
RÁKÓCZI	JÁSZAI	•	TOKOK	VESZÉLYBEN	•	EGÉSZSÉGES	TÖRTÉNELEM	•	NEMI	BAJOK	ai

Ára:  295  F t  L X I X .  é v f o l y a m    3 1 .  s z á m    2 0 1 4 .  a u g u s z t u s  1 .

E
lQ

fi
ze

tQ
kn

ek
: 

23
0 

F
t  

TÁNCOSGOMBA

ÉLET            TUDOMÁNYes
 Digitális változat: dimag.hu



 ÉLET ÉS TUDOMÁNY

963 GONDOLKODÁST SERKENTQ 
IQ-TORNA

 Zsigmond Gyula
964 ElsQ kézbQl

 • RÁKÓCZI ÉS A JÁSZOK
   Kelemen Csilla
 • KERESIK A NAP 
   IKERTESTVÉREIT
966 Miért okoznak a nemi betegségek 

kórokozói terméketlenséget?
 FERTQZÉSEK ÁMOKFUTÁSA
 Apari Péter

 LXIX. évfolyam 31. szám  2014. augusztus 1.

969 Hogyan lesz a piackutatásokból vállalati tudás? 
 KUKÁBA VAGY HASZNOSÍTÁSRA? 
 Keszey Tamara
971 ÉT-etológia

 PANDAMEN_
 Kubinyi EnikQ
972 Interjú Guti Gáborral
 VESZÉLYBEN A TOKFÉLÉK
 Bajomi Bálint
974 Ég és Föld vonzásában

 MI TESZI A LAKHATÓ BOLYGÓT?
 Molnár László
976 Egészség=egész-ség?

 A TÖRTÉNELEM ÉS A FERTQZÉSEK
 Barcs István

Címlapon: Locsmándi Csaba felvétele a  
Boszorkánykörök mesterei cím_ cikkünkhöz

Digitális változatban: dimag.hu 

979 Az év gombája, a mezei szegf_gomba
 BOSZORKÁNYKÖRÖK MESTEREI 
 Vasas Gizella 
 Locsmándi Csaaba
982 Csillagnaptár
 AUGUSZTUS
 LQrincz Henrik
984 KÖNYVTERMÉS
985 Adatok és tények
 NYELVVIZSGÁK, NYELVTUDÁS 

Herzog Tamás
986 A tudomány világa
 • QSI AGYAGZSETONOK
 • A TEJÚTRENDSZER 
              LEGTÁVOLABBI CSILLAGAI
 • NYOMTATHATUNK-E _RHAJÓT? 

 • BIOLÓGIAI PACEMAKER
 • ZÖLD BÚTORVÁLASZTÁS
989 REJTVÉNY
 Schmidt János

990 ÉT-IRÁNYT_
 Bánsághy Nóra

991 A hátlapon
 AZ ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET- 

KÓRHÁZ ROMJA MARBURGBAN 
 Gózon Ákos

962   É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/31

… a múlt eseményeinek, értékeinek szellemi-közösségi ér-
telemben vett „újrahasznosítása” terén rengeteg lehetősé-
günk adódhat még. Erre a megállapításra gyakran jutok 
külföldön járva, amikor látom: még a legapróbb települé-
seken is mennyire számon tartják a különféle történelmi-
helytörténeti évfordulóikat, amik jó okot adnak az ott la-
kók számára a változatos ünnepi alkalmakra, legyen az 
kiállítás, konferencia vagy éppen fesztivál. A városok, 
falvak vagy azokon belül egy-egy neves intézmény alapí-
tásának kerek évfordulói mindig remek apropóul szolgál-
nak az ilyen rendezvényekre, de még a helyi tudományos 
jellegű dátumok sem kerülik el a programszervezők fi-
gyelmét. Egy német városkában például láttam, amint 
bárki számára nyitott, vidám, szabadtéri sütés-főzéssel 
emlékeztek meg a helyi egészségügyi képzés indulásának 
valahányszázadik évfordulójáról. 

Szerencsére nálunk is sok méltó módon megörökített 
évfordulóval találkozhatunk. A közelmúltban például 
öröm volt látni azt a szimpatikusan büszke sajtókonferen-
ciát, amelyen a Kürt Zrt. ünnepelte fennállásának ne-
gyedszázados évfordulóját, s egyben azt is, hogy tudomá-
nyos-technikai innovációi közül a talán leghíresebb, az 

adatmentés immár hungarikum lett. Egy cég ünnepét si-
került általában véve a magyar szellemi alkotás „triumfá-
lásává” emelni. De hogy a bölcsészet teréről is hozzak pél-
dát: nemrégen Szentgotthárd és Vasvár összefogott, hogy 
a két város közösen emlékezzen meg a 350 évvel ezelőtti 
török elleni szentgotthárdi csata sikeréről. Együtt rendez-
tek kéthelyszínes nemzetközi konferenciát, amely a széles 
közönség előtt zajlott, mutatva a régió lakóinak érdeklő-
dését saját múltjuk iránt.

Néha azonban hiányérzetem támad: az idén júniusban 
száz esztendeje elhunyt Lechner Ödönről például meglepő-
en kevés szó esik a médiában vagy kulturális életünkben, 
annak ellenére, hogy az idei esztendő – a jóval körültekin-
tőbben gondozott Ybl-évvel együtt – az ő UNESCO-em-
lékéve is egyben. Pedig például egyik legérdekesebb épület-
együttese, a pozsonyi „kék” templom (Árpád-házi Szent 
Erzsébet-templom) és a mellette álló gimnázium szépen fel-
újított épülettömbjénél járva arra gondoltam: milyen kitű-
nő helyszín lehetne ez a magyar nemzeti szecesszió építésze 
emlékezetének nemzetközi megörökítésére és ápolására – 
egy szomszéd ország fővárosában.

Sokan ódzkodnak kissé az évfordulóktól, mert poros 
múltba merengésnek érzik felidézésüket – pedig ellenke-
zőleg: kellő ügyességgel a friss, korszerű újraértelmezés 
kiindulópontjai lehetnek számos területen.

GÓZON ÁKOS

Szerintem...



