
szerepet	kaptak	az	országimázs	alakításában.

ÁLARC ÉS 
HÍMZÉS

BRANDÉPÍTÉS	A	NÉPMdVÉSZETBEN
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ni, amiket a hétköznapokban nem, fel-
szabadul, átváltozik. A busónak öltö-
zőktől éppen ezért elvárják, hogy 
folyamatosan viseljék maszkjukat, őriz-
zék meg inkognitójukat. Az ijesztgetés 
megjeleníti és le is vezeti a szorongást. 
A téli alakoskodások értelme és célja a 
tél, az elmúlás, a természeti erők neve-
téssel való legyőzése, ennek egyik meg-
jelenése a busók ijesztő álarcai és zabo-
látlan gesztusai által kiváltott kacagás is.

A maszkok fejlődésében a méretnöve-
kedés mellett mindinkább a hordható-
ság dominál. Legfontosabb közös tulaj-
donságaik, hogy emberi arcot ábrázol-
nak, vörösre vagy barnára vannak szí-
nezve, a szemek íveltek, a fogakkal 
együtt fehérek, a maszk alsó széle áll- 
vagy szakállszerűen van kiképezve, a 
száj holdsarló alakú (nevet vagy vicso-
rog), birkabőr bunda, esetleg szarv dí-
szíti. A maszk kinézete nagyban függ a 
készítő fantáziájától, ízlésétől, kéz-
ügyességétől. 

Színre	lép	a	média
A múlt század elején a hímzés mellett 
pingálni kezdtek az ügyes kezű asszo-
nyok. 10–30 centiméter széles kék vagy 
vörös alapú csíkokra virágkoszorúkat 
festettek a szobák falainak felső szélére 
és a házhomlokzatok eresz alatti részé-
re. A jó pingálók rendszerint más házak 
kifestését is elvállalták terményért, vagy 
egyéb ellenszolgáltatásért cserébe. Az 
egész falfelületet beborító sokszínű 
csokros pingálások, amelyeken a virá-
gok szára a földtől indult, sokfelé elága-
zott és a legtöbb esetben felért a meny-
nyezetig, csak a két világháború közöt-
ti években terjedtek el. A motívum-
készletet a különböző gyári selymek 
virágai, vagy a kalocsai és más vidéki 
asztalosok festett bútorainak díszítőele-
mei gyarapították. Az 1886-ban szüle-
tett Kovács Jánosné Király Ilus használt 

kalocsai szálláskert-csoportot foglalnak 
magukba, a területet Kalocsai Sárköz-
nek, az itt élő katolikusokat pota népes-
ségnek nevezik. A déli nemzetiségi fal-
vak, és a Duna menti reformátusok vi-
seletétől eltérően díszítőművészetükben 
egyre inkább az indás virágminta do-
minált, bár a hímzés eleinte még fehér 
volt. Az 1930-as évekre kiteljesedő, 30-
40 színt is használó áttört hímzés fő jel-
lemzője az óriási töltött virágokat cso-
korba rendező kompozíciók túlsúlya. 

Nem véletlen, hogy a mohácsi farsang 
is ekkoriban vált idegenforgalmi att-
rakcióvá, a maszkfaragás pedig mester-
séggé. Ekkoriban ugyanis a beöltözés 
hagyományának fenntartására beve-
zették a jelmezes alakok díjazását. A 
győztes álarc, és ezzel együtt készítőjé-
nek stílusa mintává vált, így a követke-
ző évben, a díjazás reményében többen 
is készíthettek hozzá hasonlót.

 A busójárás, mint farsangi felvonulós 
játék, két részre különül, a gyermekek 
(kisfarsang) és a felnőttek farsangjára. 
Előbbit, a farsangvasárnapot megelőző 
hét keddjén, utóbbit farsangvasárnaptól 
húshagyókeddig tartották. A felnőttek 
farsangján minden 50 év alatti férfi 
részt vett. „A bao-bao kiáltásokkal, kürtö-
léssel, kolompolással és kerepléssel nagy 
zajtkeltő busók házról házra mentek, végig-
járták az udvart, betértek az istállóba, meg-
kerülték az állatokat. Hamut szórtak a ház 
földjére, a küszöbre, az istálló szalmájára. 
Az utcákon a nők haját meghúzgálták, 
hogy nagyra nőjön a kender. Ezek a cselek-
vések egyrészről a gonosz távoltartására, 
másrészről a termékenységvarázslásra mu-
tatnak. A helység főterén a busók viaskod-
tak, birkóztak egymással, melyben a férfi-
avatás emléke őrződött meg.” 

A farsang idején viselt maszk egyik 
vonzereje, hogy elfedi az egyén szemé-
lyiségét, így viselője egyfajta szabadság-
hoz jut, olyan dolgokat is meg mer ten-

először zöldet és rózsaszínt, árvácskát, 
szegfűt és pipacsot. Tanítványa, Kővá-
gó Maris 1938-ban már paprikát is fes-
tett a szobák falára. 

Gábor Lajos kalocsai festő 1936-ban 
megalapította a Népművészeti Házat 
és megszervezte a hímzőasszonyok 
foglalkoztatását, valamint a népművé-
szeti termékek piaci értékesítését. A ko-
rábban már divatossá vált kalotaszegi és 
matyó minták után az érdeklődés a ka-
locsai díszítőművészet felé fordult, ami-
ben nagy szerepe volt annak is, hogy a 
fiatalokat néptánccsoportokba szervez-
ték, és a második világháborúig au-
gusztus 20-a környékén Gyön gyös-
bok réta néven bemutatókat tartottak a 
fővárosban. Ekkor vált divattá, hogy 
fontos középületeket, éttermeket or-
szágszerte kalocsai asszonyokkal pin-
gáltattak ki. Az 1930 és 1945 között 
megjelent újságok rendszeresen tudósí-
tottak a kalocsai népművész asszonyok, 
valamint a Gyöngyösbokrétások sike-
reiről. 

Gábor Lajos azonban úgy vélte a 
gyöngyösbokrétás fellépéseken a néző-
térről nem érvényesülnek kellően a 
hímzett öltözetdarabok virágai, ezért a 
fiatalokat nagyobb és élénkebb színezé-
sű virágok hímzésére bíztatta. Az ötve-
nes évekre a Népművészeti Házból ala-
kult Népművészeti és Háziipari Szövet-
kezet majd ezerféle árucikket állított 
elő kb. ugyanennyi bedolgozóval. 1956 
után az emigránsok körében általános 
volt ünnepi alkalmakon kalocsai min-
tás ruhadarabok viselete, ami a ma-
gyarságtudat és az összetartozás szim-
bóluma lett.

1955-ben és 1959-ben Raffay Anna 
filmet készített a busójárásról. A rende-
zőnő az új médium szempontjainak 
megfelelő, élénk színű, dekoratív, kellő 
kontúrral és széles orrnyereggel rendel-
kező maszkokat részesítette előnyben. 
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Természetesen sokan szerettek volna 
szerepelni a filmekben, de nem min-
denki tudott ehhez megfelelő maszkot 
készíteni. Kalkán Mátyás, Késity 
György, és Kunovszki János voltak 
azok a mesterek, akik a forgatások rek-
lámértékének hatására a többiek közül 
kiemelkedve stílusirányzatok meghatá-
rozói lettek. Az igazi változás az 1960-
as, 1970-es években ment végbe, ami-
kor a Bartók Béla Művelődési Köz-
pontban Kalkán Mátyás vezetésével 
maszkfaragó szakkör működött.