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

INDÍTÁS:
lásd képmegoldás: 
a jobboldali változatban az 
alsó érme a középsQre kerül.

ERPSÍTÉS:

HAJRÁ: 

az alsó sorba – ahol a 
prímszámoknak megfelelQ 
bet_k vannak.

A 30. heti lapszámunkban 
bemutatott fejtörQk megoldása:
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Az öt koronán a számok egyenletbe állítva sorozatot alkotnak.
Milyen szám hiányzik?

A számok az ernyQkön a két allatta levQ
 ernyQn található számok különbségei. 

Az alsó sorban 0-tól 9-ig minden szám csak egyszer fordul elQ.

Az ábrákat helyes sorrendbe téve az alájuk írt 
bet_k értelmes szót alkotnak.

Melyik ez a szó?
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Melyik illik a legkevésbé a többihez?
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	 Rákóczi	és	a	jászok

Háromszáztíz évvel ezelőtt fogal-
mazott meg II. Rákóczi Ferenc 
fejedelem egy kiáltványt a jászok 
védelmében és érdekeik képvise-
letében. Ebből az alkalomból kér-
te lapunk Hortiné Bathó Editet, 
a Jász Múzeum igazgatóját, hogy 
ismer-tesse a fejedelemmel és e 
népcsoporttal, a jászokkal össze-
függésben folytatott kutatásait.

A 150 éves török uralom meg-
szűnése a jászok részére nem hozta meg 
a várva várt szabadságot. A Jászságot 
1690-ben hagyták el a török csapatok, 
nagy pusztítást hagyva maguk után. A 
bécsi udvar Magyarország töröktől fel-
szabadított részein jelentős katonaságot 
állomásoztatott, s mindez a németnek 
nevezett Habsburg-uralom kiterjesztését 
jelentette. 

Amikor 1703-ban felkelés tört ki az or-
szágban, a végsőkig elkeseredett jászok 
az elsők között csatlakoztak Rákóczi Fe-
renchez. A jászok már 1703 májusában 
keresték a kapcsolatot a fejedelemmel, 
levelet írtak neki, hogy legyen a segít-
ségükre. Rákóczi így ír erről emlékira-
tában: „A jászok és kunok is arra hívtak 
fel, hogy szálljak síkra”. Ugyanezen év  
júliusában pedig már személyesen fel 
is keresték, amelyről a következőket 
írta Rákóczi: „Nemrég bocsájtottam el a 
jászok és kunok követeit, kik által hozzám 
való hűségüket nyilvánították pártomra áll-
ni”. Ezidőtájt már a Jászság is mozgo-
lódott, Szentmiklósi János jászkapitány 
vezetésével mintegy 300 lovas katona 
portyázott egészen a Tiszáig. Ez a lét-
szám később az önkéntesek csatlakozá-
sával mintegy 600 főre emelkedett. Rá-
kóczi emlékirataiból tudjuk, hogy 1703 
júliusában „a Montecuccoli ezredet Pest felé 
szaladtában a Jászságban a nép meglepte 
és tökéletesen megverte”. Szeptember 21-
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én a jász seregek 
részt vettek Szol-
nok bevételében, 
majd az ország 
déli részén zajló 
harcokban. 1703. 
szeptember 29-
én egy jászberé-
nyi küldöttség 
tisztelgett a feje-
delem tokaji tá-
borában, aki ol-
talomlevelet adott a számukra, mely-
ben a lovas és gyalog hadaknak meg-
parancsolja, hogy „Jászberény lakosait 
se személyükben háborgatni, sem mezőn 
lévő javaikban, sokkal inkább templom és 
kerítésen belől, skólákban kárt tenni meg 
ne próbáljanak…” Október 11-én Rá-
kóczi ugyancsak Tokajból mozgósí-
totta a Jászság lakosságát, s elrendelte 
minden fegyvert fogónak azonnali 
táborba szállását, s felszólította őket 
a rácok elleni támadás visszaverésére. 
Rákóczi hívó szavára a jászok létrehoz-
ták a híres „Jászezert”, amelynek egyik 
kapitánya Szentmiklósi János lett, aki a 
jászok kapitánya is volt. 
A Jászezer az úgynevezett „mezei ha-
dak” közé tartozott, s irreguláris had-
sereg volt, vagyis a fenntartásáról a ke-
rületek gondoskodtak. Török András 

jászkun alkapitány 1703. november 
6-án kelt levelében arról számolt be 
Károlyi Sándornak (kuruc seregek 
fővezérének), hogy a jászok fegyver-
telenek és lovatlanok. Majd azt írta, 
hogy „Ez a nép kész volna a haza sza-
badsága mellett fegyverkezni, de… fegy-
vertelen, sőt amely lovasok vannak is, ki 
két ki háromesztendős csikón és többnyire 
nyereg nélkül”.

Rákóczi azt írja visszaemlékezé-
sében, hogy „a Jászság lakói 5-6000 
jó katonával szaporították hadaimat”. 
Nagy valószínűség szerint ez a szám 

erős túlzás lehet, hiszen a három kerület 
együttesen sem tudta volna kiállítani ezt 
a létszámot. Később Rákóczi maga is 
igazolja ezt, amikor azt írja: „Ezer 
jásznak kellenék continue táborunkban 
lennie, alig vagyon 300”. 1708. szept-
ember 1-én a „Jászezer” létszáma 
mindössze 500 fő volt 10 zászló alatt.
Rákóczi már a felkelés kezdetén ren-
dezte a jászok és kunok közjogi státu-
szát. 1704-ben a Gyöngyösön tartott 
gyűlésen Rákóczi már követelésként 
fogalmazta meg, hogy „állítsák vissza 
a jászok, kunok és más népek, polgárok 
elkobzott jogait”. Az 1705. szeptember 
20-án megtartott szécsényi országgyű-
lésen a jászok is képviseltették magukat: 
Kászonyi Tamás Jászberény jegyzője és 
Várkonyi András személyében. A Jászság 
képviseletében ők írták alá a szövetségle-

velet és tették le a hűségesküt „a haza 
szabadságáért összeszövetkezett magyarok 
vezérlő fejedelmének”. A szövetségleve-
let a legtöbb jelenlévő latinul írta alá, 
míg a jászok és a kunok magyarul. 
1707-ben a nehéz anyagi helyzetre 
való tekintettel a jászok kérték, hogy 
„vagy hópénzzel segíteni vagy mégegyszer 
Ezerinket megmundéroztatni” segítse 
őket. A fejedelem megígérte, hogy új 
egyenruhát készíttet számukra. 1707. 
április 16-án a Jász Regimentet regu-
láris alakulattá nyilvánították és el-
rendelték a katonák kincstárból való 
fizetését. 
Bercsényi jó katonáknak tartotta a jászo-
kat, így vélekedett róluk: „A jászt dicsérem 
abbul, igaz kuruc, nem kell azt hajtanyi sem 
késérnyi”. Ugyanakkor több levelében 
azt panaszolja, hogy a jászok ugyan jó 
katonák, de nagyon szeretik a pálinkát. 
Humorral mesélte el, hogy egy alkalom-
mal Verebél faluban a jászok részegen 
alkalmatlankodtak, fosztogattak, még 
az ő kocsiját is kirabolták. Az eset után 
Bercsényi a következőképpen dohogott 
Eszterházy Antalnak: „Beste vitíz, szaladó 
kurafiai, csak a pályinkátúl vitéz az!” Boty-
tyán János úgy vélekedett „Azok is csak 
a széllel járnak.” Sokszor panaszkodott  
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évvel fiatalabb vagy idősebb ikerpár-
jait. És mivel a csillagok körüli boly-
górendszerek kialakulása mindössze 
százmillió éves nagyságrendű késéssel 
követi a csillagok születését, a múlt és a 
jövő megismerhetőségének lehetősége 
a csillagok körüli bolygórendszerekre 
is kiterjeszthető. 

Szerencsére az utóbbi évtized során 
két olyan újabb eszköz is került a csilla-
gászok kezébe, amely jelentősen meg-
könnyíti az ilyen irányú kutatásokat. 
Az egyik egy méréstechnikai módszer, 
az úgynevezett girokronológia, amely 
a csillagok életkorát kapcsolja össze ten-
gely körüli forgásuk sebességével (illet-
ve a forgás periódusidejével), a másik 
a Kepler űrtávcső hatalmas adatbázisa, 
amelyből az általa megfigyelt csillagok 
periódusideje meghatározható. 

A fentiekből kiindulva a Harvard-
Smithsonian Asztrofizikai Központ 
(CfA) Jose Dias do Nascimento vezette 
kutatócsoportja 75 olyan csillag peri-
ódusidejét határozta meg, amelyekről 
korábban (egyéb jellemzőik alapján) 

a jászokra, akik aratás idején megüzen-
ték, hogy ilyenkor ne háborgassák őket 
behívásokkal. 

A szabadságharc ideje alatt az ellenség 
három alkalommal jelent meg Jászbe-
rényben. Először 1703-ban Montecuc-
coli csapata, majd 1706 őszén Rabutin 
császári tábornok vonult hadaival Eger 
felé. Csapatai nagy kárt okoztak, Jászal-
sószentgyörgyöt és Jászdózsát felégették. 
1709 augusztus közepén pedig a rácok 
érkeztek meg Thekely ezredes vezetésé-
vel és kirabolták Jászberényt. 

Az 1709-es esztendő már a hanyatlást 
hozta a szabadságharcra. 1710. szeptem-
ber végén Cusani Jakab császári generális 
csapatai megszállták a Jászságot, ezt kö-
vetően a Jász ezred tagjai már nem tértek 
haza. Szentmiklósi János csapata ugyan 
ekkor még a Felvidéken portyázott, de 
Kókay Márton ezredes 485 fős csapatá-
val már jelen volt a majtényi síkon, és 12 
ezer katonával együtt 1711. május 1-én 
ők is letették a zászlót. 

A néprajzkutató igazgató felidézte 
még, hogy a Jászságban sokáig élt egy 
nagyon szép Rákóczi-hiedelem. Ha a 
szél zúgott és megzörgette az ablakot, a 
jászok azt mondták: „Menni kell, Rákóczi 
kopogtat”.

KELEMEN CSILLA

	 Keresik	a	Nap	
ikertestvéreit	

Csillagászati tárgyú írásokban 
gyakran találkozunk a Nap-
hoz hasonló, Nap-szerű, vagy a 
Nap (iker)testvére kifejezésekkel. 
Szakszerűen azonban meglehe-

tősen nehéz meghatározni, pontosan 
mit értünk ezen. Egy Napunkhoz 
ikerpárként hasonlító csillagtól azt vár-
nánk el, hogy szinte minden mérhető 
adata – hőmérséklete, tömege, élet-
kora, sugara, fémtartalma és színkép-
típusa – csak nagyon kevéssel térjen 
el a Napétól. E paraméterek között a 
csillag életkora az, amelyet a legnehe-
zebb pontosan meghatározni – ezért 
többnyire be is érik egy hozzávetőleges 
becsléssel, vagy számításba sem veszik. 
Ezt látszólag indokolhatóvá teszi, 
hogy a Nap viszonylag hosszú (nagy-
ságrendileg 10 milliárd év) élettarta-
mú csillag, s ennek során elég lassan 
változik. Másfelől viszont nagyon sok 
új ismeretre tehetnénk szert Napunk 
múltjáról és jövőjéről, ha sikerülne 
megtalálnunk a Nap néhány milliárd 
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már feltételezték, hogy Napunkhoz 
hasonlóak lehetnek. A kutatásról szó-
ló beszámoló az Astrophysical Journal 
Letters-ben jelent meg.  

A csillagok forgási sebességének (il-
letve periódusidejének) meghatározása 
a csillagok olyan apró fényességválto-
zásainak megfigyelésén alapul, ame-
lyet a csillag felszínén lévő sötét foltok 
(a napfoltokkal analóg csillagfoltok) 
körbefordulása okoz. (Erősen leegysze-
rűsített esetben: ha egyetlen nagyobb 
csillagfolt van a felszínen, annak két, 
ugyanazon helyen történő megjelené-
se közt eltelt időt kell megmérni. A 
valóságos helyzetek ennél persze sok-
kal bonyolultabbak, de kellően hosszú 
megfigyelési idővel a foltrendszerből 
adódó peródikus fényességváltozások 
ideje meghatározható.)