Web-hódító	hagyomány
Míg a hetvenes-nyolcvanas években 
minden valamirevaló nappaliban volt 
egy kalocsai mintás terítő, a rendszer-
váltás után a nemzetközi vásárok jelen-
tettek új platformot a bemutatkozásra. 
„Külföldre szánt magyar élelmiszeripari 
termékek, amelyeknek termesztőhelyüket 
tekintve semmi közük Kalocsához, gyakran 
jelennek meg a piacon nyomtatott kalocsai 
motívumokkal ékesített csomagolásban. Pl. 
borok kalocsai leányalakkal; szalámik, hús-
félék kalocsai pántlikával. (…)Farkas Ber-
talan magyar űrhajós, egy kalocsai motívu-
mokkal ékesített ládikát is vitt magával űr-
béli útjára” – írja Bárth János. 

A magyar identitás által hozzáadott 
többletjelentést meglovagolva lassacs-
kán kereskedelmi értelemben is 
branddé vált a „kalocsai”. A brand 
egyfajta arculat, mindazon pozitív 
asszociációk összessége, ami a vevő 
gondolataiban felidéződik a márka-
név hallatán. Néprajzi keretek között 
természetesen nem lehet a paraszti 
kultúra „tudatos mar ke ting stra té giá-
járól” beszélni. Azonban mind a kalo-
csai motívumkincs, mind a mohácsi 
álarcok képesek voltak a hagyomá-
nyok megtartása mellett elfogadni a 
modern újraértelmezéseket, és ennek 
megfelelően annyit változni, hogy az 
új generációk számára is érdekesek le-
gyenek. A brand elismertséget hoz, 
nagyobb értéket képvisel, minek kö-
vetkeztében kialakul a vásárlói hűség. 
Azonosulási lehetőséget kínál, és kö-
zösségteremtő ereje van. A tárgyalt 
népművészeti alkotások képesek vol-
tak kilépni a hagyományos közegből 
és megfelelni a médiakultúra és az in-
ternet által támasztott igényeknek. 

Kalina Veronika kutatása szerint 
1999-ben Mohácson nagy fordulatot 
jelentett, hogy Englert Antal megnyi-
totta bemutató műhelyét, ahol a turis-

ták a maszkfaragás fortélyai mellett a 
sokác népszokásokat is megismerhetik. 
Hasonló, reklám- és informatív szere-
pet töltenek be az internetes honlapok, 
amellyel több mester is rendelkezik.

Napjainkban a busójárásra minden 
évben a farsang utolsó hat napján kerül 
sor, új elemként jelentkeztek a hétköz-
napi történésekre és hírekre reflektáló 
feliratok, karikatúrák. A turizmus igé-
nyeit kiszolgáló kézműves vásárban 
sok, korábban csak maszkfaragással 
foglalkozó alkotó ajándéktárgyakat és 
busókellékeket árul. A vásári forgatag-
ban rengeteg kerámiából készült 
busómaszkos nyaklánccal, emlékpla-
kettel, sőt hűtőmágnessel is találkozha-
tunk. A 2010-es busójáráson a vásárban 
egy szűcsmester többek között bőrből 
készült busó álarcokat, illetve fakanál 
köré épülő busó figurákat árult. A fara-
gók közül többen kritikusan viszonyul-
nak az ilyen szuvenír jellegű maszkok-
hoz. A maszkot szerintük nem lehet 
dísztárgynak tekinteni, mivel legfonto-
sabb jellemzője, hogy hordható.

Kalocsán szintén határozottan kiáll-
nak a pusztán üzleti szempontokat ki-
elégítő értékdevalváció ellen. Van olyan 
hímzőasszony, aki például fürdőruhára 
nem dolgozik. Internetes fórumokon is 
tiltakoztak a síelők által a 2014-es szocsi 
olimpián viselt dressz ellen, mivel sokak 
véleménye szerint nem volt túl szeren-
csés a derékrésztől kissé lejjebb elhelye-
zett kalocsai ornamentika. A Szellemi 
Örökség Egyezmény szerint „a közös-
ségek örökségéről a tudtuk, beleegye-
zésük és aktív részvételük nélkül nem 
születhet döntés”, ugyanakkor nyilván-
való, hogy a gyakorlatban nem lehet 
minden esetben engedélyt kérni a mo-
tívumok használatához. A tulajdonjogi 
viták miatt a helyiek védjegy bevezeté-
sét kezdeményezték: „minden kalocsai 
népművészeti terméket a lokális sajátosságo-
kat ismerő helyi kutatók bevonásával kelle-
ne értékelni, és követhető lenne a népművé-
szeti termékek útja az előállítástól az érté-
kesítésig, megőrizve ezzel a termékek erede-
tiségét és kulturális értékét”. 

Kalina Veronika véleménye szerint 
tudatában kell lenni az eredeti törekvé-
seknek, fontos dokumentálni a hagyo-
mány változásának a fordulópontjait, 
de jó, ha a néprajzi értékeket az embe-
rek modernizált formában felhasznál-
ják a mindennapi életben, mert így ma-
radhat igazán élő a hagyomány. 

Kővágó AngélA

Az	elnyomott	dolgozók	
felemelkedése
Jelentős fizikai és viselkedési változá-
sokkal jár együtt egy ingerületátvivő 
anyag, a dopamin szintjének változása 
egy indiai hangyafajnál (Harpegnathos 
saltator). A változásokat bizonyos gé-
nek ki-, mások bekapcsolása okozza, 
ezért a faj az epigenetikai kutatások 
kedvelt modellszervezete. 

A hangyafaj dolgozói megküzdenek 
egymással azért, hogy kié legyen a kö-
rülbelül tucatnyi „parancsnoki” sze-
rep. Noha a parancsnokok ugyanúgy 
néznek ki, mint a dolgozók, agyuk a 
pozíció megszerzése után negyedével 
összezsugorodik, petefészkük megnő, 

szaporodóképessé válnak, várható 
élettartamuk félévről több évre nő. 
Dopaminszintjük pedig két-három-
szor akkora, mint a dolgozóké.

Mi a szerepe a dopaminnak ezekben 
a változásokban? Amerikai kutatók 
egy hangyakolóniából kiemeltek egy 
csapatnyi dolgozót. A parancsnokaiktól 
megszabadult hangyák természetesen 
harcolni kezdtek egymással. A kutatók 
megvizsgálták a győztesek dopamin-
szintjét: már ekkor is nagyobb volt, 
mint a többi dolgozóé. A győzteseket 
ezután visszatették az eredeti kolóniába 
régi parancsnokaik mellé. Domináns 
viselkedésük nem maradt észrevétlen: a 
parancsnokok elkapták és mozgáskép-
telenné tették, hosszú időre leszorítot-
ták őket. Dopaminszintjük egy napon 
belül visszaállt az eredeti szintre, és is-
mét átlagos dolgozókká váltak. A han-
gyáknál – és feltehetően más szociális 
rovaroknál is – tehát pusztán viselke-
déssel is befolyásolható azoknak az in-
gerületátvivő anyagoknak a koncent-
rációja, amelyek a testfelépítést és a sza-
porodást szabályozzák. 