Igaz, a csillagfoltok körbefordulása 
miatti fényességváltozások rendkívül 
kicsik – jellemzően legfeljebb néhány 
százaléknyiak – ám a Kepler űrtáv-
csövet éppen ilyen jellegű mérésekre 
fejlesztették ki: fő feladata a csillag 
korongja előtt átvonuló exobolygók 
miatti fényességváltozások megfigye-
lése alapján új exobolygók felkutatása 
volt. Ám ugyanezek a megfigyelések a 
csillagok forgási periódusának a meg-
határozására is felhasználhatók. 

A csillag életkorának a forgási sebes-
ségből (a periódusidőből) történő megha-
tározása egy meglehetősen fiatal, mind-
össze néhány éve használatos új módszer, 
amelyben úttörő szerepet játszott a CfA 
egy másik csillagásza, Soren Meibom, 
aki a mostani felmérésben is részt vett. 
Az úgynevezett girokronológiai eljárás 
dióhéjban azon alapul, hogy egy csillag 
forgási periódusa empirikusan meghatá-
rozható függvénykapcsolatban áll a csil-
lag életkorával és színével. Ez azt jelenti, 
hogy bármely két változó (esetünkben a 
szín és a forgási peródus) ismeretében a 
harmadik – ez esetben az életkor – már 
kiszámítható. 

E módszer alkalmazásával do 
Nascimento és munkatársai a kiindu-
lásként alapul vett 75 csillagból végül 
22, a Naphoz hasonló csillagot találtak 
– közülük sajnos egyiknek sincs már 
ismert bolygója. Átlagos forgási perió-
dusidejük 21 nap – azaz némileg rövi-
debb, mint a Nap 25 napos forgásideje, 
ami – mivel a csillagok forgási sebessé-
ge az életkor előrehaladtával csökken – 
egyúttal azt is jelenti, hogy ezek a csil-
lagok a Napnál némivel fiatalabbak. 
Forrás: http://www.cfa.harvard.edu/
news/2014-18 

A tanulmányban szereplQ 22, Naphoz 
hasonló csillag egyikének helyzete 

az égbolton: a KIC 12157617 a Hattyú 
(Cygnus) csillagképben létható, mintegy 

félúton két fényes csillag, a Vega és a 
Deneb között

Fantáziakép egy, a Naphoz hasonló csillag 
körül keringQ feltételezett exobolygóról

KÉPEK: DAVID A. AGUILAR/CFA
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Ha a nemi úton terjedő betegsé-
gek szóba kerülnek, először 
mindenkinek a rettegett AIDS 

és a gyilkos HIV-vírus jut eszébe. Jóval 
kevesebben hallottak olyan kórokozók-
ról, mint a gonococcus (a kankó okozó-
ja, teljes nevén Neisseria gonorrhoeae) 
vagy a klamídia (Chlamydia tracho-
matis) baktérium. Mind a kankó kór-
okozója, mind pedig a chlamydia képes 
arra, hogy „aszcendáljon” azaz a női 
felső ivari traktusba jusson, és ott a rep-
rodukcióban fontos szervek általános 
gyulladását idézze elő. Ezt az állapotot 
hívja az orvostudomány kismedencei 
gyulladásnak. Ez a szövődmény az ese-
tek túlnyomó részében tünetmentes, de 
ritkább esetekben rendkívül heves, al-
hasi tájékon jelentkező fájdalommal pá-
rosul, és mindkét esetben maradandó 
terméketlenséget okozhat. A lappangó 
változat az alattomosabb, hiszen ekkor 
a nők anélkül, hogy bármilyen tünetet 
érzékelnének magukon, évekkel ké-
sőbb szembesülhetnek azzal, hogy nem 
tudnak teherbe esni. Ez a két fertőzés 
világszerte évente legalább kétmillió 
nőben okoz terméketlenséget, de ki-
sebb-nagyobb mértékben szinte vala-
mennyi nemi fertőzés okozhat csök-
kent termékenységet nőkben és férfi-
akban, illetve több kórokozó növeli az 
abortusz vagy a magzati halálozás koc-
kázatát. A klasszikus orvoslás ezeket a 
szomorú végkifejleteket csupán a pato-
gén által kiváltott gyulladásos reakció 
vagy magzati fertőzés sajnálatos mel-
lékhatásaként kezeli.

Betegség és evolúcióelmélet
Van azonban egy új, a 90-es évek ele-
jén megjelent tudományos irányzat, 
amely a betegségek megértéséhez se-

MIÉRT OKOZNAK A NEMI BETEGSÉGEK KÓROKOZÓI TERMÉKETLENSÉGET?

FERTVZÉSEK	
ÁMOKFUTÁSA

Ha	elWkerülnek	egy	beszélgetés	során	bizonyos	nemi	úton	terjedW	bajok,	sokan	mosolyogva	legyinte-
nek:	ezek	a	problémák	már	nem	aktuálisak,	hiszen	az	orvostudomány	réges-rég	leszámolt	már	velük,	
és	egyébként	sem	túl	súlyos	megbetegedésekrWl	van	szó.	Ez	azonban	hatalmas	tévedés,	kevesen	

tudják,	hogy	különösen	a	nWk	rendkívül	nagy	árat	fizethetnek…

(EVELINA ZACHARIOU FELVÉTELE)
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elvégzett felmérések tanúsítják, hogy 
a terméketlenség növeli a házasságon 
kívüli nemi kapcsolatok gyakoriságát, 
és növeli a párkapcsolatok felbomlásá-
nak esélyét.  Tehát ha a patogén bár-
milyen eszközzel megakadályozza az 
utód létrejöttét, azzal növeli annak az 
esélyét, hogy a hordozója új partnerrel 
létesítsen nemi kontaktust – ami a kór-
okozó terjedését segíti, így jelentős 
evolúciós előnyt jelent. Kevésbé iparo-
sodott országokban (ahol a nők szá-
mára ritkán lehetséges az önálló meg-
élhetés) megfigyelték, hogy ha egy nő 
nem képes teherbe esni, akkor a férje 
elhagyja, és (esetleg több házasság pró-

bálkozása után) szexuális szolgáltatá-
sok áruba bocsátásából kénytelen meg-
élni. Ez a kórokozó számára a legna-
gyobb evolúciós siker, hiszen létreho-
zott egy „szuperterjesztőt”, aki a 
párkapcsolatban élőkhöz képest lénye-
gesen több partnerrel létesít kapcsola-
tot, így megsokszorozza a patogén to-
vábbterjedésének lehetőségét. Meg-
döbbentő adat, hogy Afrika egyes ré-
szein a múlt század közepe táján a 
szexuális úton terjedő fertőzések által 
okozott terméketlenség túllépte az 
40%-os arányt az ott élő nők körében.

Célzott	alkalmazkodás
Az eddigiekben bizonyítottuk, hogy a 
terméketlenség kiváltása valóban elő-
nyös lehet a patogén számára, de ez 
még nem garantálja, hogy a képesség 
valóban evolúciós alkalmazkodás út-
ján jött létre. Az, hogy éppen a nemi 

úton terjedő kórokozók hajlamosak 
terméketlenséget okozni, lehetne egy-
szerű „mellékterméke” annak, hogy 
ezek a fertőzések vannak jelen az ivari 
traktusban, így érthető módon na-
gyobb eséllyel okoznak ott (terméket-
lenséget is okozó) károsodást, mint 
egy más szerveket érintő fertőzés. Az 
evolúciós eredet alátámasztására (vagy 
cáfolatára) ezért további vizsgálatokra 
volt szükség: a célzott alkalmazkodás 
jeleit kerestük, amelyek az adaptív 
evolúció működésére utalhatnak. 
Gyanúsnak találtuk, hogy a nem nemi 
úton terjedő, de meddőséget okozó 
fertőző betegségek (pl. bilharziózis, 
tuberkulózis, lepra) nagyon magas ál-
talános virulenciával (megbete-
gítőképesség) rendelkeznek (sok szer-
vet és szövetet érint a károsító hatá-
suk), míg a nemi kórokozók esetében 
kizárólag a sterilitás volt kiugró, a töb-
bi szövet és szerv alig károsodott. Eb-
ből arra következtettünk, hogy a steri-
litás a virulens, általános károsodást 
okozó nem nemi patogének esetében 
mellékhatás, a nemi patogének eseté-
ben azonban célzott, a kórokozó adap-
tív evolúciójával létrejött hatás lehet.

Ezután elkezdtünk célzott hatás-
mechanizmusok után kutatni a nemi 
fertőzések szakirodalmában, és szép 
számmal találtunk is ilyeneket. A 
gonococcus például a petevezetőben 
elsősorban a csillós sejteket pusztítja 
el, amelyek fontos szerepet játszanak 
a petesejt továbbítódásában a méh 
felé. Ez a károsítás ráadásul nem a 
sejtek fertőzésének közvetlen követ-
kezménye: a baktérium a csillós sej-
teket nem is fertőzi, a megfertőzött 
nem-csillós sejtek pedig nem pusz-
tulnak el. A hatást részben a baktéri-
um egyik sejtfelszíni (li po po li-
szacharid típusú) molekulája okozza, 
amelyre a csillós sejtek különösen ér-
zékenyek, részben pedig a baktéri-
um által kiváltott immunreakció, 
amely apoptózisra (programozott 
sejthalálra) készteti a környező sejte-
ket, míg a fertőzött sejteket egy má-
sik mechanizmus révén a baktérium 
megvédi ettől a támadástól. Egy 
másik nemi úton terjedő kórokozó, 
a Gardnerella vaginalis a csillós sejtek 
mozgásának bénításával éri el 
ugyanezt a hatást, amelyet feltehető-
leg egy oldott gátló faktor segítségé-
vel valósít meg. A Chlamydia 
trachomatis hsp60 hősokkfehérjéje a 

gítségül hívja a modern darwini evo-
lúcióelméletet, és a megbetegedések 
evolúciós okait firtatja. Ezt hívjuk 
darwini vagy más néven evolúciós 
medicinának. Ha a darwini logikát is 
bevetjük a nemi úton terjedő kóroko-
zók által előidézett terméketlenség 
megértéséhez, akkor meglepő ered-
ményre jutunk. Vajon lehet-e előnyös 
a kórokozó számára, ha csökkenti a 
megfertőzött gazdaszervezet termé-
kenységét? Ha az volna, akkor köny-
nyen lehet, hogy a terméketlenség 
nem véletlen mellékhatása a fertőzé-
seknek, hanem a természetes szelekció 
alakította ki a kórokozóban a hatás ki-
váltásának képességét.

Korábbi kutatások ötlet 
szintjén már felvetették, 
hogy a terméketlenség 

kiváltásával a patogén megnöveli a 
gazdaszervezet partnercseréinek gya-
koriságát, ezáltal hatékonyabban ter-
jed a populációban, mint az ilyen stra-
tégiát nélkülöző riválisai. Ez egy na-
gyon fontos és máig eldöntetlen vita, 
amely alapvető fontosságú mind az 
evolúcióbiológusok, mind pedig az 
orvostudomány képviselői számára. 
Témavezetőmmel, Müller Viktorral 
először azt vizsgáltuk, hogy a termé-
ketlenség milyen konkrét módokon 
befolyásolhatja a promiszkuitást (a 
szexuális partnerek cseréjének gyako-
riságát). Felvetődött, hogy a terhesség, 
azaz a magzat 9 hónapon át tartó fej-
lődése komoly költség lehet a kóroko-
zó számára, hiszen ez alatt az idő alatt 
a szexuális aktivitás jelentősen lecsök-
ken, illetve a születő gyermek meg-
erősítheti a monogám kötődést a két 
szülő között. Különféle kultúrákban 

Neisseria gonorrhoeae (más 

néven gonococcus) a kankó 

bakteriális kórokozója

(FORRÁS: HTTP://

TEXTBOOKOFBACTERIOLOGY.