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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Az élettér határain. Vagy frontvonalán? A ter-
mészet nem igen ismeri a feladást. A növé-

nyekben működő program érzelmek nélküli: a 
legkisebb lehetőségre elindul. Nem mérlegel, 
megéri-e. Nem hasonlítgat másokhoz, nem 
bezzegel, nem irigykedik. Amire képes, megte-
szi. Így keletkezik az a kifogyhatatlan variabili-
tás, ami a sok kis kudarc árán is végső soron lehet 

nyereséges, legalábbis 
győztes. Főként, ha ötle-
teket merítünk ebből a 
kombinatorikából. Dí-
szítheti a 0. szintet nö-
vényzet úgy, hogy a gyö-
kerek a –2. szinten van-
nak, s közbül, a –1. szin-
ten elhelyezhetjük az 
autóinkat, hogy ne azok 
borítsák a város közte-
rületeit.

H. J. 

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

2

1
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvételét, megosztva 
élményét olvasótársaival. Kérjük, hogy a digitális képet 
tif vagy jpg formátumban 300 dpi felbontással küldje el 
az et-galeria@eletestudomany.hu címre. A tárgyrovatba 
írja: ét-galéria, és a kísérRlevélben mondja el, amit a fel-
vétel körülményeirRl és a témáról tud. A beküldR jutalma 
a „kiállításban” megnyilvánuló elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

3

5

4

1. Sas László (Bécs, laszlo.sas@atos.net) – 

Örökbefogadás – A szikla mögül elQbújó facsonk 
jobbra ferdén növesztett hajdani ágát örökbe fogadta 

a jobboldali szálfa. Az örökbefogadott élQnek t_nt, 
amennyire ezt a téli álmát alvó fáról februárban meg 
lehetett állapítani. A fotó a tiroli Zillertalban készült.

2. Horváth Miklós (Butyka, hmika56@gmail.com ) – 
Biztonságos rögzítés – Egy kis türelem kellett a létrejöttéhez, 

de ezt a sorompót nem nyitogatják gyakran

3. Szendrei Margó (Dabas, szem06@gmail.com) – Kilóg 
az Qzláb – Az anyukám szerint ez egy Qzlábgomba, és a 

földön kéne nQnie

4. Horváth Balázsné (Budapest, jolan946@gmail.com) 
– MélyrQl indult – Egy kaposvári mélygarázsban pár 

helyen az aljzatból valamilyen futónövény vezet ki a kis 
tetQnyílásokon. Három ilyet láttunk.

5. Dr. Pfliegler György (Debrecen, pfliegler@dote.hu) – „Az 
Élet él, és élni akar...” (Ady Endre) – Egy itteni építkezésnek 

áldozatul esett tölgyfa tuskója „bölcsQként” él tovább.
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Az első világháború 

A szerkesztő, Németh István és szerző-
társai tanulmány- és dokumentumkö-
tetükben az első világháború számos, 
Magyarországon még kibeszéletlen 
kérdését vetették fel és válaszolták 
meg. Új szemléletű, ideológiai korlá-
toktól megszabadított tanulmányaik-
ban saját és a legújabb nemzetközi ku-
tatások eredményeit ötvözték. Nem 
az első világháború történeti mono-
gráfiáját készítették el, hanem az ed-
dig elhallgatott vagy meghamisított 
eseményeket és magyarázatukat igye-
keztek korrigálni. Eközben komplett 
tematikai egészet kínálnak: a közpon-
ti hatalmak, az antant hatalmak és a 
perifériák legfontosabb eseményeit és 
kérdéseit, majd a Párizs környéki béke-
konferenciák (1919–1920) határozatait 
és következményeit tárgyalják, illetve 
a háborús felelősség kérdését járják kö-
rül. Az impozáns vállalkozás 468 ol-
dalon 25 cikkben és tanulmányban s 
több mint 50 dokumentumban helyezi 

új megvilágításba a 
XX. század „őska-
tasztrófáját”.

A Monarchia úgy 
érezte, hogy a dél-
szláv ambíciók mi-
att puszta léte fo-
rog kockán. Szent-
péterváron attól 
tartottak, hogy 
O r o s z o r s z á g 
nagyhatalmi státu-

sa válik komolytalanná, ha nem re-
agálnak Szerbia megtámadására, 
de szemet vetettek Konstantiná-
polyra és a török tengerszorosokra 
is. Németország úgy vélte, ki kell 
törnie az antant „bekerítéséből”, s 
az Osztrák–Magyar Monarchia 
nagyhatalmi pozíciójának megőr-
zése saját létkérdése is, amelyet az 
antant veszélyeztetett. Poincaré 
Franciaország biztonságát hozta fel 
indoknak az oroszokkal való szö-
vetségkötésre. A háborúból Nagy-
Britannia sem maradhatott ki, hi-
szen Európa hatalmi egyensúlya, 
azaz saját biztonsága forgott ve-
szélyben.

A két szemben álló szövetségi rend-
szer (központi hatalmak és az an-
tant) elsődleges célja nem kisebb-na-

gyobb területi gyarapodás, hanem 
az ellenfél szétzúzása volt. A tö-
meghadseregek katonai mozgósítá-
sának új logikája pedig a háború vi-
lágméretűvé szélesedéséhez veze-
tett.

Megrázkódtatta és lerombolta a 
civilizált világ egy részét; összesen 
20 millió halottat, 21 millió sebesül-
tet és rokkantat hagyott hátra. A 
korábbi Európa politikailag, gazda-
ságilag és kulturálisan összeomlott. 

Földrészünk – s talán a világtörté-
nelem – alakulására is azonban leg-
nagyobb hatással az első világhábo-
rúból kinövő és hatalomra jutott to-
tális ideológiák és mozgalmaik vol-
tak: a bolsevizmus (1917), a fasizmus 
(1922) és a nemzetiszocializmus 
(1933), amelyek a világtörténelem 
legnagyobb emberáldozatával járó 
második világháborúba sodorták a 
népeket. (Az első világháború 1914–
1918. 2014. L’Harmattan Kiadó, 468 
oldal, 3900 forint)

AÉ

Száll az ige angol szájról 
– magyar szájra

Sosem fogom elfelejteni azt a kínos 
epizódot, amikor egy Angliában 
gyakornokoskodó magyar tanárje-
lölt az őt vendégül látó patinás brit 
iskolában a számára rendezett foga-
dáson meg akarta mutatni, hogy 
angol nyelvtudása messze túlmutat 
a tankönyvek sablon párbeszéd-pa-
neljein.  A neki címzett pohárkö-
szöntőt egy eredetinek szánt fordu-
lattal szerette volna megköszönni, s 
koccintás előtt elsütött egy olyan 
kis közvetlen jókívánságot, amelyet 
előző nap tanult egy hamisítatlan 
pubban. Újonnan szerzett nyelvi is-
mereteit döbbent csend fogadta. A 
feszengő félrenézésekből hamar rá-
jött: valami olyan vaskosat talált 
mondani, amely a sokadik korsó sör 
után talán szellemesen hat, de a fe-
hér asztal mellett több mint illetlen-
ség…

Hogy ne essünk hasonló hibába, 
vagyis hogy jókor és jól tudjuk 
használni az angol közmondásokat, 
szólásokat és szállóigéket, ehhez se-
gít hozzá Nagy György gyűjtemé-
nye. A kézikönyv alcímét egy kicsit 

szimbolikusnak érzem. 2000 angol 
nyelvi elemről szól, mintha azt 
akarná sugallni: olyan fordulatokat 
ismerhetünk meg a kötetből, ame-
lyek kiállták a hétköznapi használat 
próbáját, vagyis – bár sokszor év-
századokkal ezelőtt születtek – a 
2000 utáni, XXI. századi angolban 
is eleven nyelvi eszköztárként alkal-
mazhatók.

Nem kevésbé fon-
tos az alcím máso-
dik eleme: az, hogy 
a bemutatott köz-
mondások, szólások 
és szállóigék a ma-
gyar megfelelőjük-
kel együtt szerepel-
nek. Ez azért elen-
gedhetetlen, mert 
ezeknél a nyelvi je-
lenségeknél a leg-
többször szó sem lehet szó szerinti 
fordításról, előfordul, hogy a ma-
gyar és az angol változat látszólag 
köszönő viszonyban sincs egymással. 
Jó példa erre a XVI. századból ere-
deztethető ’Give a beggar a horse and 
he’ll ride it to death’ közmondás, 
amely – vajon kitalálnák-e Kedves 
Olvasóink? – a magyar „Adj a tótnak 
szállást, kiver a házadból” politikailag 
talán kevéssé korrekt, de kétségkí-
vül szemléletes és közismert bölcses-
ség megfelelője. Az eligazodáshoz a 
szerző két lépcsőben vezeti el könyve 
olvasóit-használóit: először mindig a 
szó szerinti magyar fordítást közli, 
majd az irodalmilag-stilisztikailag 
megfelelő magyar változatot. 

Apró kultúrtörténeti és nyelvtör-
téneti adalékként minden szólás 
mellett ott szerepel a legelső vagy 
legrégebbi ismert előfordulás dátu-
ma. A szólások – a könnyebb eliga-
zodás érdekében – kulcsszavaik sze-
rinti ábécérendben kereshetők ki 
gyorsan.

Egy kétezres gyűjtemény nem le-
het teljes, így biztosan mindenki 
tud említeni majd olyan kedvenc 
angol szólást, amelyet frappánsnak 
érez, de hiába keresi a könyvben – 
talán majd egy következő kiadás-
ban megleli. (Angol közmondások, 
Tinta Könyvkiadó, 2013. 255  oldal, 
2490 forint)

GÓZON ÁKOS



Fehéren feketén

A fekete és a fehér különleges szín: 
nemcsak fizikai tulajdonságot jelöl, 
hanem átvitt értelemben erkölcsi mi-
nősítést is, a fekete gyakran a negatív, 
rossz dolgokat jelenti, a fehér pedig a 
pozitívakat. Ez kultúrákon átívelő je-
lenség, úgy tűnik, az emberek vele-
született módon jobban kedvelik a fe-
héret, mint a feketét. Ennek egyik le-
hetséges magyarázata az, hogy az em-
ber olyan faj, amely nappal aktív, 
világosban jól tájékozódunk és bizton-
ságban érezzük magunkat, a sötétség 
ellenben bizonytalanságot, veszélyér-
zetet hoz a számunkra. Mivel a fehér 
színről egyértelműen a világosság, a 
feketéről pedig a sötétség jut eszünk-
be, „belénk van kódolva”, hogy a fe-
hér színt előnyben részesítsük a feke-
tével szemben.

Ha ez így van, lehetséges, hogy a kereskedelemben a 
termékek fehér színben vonzóbbak, mint feketében? Ezt 
a kérdést Ioannis Kareklas, a Washington State University 
kutatója vetette fel, és munkatársaival együtt több kísér-
letet is végzett e tárgyban. Az egyik kísérletben, amely-
ben 426 egyetemista vett részt, háromféleképpen is mér-
ték a diákok fehér és fekete színnel kapcsolatos vélemé-
nyét. Az egyik módszer a nyílt attitűdvizsgálat volt: a 
résztvevőknek meg kellett határozniuk, mennyire tart-
ják jellemzőnek a fehér, illetve a fekete színre többek kö-
zött a jó-rossz, kelles-kellemetlen, szép-csúnya ellentét-
párok tagjait. 

A második vizsgálat a rejtett attitűdöket tárta fel. A di-
ákoknak ezúttal nem kellett tudatosan véleményt nyilvá-
nítaniuk, mégis mérhetővé vált a színekkel kapcsolatos 
megítélésük. A módszer az volt, hogy a kutatók egy szá-
mítógép képernyőjén mértani ábrák, illetve termékek (au-
tó és cipő) képét jelenítették meg a résztvevők előtt; mind-
egyik tárgyból mutattak fehér és fekete változatot is. A 
diákok feladata az volt, hogy a lehető leggyorsabban so-
rolják kategóriába a termékeket. Azonban a képek között 
pozitív és negatív töltetű szavak is megjelentek a képer-
nyőn (például „boldogság”, „gyötrelem”), s a résztvevők-
nek ezeket is kategóriába kellett sorolniuk. Ez az eljárás 
azért alkalmas a rejtett attitűdök felmérésére, mert ha az 
embernek egymás után két olyan dolggal – esetünkben 
egy szóval és egy képpel – kell foglalkoznia, mely a gon-

dolkodásában összetartozik, akkor a második művelet 
már gyorsabban megy, mert az agy „ráállt” a hasonló dol-
gok értékelésére. Ha viszont eltérő osztályba tartozó dol-
gok követik egymást, akkor váltani kell, és a reakcióidő 
megnő. Vagyis ha valakinek a pozítív szavak után a fehér 
színű tárgyak feldolgozása gyorsabban megy, mint az 
ugyanolyan, ám fekete színű tárgyaké, akkor ezt azt jelzi, 
hogy az adott személy gondolkodásában a pozitív szavak-
kal a fehér szín rokonságot mutat, a fekete viszont nem.

A kétféle attitűdvizsgálat mellett a harmadik mérési 
módszer nagyon gyakorlatias volt: a kutatók letettek az 
asztalra a diákok elé egy fekete és egy fehér tollat, és azt 
mondták, mindenki választhat, melyiket szeretné elvin-
ni ajándékba.

Az eredmények azt mutatták, hogy az explicit és az 
implicit véleményvizsgálatban is a fehér színről alakult 
ki a pozitívabb vélemény, viszont a tollak közül a részt-
vevők 69%-a a feketét választotta. Ez arra utal, hogy az 
emberek valóban jobban kedvelik a fehér színt, mint a 
feketét, ám ez nem jelenti azt, hogy a fehér színű termé-
kek feltétlenül előnyt élveznek a kereskedelemben. A 
kutatás szerint ugyanis a fekete szín nem volt taszító, 
csak éppen némileg kevésbé pozitív, mint a fehér, de ezt 
a kis hátrányt egyéb szempontok, például a fekete színű 
termék gyakorlati használhatóságának előnyei könnyen 
ellensúlyozhatják.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Drámai színhatás (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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felsőteste látható, 
aki jobb kezében 
egy keresztet, a bal-
ban (valószínűleg) a 
Szentírást tartja. A 
pecsét másik olda-
lán a Szent Szabbász 
lavra pecsétje felirat 
olvasható.

Mar Szabai Szent 
Szabbász (439–532) 
a bizánci korban a 
júdeai pusztaság-

A TUDOMÁNY VILÁGA 

Életnyomok	rejtWzhetnek	
egy marsi vulkánon?