NET/NEISSERIA.HTML; 

KENNETH TODAR)

A Chlamydia trachomatis 

nev_ nemi úton terjedQ 
baktérium

 (FORRÁS: HTTP://WWW.

GPONLINE.COM/CLINICAL/

ARTICLE/1170834/CLINICAL-

REVIEW-CHLAMYDIA; 

SARAH DUNCAN ÉS JACKIE 

SHERRARD)

A darwini medicina 

(evolúciós orvoslás) a 
betegségek megértéséhez 

az evolúcióelméletet hívja 
segítségül 

(FORRÁS. HTTP://WWW.EVMED.

UCLA.EDU/EMM.PHP; UCLA 

EVOLUTIONARY MEDICINE 

CENTER)
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ral” mutat kereszt-
reakciót, és így gá-
tolja a terhesség ki-
alakulását. Végül a 
baktérium olyan an-
titestek termelődését 
is kiváltja a fertőzött 
nőkben, amelyek a 
spermiumok moz-
gását gátolják, li po-
po li szacharid mole-
kulái pedig köz-
vetlen toxikus 
(mérgező) hatást 

gya korolnak a hímivarsejtekre, 
mindkét hatással csökkentve a meg-
termékenyülés esélyét.

NWi-férfi	aszimmetria
További érv az adaptív evolúció mel-
lett, hogy a reproduktív funkciók és 
az immunrendszer a szervezet közös 
erőforrásait osztják meg, így ha a kór-
okozók teljesen kiütik a szaporodási 
szervrendszert, akkor a felszabaduló 
többletenergia miatt erősebb immun-
válasszal kell szembenézniük. Így ha a 
sterilizáció mellékhatás lenne, akkor a 
patogén számára a legjobb stratégia az 
lenne, hogy elhagyja az infertilizációs 
hatást – de a valóságban nem ez a 
helyzet. További érdekesség, hogy a 
szexuális úton terjedő bakteriális kór-
okozók erőteljesebben okoznak ter-
méketlenséget a nőkben, mint a férfi-
akban. Ennek az aszimmetriának 
szintén evolúciós oka lehet. Például, 
ha az apa terméketlen, akkor a nő egy 
idegen férfitől titokban teherbe esve, 
stabilan fenntarthatja a kapcsolatot. 
Ha a nő terméketlen, a pár örökké 
gyermektelen marad, a párkapcsola-
ton kívüli szex sem segít. További 
aszimmetria, hogy a férfiak preferált 
promiszkuitása (partnerszáma) maga-
sabb, mint a nőké, és sok esetben nem 
ez, hanem a külső korlátok szabják 
meg a megvalósuló tényleges pro-
miszkuitást. A preferenciát befolyáso-
ló viselkedésmanipuláció sokkal na-
gyobb hatást érhet el nőkben, akiknél 
a preferált promiszkuitás erősebben 
meghatározza a tényleges partnerszá-
mot. A harmadik izgalmas lehetőség, 
hogy sok szexuális patogén szállító-
eszközként használja a spermiumokat. 
Ha a működésüket károsítaná, saját 
továbbterjedését gátolná, így ez is ma-
gyarázattal szolgálhat a nemek között 
tapasztalt asszimetriára. Összefogla-

méhlepény kialakításában kulcsfon-
tosságú trofoblaszt sejtekben idéz 
elő apoptózist. Árulkodó jel lehet, 
hogy a klamídia hsp60-molekulája 
a baktérium sejthártyájához kötött, 
noha más baktériumokban a sejt 
belsejében található: így a molekula 
könnyebben hatást gyakorolhat a 
környező sejtekre, ami szintén arra 
utal, hogy a fehérje funkciója első-
sorban a gazdaszervezet manipulá-
ciója. A Neisseria gonorrhoeae kifejez 
egy olyan fehérjét, amely leutánoz-
za a sikeres terhesség kialakulásá-
ban alapvető fontosságú hCG-
hormon szerkezetét. A bakteriális 
fehérje a hormont észlelő molekulá-
hoz (receptorhoz) kötődve abor-
tuszt idézhet elő.

A klamídia hsp60-molekulája emel-
lett keresztimmunitást mutat az evo-
lúciósan rokon emberi HSP60 fehérjé-
vel, vagyis a baktérium ellen kialakuló 
immunválasz a későbbiekben az em-
beri szövetekben is károsodást okoz. 
Ez a károsító hatás szintén a peteveze-
tőben érvényesül, akadályozva az 
embrió sikeres beágyazódását. Egy ke-
resztimmunitást egy másik gyakori 
baktérium, az Escherichia coli hsp60- 
molekulája esetében is vizsgálták, de 
noha ez a molekula evolúciósan na-
gyon „konzervatív”, vagyis általában 
kis különbségeket mutat fajok között, 
a másik baktérium fehérjéje nem ala-
kít ki keresztreakciót. Ez arra utalhat, 
hogy a klamídia esetében a molekula 
célzottan (adaptív evolúcióval) a gazda 
sterilizálásának irányába változott. A 
klamídia ráadásul akkor is javában ter-
meli a hsp60-molekulát, amikor lap-
pangó fertőzést kialakítva leszabá-
lyozza a legtöbb, általa termelt fehérje 
kifejeződését. A klamídia a hsp60 
mellett kifejezi a hsp10-molekulát is, 
amely pedig a „korai magzati faktor-

lásképpen, a nemi úton terjedő kór-
okozók adaptív „terméketlenítő” ha-
tását a következő három dolog szinté-
zisével próbáltuk igazolni. Először, a 
sterilitás megbontja a stabil párkap-
csolatokat, és növeli a további partne-
rekkel folytatott szexuális viszony 
esélyét. Másodszor, a humán szexuális 
kórokozók körében általánosan elter-
jedt a sterilizáló hatás képessége. Vé-
gül pedig,  a sterilizáló hatás hátteré-
ben célzott molekuláris mechanizmu-
sok és virulencia áll. Érvelésünk to-
vábbi részletei a PLoS Pathogens 
szaklapban közlésre elfogadott cik-
künkben lesznek olvashatóak.