Az Arsia Mons a Mars harmadik 
legmagasabb vulkánja, közel 

kétszer olyan magas, mint a Mount 
Everest. Egy a Brown Egyetem geo-
lógusai által elvégzett új elemzés sze-

Keresztesek	korabeli	
pecsétet találtak

Izraeli régészek rendkívül ritka, 
800 éves ólompecsétet fedeztek 

fel Jeruzsálem délnyugati részén 
egy hajdanvolt tanya feltárása so-
rán.

A Keresztes háborúk idejéből 
származó pecsét remek állapotban 
maradt fenn. Egyik oldalán egy 
szakállas férfi (a görög nyelvű fel-
irat szerint Szent Szabbász) feje és 

rint a vulkán északnyugati lejtőjét 
mintegy 210 millió éve gleccser bo-
rította, s ezzel közel egyidejűleg vul-
káni kitörésből származó lávafolya-
mok is elöntötték a hegyoldalt. A 
kettő találkozása megolvaszthatta a 
gleccser jegét, kisebb-nagyobb víz-
testeket (a fagyásban lévő jégkoc-

kákban látható folyadékbuborékok-
hoz hasonló jégbe zárt tavakat) hoz-
va létre benne. A Kat Scanlon vezette 
kutatócsoport számításai szerint a 
gleccserben így létrejött tavak akár 
több száz köbkilométernyi cseppfo-
lyós vizet – ami az élet egyik legfon-
tosabb feltétele – tartalmazhattak. 

A geológiai időskálán a 210 mil-
lió év nagyon közeli időpont – te-
hát jóval fiatalabb képződmények-
ről van szó, mint amilyeneket most 
a Curiosity, vagy korábban más 
marsjárók vizsgáltak. 

Kutatók már az 1970-es években 
feltételezték, hogy az Arsia Mons 
északnyugati lejtőjét valaha glecs-
cser borította. Ez az elképzelés nagy 
lendületet kapott 2003-ban, amikor 
felfedezték, hogy a vulkán oldalá-
ban olyan, párhuzamos redőkbe ren-
dezett kőzettörmelék-lerakódások 
láthatók, amelyek nagyon hasonlíta-
nak a visszahúzódó földi gleccserek 
által hátrahagyott morénákhoz. 

Újabb lökést adtak az elképzelésnek 
azok az éghajlatmodellek, amelyek a 
Mars tengelydőlésének változásait 
olyan globális klímaváltozásokkal 
hozták kapcsolatba, melyek során a 

Valószín_leg gleccser visszahúzódásából származó jellegzetes felszíni alakzatok az Arsia 
Mons oldalában (a hamis színezés a magasságot érzékelteti)

KÉP: NASA/GODDARD SPACE FLIGHT CENTER/ARIZONA STATE UNIVERSITY/BROWN UNIVERSITY

A Mar Szabai Szent Szabbász-kolostor légifelvétele 
(KÉP: GODOT13/CC BY-SA 3.0)

A Jeruzsálemben felfedezett 800 éves ólompecsét
(KÉP: CLARA AMIT/ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY)
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ban létrehozott remetekolosto-
rok (lavrák) sorának alapítója és 
vezetője volt, aki fontos szerepet 
játszott korának politikai és egy-
házi életében. Az általa létrehozott 
kolostorok közül a leghíresebb 
a ma is létező és működő, egy, a 
Kidron völgyére néző hegyormon 
emelkedő Mar Szabai- (vagy Szent 
Szabbász-) lavra, amely fényko-
rában több száz szerzetes otthona 
volt, de jelenleg is tíz, a görög or-
todox egyházhoz tartozó szerzetes 
él benne.

A ritka pecsét lelőhelye egy haj-
dani tanya, ahol különféle, mező-
gazdasági tevékenységre utaló le-
letek is előkerültek. Feltételezhető, 
hogy valaha, a bizánci korban és 
a Keresztes háborúk idején a Mar 
Szabai-kolostor tulajdonába tarto-
zott több más földbirtokkal együtt, 
mint arról a kolostor irattárában 
található korabeli feljegyzések is ta-
núskodnak. 

(Sci-News)

Új	típusú	exobolygó:	 
Mega-Föld

CSillagászok újfajta exobolygót 
fedeztek fel a Kepler-űrtávcső 

által felhalmozott hatalmas adatbá-
zisban: a Kepler-10c a Földhöz hason-
ló felépítésű, de tizenhétszer akkora 
tömegű kőzetbolygó. Létezése való-
di meglepetés a csillagászok számá-
ra, a modellek szerint ugyanis ekko-
ra tömeggel a bolygók már annyi 
gázt (főként hidrogént) vonzanak 
maguk köré, hogy fejlődésük a Jupi-
terhez hasonló gázóriások irányába 
vezet. 

A Kepler-10c egy tőlünk 560 fény-
évre, a Sárkány (Draco) csillagképben 
látható, Napunk-
hoz hasonló csillag 
körül kering, ame-
lyet 45 földi nap 
alatt jár körbe. A 
rendszerben koráb-
ban már felfedez-
tek egy mintegy 3 
földtömegű, napját 
alig 20 óra alatt 
körbejáró, izzó „lá-
vabolygót”, a Kep-
ler-10b-t.

Mint valameny-
nyi, a Kepler-misz-
szió által felfede-
zett exobolygót, 
a Kepler-10c-t is 
a fedési (tranzit) 
módszerrel találták 
meg: a bolygónak 
az anyacsillag ko-
rongja előtti átvo-
nulása során mér-
hető fényerő-csök-
kenésből a bolygó 
átmérője kiszámít-
ható. Ez azonban 
még mit sem mond 
a bolygó típusáról. 

A Kepler-10c át-
mérője mintegy 
2,3-szerese a Földének: csupán en-
nek alapján a mini Neptunuszok 
közé volna sorolható, amelyeket 
igen vastag gázburok vesz körül. 
Egy másik, a Kanári-szigeteken lévő 
földi távcső (Telescopio Nazionale 
Galileo: TNG) megfigyeléseiből 
azonban sikerült a bolygó tömegét is 
meghatározni, ami a méret alapján 
vártnál sokkal nagyobbnak, 17 föld-
tömegnek adódott: ez azt sugallta, 
hogy a bolygó felépítésében a sű-

rűbb, sziklás kőzetek jóval nagyobb 
hányadot tesznek ki, mint a mini 
Neptunuszokban.

A Kepler-10 egy nagyon öreg, 
mintegy 11 milliárd éves csillag, 
tehát rendszere kevesebb, mint 3 
milliárd évvel a Nagy Bumm után 
keletkezett. Mivel a Világegyetem 
fejlődése során a hidrogénnél és hé-
liumnál nehezebb elemek („fémek”) 
csak fokozatosan, a szupernóva-rob-
banásokkal kerültek be a későbbi 
csillagokat és bolygórendszereket 
létrehozó por- és gázfelhőkbe, kon-
centrációjuk ebben az időszakban a 
mainál még jóval kisebb volt. Ennek 
alapján a csillagászok nem is számí-
tottak arra, hogy egy ennyire idős 

rendszerben ilyen nagyméretű kő-
zetbolygókra lelhetnek, és hasonló 
okokból a Földön kívüli élet kuta-
tásában is figyelmen kívül hagyták 
őket. 

A Kepler-10c felfedezése azonban 
most arra is felhívta a figyelmet, 
hogy a Földhöz hasonló, életre alkal-
mas bolygók keresése során az ilyen 
idős csillagok rendszereit is érdemes 
kutatni. 

(ScienceDaily)

sarkvidéki jégtakaró – nagyobb dő-
lésszögnél -- az egyenlítő felé vándo-
rolt. Ezekben az időszakokban tehát 
a Mars közepes szélességeken fekvő 
nagy vulkánjainak lejtőit gleccserek 
boríthatták. 210 millió évvel ezelőtt 
éppen egy ilyen időszak volt.

A következő kérdés: lehettek-e 
ezzel egyidejűleg aktív vulkánki-
törések, lávafolyások? – Scanlon 
és munkatársai erre kerestek és ta-
láltak is bizonyítékokat: a Mars 
Reconnaissance Orbiter adataiban 
olyan jellegzetes felszíni alakzatokra 
bukkantak, amelyek (földi analógi-
ák alapján) nagy valószínűséggel a 
tüzes láva és a jeges gleccser talál-
kozásából jöttek létre. E képződmé-
nyek méretei alapján a kutatóknak 
sikerült azt is megbecsülni, mekkora 
lávatömeg hatott kölcsön a gleccser-
rel, és ebből kiszámították, mennyi 
jég olvadhatott meg. Számításaik 
szerint a gleccserben több jégbe zárt 
tó is létrejöhetett, amelyek egyen-
ként 20–40 köbkilométernyi vizet 
tartalmazhattak. Ezek később, az is-
mét zordabbá váló körülmények kö-
zött is több száz, vagy esetleg néhány 
ezer éven át fennmaradhattak me-
nedéket és otthont nyújtva a Mar-
son esetleg már korábban kifejlődött 
mikrobiális életnek. 

(UniverseToday)  

Fantáziakép a Kepler-10 rendszerében: elQtérben a most felfedezett 
Mega-Föld, fölötte (a csillag korongjának szélénél) a rendszer másik, 

napjához jóval közelebb keringQ, izzó lávabolygója
KÉP: DAVID A. AGUILAR (CFA)
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 Gyümölcsfák, zöldségágyá-
sok, méhek és csigák uralják 
mostantól a bécsi Karlsplatzot, 

ahol 2000 négyzetméteres közösségi kertet hoztak létre. A 
Karls Garten bárki előtt nyitva áll és egyben kutatási célokat 
is szolgál. 

„A Karls Gartennel a bécsiek nemcsak egy újabb zöldterülettel 
és pihenőhellyel lettek gazdagabbak 
itt, a város közepén, hanem közvet-
len közelről, a saját bőrükön tapasz-
talhatják meg a városi kertészkedés 
különböző módszereit és lehetőségeit” 
– mondta Ulli Sima városi tanács-
nok a megnyitó alkalmából.

A Karls Garten ugyanis nem 
egy hagyományos közösségi kert, 
hanem kutatási célokat is szolgál: 
az elkövetkező öt évben tudomá-
nyosan is vizsgálják majd, hogy 
tényleg ólommal szennyezett 
paradicsom terem-e a város kö-
zepén, illetve hogy miként lehet 
megvédeni az urbánus környezet-
ben fejlődő zöldségeket, gyümölcsöket a portól és a kipufo-
gógázoktól. Különböző táptalajokkal kísérletezve megpró-
bálják kifejleszteni az optimális magaságyást is. 

A Rosa Mayrederről elnevezett parkban, a Kunsthalle 
tőszomszédságában található bemutatókertben idén 
mintegy ötvenféle zöldség- és gyümölcsfajtát – rebarba-
rát, salátát, gyógy- és fűszernövényeket, málnát, szed-
ret stb. – termesztenek, de telepítenek méhkaptárakat, 
csigákat és rovarszállókat is. A biokertet nyitott térként 
alakították ki, ahova bárki bármikor betérhet egy kis 

pihenésre vagy kertészke-
désre. Előbbit raklapokból 
összeállított, ágyásként is 
funkcionáló kerti bútoro-
kon tehetik meg a beté-
rők. 

Az ágyásokat kertészta-
nulók és a Bécsi Agrártudo-
mányi Egyetem, a BOKU 
hallgatói gondozzák majd, 
illetve a BOKU Mérnökbi-
ológiai és Tájépítészeti Inté-
zete irányítja a kutatásokat. 
A hatalmas területet Bécs 
városa bocsátotta a Karls 
Garten Közhasznú Egye-

sület rendelkezésére, a projektet magánadományokból és 
szponzorok hozzájárulásaiból finanszírozzák.

(www.greenfo.hu) 
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KÖZÖSSÉGI KERT BÉCSBEN

Életet	menthet,	mégsem	
járunk	szerésekre

A válaszadók közel fele szerint 
életet menthetnek a szűrővizs-

gálatok, mivel segíthetnek a súlyos 
egészségügyi problémák megelőzé-
sében. Elenyészően kevesen állítják, 
hogy elegendő akkor foglal-
kozni a betegséggel, amikor az 
már tünetet okoz. További ki-
sebbség véleménye, hogy a szű-
rővizsgálatok csak felesleges 
aggodalmat ébresztenek az em-
berben. A felelős gondolkodás a 
nőkre jellemzőbb inkább. Az 
összlakosság körében a tüdő-
szűrés, az általános laborvizsgá-
lat és a koleszterinszint-mérés a 
leg lá to ga tot tabb. A szűrések 
megítélése alapvetően pozitív, a 
tényleges aktivitás azonban 
még mindig alacsony, nem rend-
szeres hazánkban – derül ki az Ipsos 
Health Egészségpercek kutatásso-
rozatának a szűrővizsgálatokról ké-
szített legfrissebb felméréséből, 
1000 fő reprezentatív megkérdezé-
sével.

Ma Magyarországon a tüdőszűrés 
a leglátogatottabb a szűrővizsgála-
tok között. A válaszadók fele vett 

részt tüdőszűrésen az elmúlt évben. 
A 30 év felettiek magas aktivitása a 
postán érkező emlékeztetővel is ma-
gyarázható. Kiemelkedik a 40-49 
éves korcsoport, akik közel 60%-át 
tudja mozgósítani a szűrésre felhívó 
kommunikáció. Népszerű továbbá 
az általános laborvizsgálat, valamint 

a koleszterinmérés is, a magyar la-
kosság 39%-a vett részt az előbbin és 
14%-a az utóbbin. 

A kutatás eredményei alátámasz-
tották, hogy a nők többet tesznek 
egészségük megőrzéséért, mint a 
férfiak. A nőgyógyászati szűrővizs-
gálatok jóval látogatottabbak a nők 
körében, mint a prosztataszűrések a 

férfiak között. A nők mind általá-
nos nőgyógyászati vizsgálatra (32%), 
mind méhnyakrákszűrésre (22%), 
mind mammográfiai vizsgálatra 
(18%) is jelentkeztek ez elmúlt egy 
évben szemben a férfiakkal, akik-
nek mindössze 7%-a vett részt prosz-
tataszűrésen az elmúlt 12 hónapban. 

Megállapítható ugyanakkor, 
hogy sem a nők, sem a férfiak 
nem járnak kellő rendszeresség-
gel ellenőrzésekre. 