Természetesen joggal felmerül a kér-
dés, hogy az evolúciós szemlélet a be-
tegségek jobb megértése mellett mi-
lyen gyakorlati haszonnal járhat. A 
gyógyszeres kezelések egyik fenyege-
tő réme a rezisztencia kialakulása, ami 
általánosan előfordul a kórokozók 
életciklusát közvetlenül gátoló vagy 
őket elpusztító gyógyszerek esetén. Az 
evolúciós logika alapján olyan gyógy-
szerek vagy védőoltások kifejlesztését 
javasoljuk, amelyek a sterilizációt érin-
tő mechanizmusokat támadják: ezek a 
kórokozó szervezeten belüli szaporo-
dásába és evolúciójába egyáltalán nem 
szólnának bele, így a rezisztencia ki-
alakulására csak nagyon gyenge sze-
lekciós nyomás hatna. A fertőzések 
legsúlyosabb következményét, a ter-
méketlenséget ezek a kezelési stratégi-
ák tartósan kiküszöbölhetnék.

A végére pedig néhány sokkoló adat 
a klasszikus nemi fertőzések ámokfu-
tásáról. Annak a valószínűsége, hogy 
egy chlamydia vagy gonorrhoea-fer-
tőzés átterjed a felső nemi traktusra és 
kismedence-gyulladást okoz (ami el-
sődleges károsítója a nemi funkciók-
nak és okozója a terméketlenségnek) 
10-25% körül mozog. Évente 200 mil-
lió ember fertőződik ezzel a két 
patogénnel, és a kismedencei gyulla-
dások 10-25%-os arányban okoznak 
terméketlenséget: ez évente több 
mint 2 millió nőben vezet terméket-
lenséghez. Ezekből az adatokból is 
látszik, hogy egy óriási és méltányta-
lanul elhanyagolt egészségügyi 
problémával állunk szemben, amely-
nek a megértésében és talán kezelé-
sében sokat segíthet a darwini or-
vostudomány. Hiszem, hogy van 
okunk az optimizmusra.

 APARI PÉTER
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A piaci információk felhaszná-
lása fontos vállalati képesség. 
Vannak olyan cégek, ame-

lyek kevés információból is jól tudnak 
gazdálkodni, míg mások szinte ful-
dokolnak a sok infor-
mációtól, de amikor 
döntést kellene hozni, 
bizonytalanok, nem 
tudják kiszűrni a lénye-
ges adatokat, vagy épp 
valahol elakad a kulcs-
fontosságú információ, így végül a 
cég hibás döntést hoz. 
Az elmúlt években számos élenjáró 

szakkönyv jelent meg a piackutatás 
témakörében. A könyvek részletesen 
tárgyalják a mintavételi technikákat, 
a megkérdezési módszereket, vagy 
épp a statisztikai adatelemzés korsze-

rű módszereit. Néhány 
alapvető témakörrel 
ugyanakkor valamennyi 
szakkönyv adós marad. 
Ilyen nyitott kérdés pél-
dául, hogy hogyan hasz-
nálják fel a vállalatok a 

piackutatásokat vagy, hogy milyen 
típusú problémák megoldását segíti és 
milyeneket nem a piackutatás. 

Kutatásunkban vállalati interjúk 
segítségével kezdtük meg a kérdés-
kör feltárását. Eredményeink szerint 
revideálnunk kell azt a hagyomá-
nyos álláspontunkat, miszerint a pi-
ackutatásokat a vállalatok döntéseik 
támogatása érdekében veszik igény-
be. A valóságban ugyanis ennél sok-
kal színesebb a kép. A piackutatá-
sokra gyakran támaszkodnak pél-
dául olyan esetekben a magyar cé-
gek, amikor egy magyar 
leányvállalat szeretné álláspontját 
hathatósabban képviselni a külföldi 
anyavállalattal szemben. Ilyen ese-

HOGYAN LESZ  A  P IACKUTATÁSOKBÓL VÁLLALATI  TUDÁS?

KUKÁBA VAGY 
HASZNOSÍTÁSRA?

A magyar vállalatok évente 15 milliárd forintot költenek piackutatási szolgáltatások megvásárlására, 

amelyet	marketingvezetWk	az	egyik	 legfontosabb	piaci	 tájékozódási	 csatornának	 tartanak.	Mégis	
nagyon	keveset	tudunk	arról,	hogy	a	piackutatásokat	hogyan	használják	fel	a	vállalatok,	mennyiben	

segítik	a	cégeket	meködési	környezetük	jobb	megismerésében.	
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képezésére. A gyakorlatban azon-
ban a vállalatok többsége a napi 
szintű feladatok megoldására kon-
centrál, így a vállalatok – noha 
adott a lehetőség – mégsem tanul-
nak ezekből az adatokból. A marke-
tinginformáció akkor válik szemé-
lyes piaci tudássá, ha a marketing-
menedzser munkája során kénytelen 
átgondolni, értékelni, szintetizálni a 
piackutatások eredményeit. A válla-
latvezetők akkor tanulnak a piac-
kutatásokból, ha rá vannak kény-
szerülve a piackutatások eredmé-
nyeinek mélyebb értelmezésére – 
mert például meg kell hozniuk egy 
piaci döntést. Amikor azonban 
nincs ilyen jellegű döntési helyzet 
szülte kényszer, a piackutatások-

hoz kapcsolódó remény, miszerint 
lehetne belőlük tanulni is, nem vá-
lik valóra. 

A kutatás rávilágít arra is, hogy a 
vezetők megbízható forrásból szár-

tekben komoly fegyvertény lehet 
egy patinás piackutató cég által ké-
szített, a magyar vezető álláspontját 
megerősítő tanulmány. Gyakran 
előfordul olyan eset is, amikor egy 
cég a saját piaci sikereit szeretné de-
monstrálni, kommunikálni a külvi-
lág felé. Talmi öndicséret helyett 
ezekben a szituációkban is jól jön egy 
komoly presztízsű piackutató cég 
felmérése a cég felfelé ívelő piaci tel-
jesítményéről. Válaszadóink arról is 
beszámoltak, hogy a gyakorlatban 
előfordul a piackutatási eredmények 
eltorzítása is, például ha egy belső 
elégedettségvizsgálat elmarasztaló 
eredményeket hoz, megeshet, hogy 
a vezetői tájékoztatóban már min-
den mutató felfelé görbül. 