Meglepő, de tény, hogy a kor 
előrehaladtával az általános 
nőgyógyászati szűrővizsgála-
tokon és méhnyakrákszűrésen 
való részvételi arány markánsan 
csökken, míg a mammográfia 
látogatottsága az idősebb höl-
gyek körében magasabb arányú. 
A méhnyakrákszűrésre a 30-39 
évesek járnak legnagyobb arány-

ban – 39%-uk számolt be arról, 
hogy e célból felkereste nőgyógy-
ászát. A mammográfiai vizsgálat az 
50-59 éves korosztály körében a leg-
látogatottabb, amit magyaráz, hogy 
45 év felett ajánlott – a középkorú 
nők 35%-a tartotta fontosnak az el-
múlt évben, hogy megjelenjen ezen 
a szűréstípuson.

(Forrás: ipsos.hu)

(FELIPE KOLM FELVÉTELE)

KÉP FORRÁSA: EGESZSEGTUKOR.HU
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fenyegetés. 17. Obi-ugor lírai m_faj. 20. Rigai. 22. Cikóriából is fQzik. 
25. A ráeszmélés egyik szava. 27. Latin eredet_ férfinév. 28. Normáit 
az etikett tartalmazza. 32. Ételsor. 34. FQnévképzQ, a -zat párja. 35. 
Kenyeret vajaz. 36. Betéti társaság, röv. 37. Narancs nedve.

A 20. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: A 
KURIOZITÁS; A HÍR; A BEFOLYÁSOLÁS PROBLÉMÁI. A megfej-
tést beküldQk közül Hollós János: Bevezetés a kommunikációelméletbe 
cím_ könyvét (Tinta Kiadó) nyerte: Berán Ferenc (Budapest), dr. Gáll 
Márton (Budapest), Havasi Tamás (Nyíregyháza), Mészáros Zsuzsa 
(GödöllQ) és Veress Péter (Budapest). A nyerteseknek gratulálunk, a 
könyveket postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

A Tinta Kiadó adta közre Daniel Defoe: Robinson Crusoe cím_ híres 
könyvének rövidített és átdolgozott kétnyelv_ változatát nyelvtanulók 
számára. Ki volt az a felfedezQ, aki úgy tanult idegen nyelveket, hogy e 
könyvet olvasta el többször is újabb és újabb nyelveken? S elsQsorban 
mely helyszíneknek a feltárásával vált híressé? A megoldást beküldQk 
között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, június 24-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 19. 
számunkban indult 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet_i 
egy 90 éve született, Széchenyi-díjas irodalom-, m_velQdés- és tudo-
mánytörténész nevét adják. A név megfejtQi között az Élet és Tudomány 
negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.
 
VÍZSZINTES: 1. A felfedezR neve. 10. Lenti, lent elhelyezkedQ. 11. 
Grafikát készít. 12. Barnásvörös. 13. Heged_ tartója. 14. Finom, elQ-
kelQ. 15. Svájci autók jelzése. 16. Óvodás. 18. IdQszámításunk elQtt, 
röv. 19. E zenekar tagjai a Gryllus fivérek. 21. Opus, röv. 23. Ocsúdik, 
eszmél. 24. Az egyik helyszín. 26. Ördögi. 29. ... és Pan; filmbeli 
komikuspár. 30. Zone standard time (zónaidQ), röv. 31. A legkorábbi 
mezoamerikai civilizáció. 33. Félszáz! 34. Munkácsy-díjas grafikus, 
bélyegtervezQ, kiváló m_vész (Crescencia). 36. Rendszeres ráhatással 
szokásává teszi. 38. Ablaktapasz. 39. A másik helyszín.

FÜGGQLEGES: 1. Csatára való felkészültség, elszántság. 2. Táska 
aljából kivesz. 3. Van, németül. 4. Japán drámai m_faj. 5. Kancellária. 
6. Gólya, tájszóval. 7. Hajvégek! 8. PercegQ rovar. 9. USA-beli bioké-
mikus-házaspár, 1947 Nobel-díjasai.13. Tekintetes, röv. 16. Gyermeteg 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2014. augusztus 9.

Jelentkezési határidQ: 2014. július 7.

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak 2014. július 5-tQl. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten
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Természet Világa
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2014. JÚNIUS                     ÁRA: 650 Ft145. évf. 6. sz.

ElQfi zetQknek: 540 Ft

 CSOPORTOS MOZGÁS DRÓNOKKAL      

 PSVÍZRAJZTÓL A PALEOKLÍMÁIG       
 JELZÉSEK A KROMATIN TÁJON             

 EGYÜTTÉLP EGYSEJT^EK
 ATLANTI VIHARCIKLONOK

 AZ ÉV ÉLPLÉNYEI

 BESZÉLGETÉS SZEMERÉDI ENDRE ABEL-DÍJAS MATEMATIKUSSAL            

Megjelent a 
Természet Világa 

júniusi száma



766   É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/24

A Dinoszauruszok élete 
címmel nyílt kiállítás Buda-
pesten a Millenáris B Csarno-

kában, amely a dinoszauruszok életét oktató jelleggel, 
szórakoztatóan mutatja be. 

A tárlat időgép módjára repíti vissza az érdeklődöket a 
varázslatos, történelmileg autentikus világba, s ez feled-
hetetlen élményt nyújt a látogatók számára. A gyerekek-
nek lehetőségük nyílik arra, hogy játsszanak, dinoszauru-
szokat fessenek, az emléktárgyakat pedig haza is vihetik. 
Az ásatási zónában kiderül, hogyan néztek ki a dinoszau-
ruszok, mekkorák voltak, és mit ettek. És hogy még élve-
zetesebb és érthetőbb legyen a feltárási folyamat, egy 
T-Rex csontvázat kell meg-
találniuk, de ezen kívül még 
számtalan sok élmény várja 
a kiállításra látogató gyere-
keket és felnőtteket egy-
aránt. Az egyedülálló él-
mény érdekében tapasztalt paleontológus szakértőcsapat 
vett részt a díszletek kialakításában. A dinók egész nyá-
ron, augusztus 24-ig várják a látogatókat.

A Gödöllői Királyi Kastély 
Rudolf–szárnyában kiala-
kított terek időutazásra csá-
bítanak, és aki ide belép, 
igazi különlegességek kö-

zött találja magát évről évre. Idén Ferenc József személye 
kerül a középpontba. A Ferenc József – A rendíthe-
tetlen című tárlaton központi elemként azt a folyama-
tot mutatják be, miként változott a magyarok Ferenc Jó-
zsef-képe, a császár/király személyének megítélése hosz-
szú uralkodása folyamán, s milyen szerepet játszott eb-
ben a folyamatban a szeretett társ, Erzsébet.

Erzsébet királyné verseiben Titániának nevezte magát 
Shakespeare Szentivánéji álom című darabjának tündér-
királynője után. A Gödöllői Királyi Kastély 2008-tól Ti-
tánia lovagjai címmel kiállítás-sorozat keretében mutat-
ja be a hozzá közelálló férfiakat.

Ennek a sorozatnak a harmadik lovagja a férj, Ferenc 
József osztrák császár és magyar király. Ezzel a kiállítás-
sal kapcsolódnak az idei központi centenáriumi évhez, 
illetve Gödöllő városa által „A Régi Ház, 1914-2014. 
Kezdet és vég” címmel meghirdetett idei tematikus 
programsorozathoz is.

A Gödöllői Királyi Kastély időszaki kiállításán I. Ferenc 
József életútjának csupán egy-egy mozzanatát mutatják 
be, a király és Magyarország kapcsolatát hangsúlyozzák. 
A szeptember 28-ig nyitva tartó tárlathoz audioguide-
ról meghallgatható, a termek tematikájához kapcsolódó 
történet-füzér készült. A korabeli sajtóból, visszaemléke-
zésekből és személyes levelekből álló összeállítás az uralko-
dót, mint embert hozza közel a látogatóhoz. 

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

A Szent István Király Múzeum 
iparművészeti gyűjteményének ér-
dekes színfoltját jelentik a keleti 
kerámiák, melyek itt-ott már lát-
hatóak voltak egy-egy kiállításon, 

de együtt még nem mutatták be a közönségnek. Ezt a hi-
ányt pótolja a most nyílt, A teázás szokásától a félelme-
tes sárkányokig – amit tudni illik a 
keleti porcelánokról című tárlat a 
székesfehérvári Új Magyar Képtárban.

Egy-egy egzotikus motívum láttán 
sokunkban felmerül, hogy ez bizonyára 
„kínai” vagy „japán porcelán” lehet, de 
oly távoli és ismeretlen legtöbbünk szá-
mára ez a világ, hogy ennél mélyebb 
megállapításokat tenni aligha merésze-
lünk. Az október 31-ig látható kiállí-
táshoz épp ezért egy kis kultúrtörténeti 
bevezetés is kapcsolódik, mely során a látogatók megismer-
hetik a speciális alapanyagokat és kerámiaformákat, vala-
mint a tárgyak eredeti funkcióit.

Talán kevéssé ismert tény, hogy a XIX. században a világ-
kiállítások nyomán Európa-szerte ismét felélénkült a „Kelet-
láz”. Divatba jöttek a keleti-tárgyak, köztük a porcelánok is. 
Az arisztokraták, jómódú polgárok otthonaiba a szalongar-
nitúrák kiegészítőjeként bekerültek a borsos áron megvásá-
rolt keleti porcelánok. Ezt az igényt elégítették ki egyrészt a 
kimondottan európai piacra szánt, japán és kínai exportpor-
celánokkal, illetve ennek olcsóbb, európai utánzataival. 

A Magyarság Házában nyílt meg 
a Kisközösség, nagy élmény! 
– A magyar cserkészet 100 
éve című kiállítás, mely modern, 
interaktív formában enged bepil-

lantást ebbe a fiatalos mozgalomba. Ifjúság, közösség, tevé-
kenység, 100 év – ezen a négy irányon indul útjára a tárlat, 
amely négy tematikus egységben dolgozza fel és teszi látha-
tóvá, érzékelhetővé a cserkészetet.

A kiállítás első részében a mozgalom 100 éves múltját cserkész-
relikviák, fényképek, versek és filmek élesztik fel. Emellett cser-
készkönyvek, híres cserkészigazolványok és farkaskölyökjelvé-
nyek is helyet kaptak a ritkaságok között. A második „állomá-
son” a cserkészek játékait ismerhetik meg a látogatók, hogy 
megtudják, mitől ilyen vidám és mosolygós minden cserkész. A 
harmadik szakaszban kiállított tárgyak, cserkészruhák, tábori 
pólók kavalkádja pedig ízelítőt ad a cserkészélet sokszínűségéből, 
a cserkésztáborokból, ahol a múlt és jelen egyszerre jelenik meg 
érdekességként. A tárlat során digitális képkereteken és egy te-
repasztalon is láthatóvá válik napjaink tábori élete. A negyedik, 
záró részében mozi és olvasósarok várja az érdeklődőket, itt a 
cserkésztáborokban készült kisfilmek mellett a cserkészkiadvá-
nyokat is elolvashatják és üzenhetnek a kiállításon szerzett élmé-
nyeikről. Minderre szeptember 15-ig van lehetőség.

IdQutazás dínóföldre

Cserkészélet

A császár is ember

A Kelet-láz emlékei
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KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

Az Élet és Tudomány a Magyar M_vészeti Akadémia, Nemzeti Kulturális Alap, 
az OTKA, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.

PUB-I 111137

A mecénás nádor udvara
Esterházy Pál kora legösszetettebb 
személyisége: katolikus főúr, katona, 
nádor, herceg és nem utolsósorban 
mecénás. A XVII. századi magyar 
főúri kultúra kiemelkedő pártfogó-
jaként nagy jelentőséget tulajdonított 
önmaga és családja nagyságának, 
tetteinek megörökítésére. Ennek 
legreprezentatívabb színtere maga az 
épített környezet.

KötelezW	pufferek
A vállalkozások és a magánszemé-
lyek gazdálkodása elképzelhetetlen 
a pénzforgalom nélkül. Számos, 
erre a tevékenységre jogosult vál-
lalkozás, legfőképpen a hitelintéze-
tek segítenek ebben. Miután a 
pénzügyi szolgáltatások sokrétűek, 
kockázatokkal is járnak, fontos, 
hogy a szolgáltatásokat végzők te-
vékenységét törvény szabályozza. 

Visszatérnek	az	eltent	állatok
A visszatelepítés ma már a termé-
szetvédelem gyakran alkalmazott 
módszerei közé tartozik. Egy 2005-
ös összesítés szerint világszerte 699 
növény- és állatfaj esetében indult 
ilyen program. Mivel egy fajt több 
helyszínen is megpróbálhatnak visz-
szatelepíteni, így a tényleges progra-
mok száma ennél jóval több.

A hátlapon
Zsongorkő

A Mecsek egyik legszebb természe-
tes kilátópontja a Jakab-hegyi 
Zsongorkő (Baranya megye), ahon-
nan gyönyörű panorámában lehet 
részünk. Közelben Kővágószőlős és 
Cserkút, a távolban a Dráva, a Vil-
lányi-hegység és a horvát területek 
is látszanak. 

A Zsongorkő elnevezéséhez egy 
legenda fűződik, amely szerint a Ja-
kab-hegy közelében élt egy Zsongor 
nevű legény, akinek kedvesét a tö-
rök basa elraboltatta. Zsongor egy 
éjjelen elindult, hogy kiszabadítsa a 
lányt, de az őrség felfedezte a szö-
kést és a nyomukba eredt. Zsongor, 
látva, hogy nem menekülhetnek el, 
megsarkantyúzta lovát, s a Jakab-
hegy kiálló sziklájáról, ölében ked-
vesével, a mélybe ugratott. Azóta 
hívják a sziklát Zsongorkőnek.

A Jakab-hegy jellegzetes vörös ho-
mokkőből felépülő déli oldala szá-
mos érdekes látnivalót tartogat, 
melyet a Duna-Dráva Nemzeti 
Park által kialakított Kövirózsa-
tanösvény fűz fel egy szép túrára. 

Zsongorkő közelében van például 
a Remete-barlang, amiben a ha-
gyomány szerint egy pálos szerzetes 
lakott, a külső erők munkája nyo-
mán kialakult különleges szikla-
alakzatok, a Babás-szerkövek, a 
Sasfészek nevezetű elhagyott ho-
mokkő bánya, a Jakab-hegyi pálos 
kolostor romjai és egy vaskori föld-
vár maradványa is. 

Kép és szöveg:
TÓTH JUDIT
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