Döntéstámogatás
A menedzsmentgyakorlat szem-
pontjából legrelevánsabb felhasz-
nálási forma mégis a döntéstámo-
gatás, így a kutatás további fázisá-
ban erre koncentráltunk. 

Kérdőíves megkérdezés segítsé-
gével vizsgáltuk, hogy a magyar 
vállalatok milyen mértékben hasz-
nálják fel a megvásárolt informáci-
ókat, és melyek azok a tényezők, 
amelyek meghatározzák, hogy a 
piackutatás a döntéstámogatás ha-
tékony eszközévé vagy elolvasatla-
nul a kuka martalékává válik. 

Eredményeink szerint a magyar 
vállalatok a megvásárolt piackuta-
tások 5-7 százalékát egyáltalán 
nem használják fel, 
vagyis évente megkö-
zelítőleg 900 millió fo-
rintot költenek olyan 
tanulmányok megvá-
sárlására, amelyeket jó-
részt el sem olvasnak. A 
piackutatások elsősor-
ban jól körülhatárolt 
vezetői problémák 
megoldását támogatják, 
de – korábbi tudásunk-
kal ellentétben – nem 
alkalmasak ötletek ge-
nerálására, radikálisan 
új üzleti irányok meg-
határozására. 

Sok vállalat vásárol folyamatosan 
piackutatásokat. Ezek a rendszere-
sen érkező adatok módot adhatná-
nak piaci trendek felismerésére, 
hosszú távú összefüggések feltér-

mazó, jó minőségű információkat 
keresnek. Minél jobb minőségűnek 
tartja a piackutatást a marketingve-
zető, annál nagyobb mértékben fog 
támaszkodni az eredményekre. Fon-
tos tehát megérteni, hogyan észlelik a 
döntéshozók a piaci információkat. 

A minőség észlelése mindig szub-
jektív folyamat – nincs ez másképp a 
piackutatások esetében sem. Eredmé-
nyeink szerint a minőségről vallott 
kép kialakításában nem annak volt a 
legnagyobb szerepe, hogy milyen 
mélységű és színvonalú volt az elem-
zések minősége. A legfontosabb té-
nyező az volt, hogy a piackutatás erő-
sítse meg a marketing-döntéshozó 
előzetes elképzeléseit. Amennyiben a 
piackutatás eredményei ellentmon-

dásban voltak a dön-
téshozó hiedelmei-
vel, a piackutatás 
minőségéről negatív 
kép alakult ki – füg-
getlenül a kutatás-
ban alkalmazott 
elemzés szakmai mi-
nőségétől. 

Kutatási eredmé-
nyeinket leegyszerű-
sítve megállapíthat-
juk, hogy a vezetők 
szemében az a piac-
kutatás jó minőségű, 
ami megerősíti a ko-
rábbi álláspontokat, 

véleményeket. A jelenség hátterében 
az áll, hogy az emberek – és nemcsak 
a marketingvezetők – környezetük-
ről szerzett tudása személyes tudás, 
amit évek során gyűjtött egyéni ta-
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pasztalatok rendszerezésével érnek el. 
Természetes emberi reakció tehát, 
hogy ha a hiedelmeket sem nélkülöző 
személyes tudást megrengeti egy pi-
ackutatás, akkor a marketingvezető 
nem saját tapasztalatait kérdőjelezi 
meg elsősorban, hanem a piackutatás 
szakmai minőségét és a piackutató 
hozzáértését. 

Sajátos	szolidaritás
A piackutatások minőségéről kialakí-
tott képet még egy sajátos tényező is 
befolyásolja, nevezetesen az, hogy a 
piackutatás eredményei a vállalat po-
litikai erőterén belül elfogadhatóak-e. 
Amennyiben a piackutatások tény-
megállapításai rossz színben tüntet-
nek fel valakit a vállalatnál vagy kel-
lemetlen helyzetbe hoznak munka-
társakat, részlegeket, akkor a marke-
tingvezetők úgy gondolják, hogy a 
kutatási tanulmány silány szakmai 
minőségű. Ezt az összefüggést a té-
makör angolszász kutatói nem mu-
tatták ki, feltételezhetően egy sajáto-
san kelet-közép-európai szolidaritás-
ról van szó, ami még abban az esetben 
is működik, ha nincs szívélyes vi-
szony a másik vállalati egységgel. 

A piackutatások minőségének észle-
lését tovább bonyolítja az a tény, hogy 
a marketingmenedzser rendszerint 
nincs olyan mélységű statisztikai is-
meretek birtokában, ami lehetőséget 
adna az eredmények minőségének 
tárgyilagos megítélésére. A marke-
tingmenedzser az adatok összegyűj-
tésénél sincs jelen, így abban is csak 
reménykedhet, hogy az információ-
kat a szakma minőségi standardjai-
nak figyelembevételével nyerték, és 
nem egy kellemes borozóban egy 
fröccs mellett ikszelgette be a kérdő-
íveket a kérdezőbiztos. Ezt a jelensé-
get információs aszimmetriának ne-
vezik. Ebből következik, hogy a piac-
kutatók által szolgáltatott informáci-
ókra csak abban az esetben 
támaszkodnak a marketing-döntés-
hozók, ha maradéktalanul megbíz-
nak bennük. A piackutatási tanulmá-
nyok minőségének megítélése tehát 
hosszú folyamat, ami már a bizalmi 
viszony kialakulásával elkezdődik – 
még mielőtt a piackutató számítógé-
pén az első billentyűt leütötte volna. 

A piackutató és a marketingvezető 
közötti bizalmi viszony kialakításá-
hoz a közös munkán keresztül vezet 

az út. A piackutatók és marketingve-
zetők közti bizalmi viszony kialakítá-
sát nehezíti, hogy a piackutatók úgy 
gondolnak magukra, mint kutatók-
ra, elméleti emberekre. Ezzel szem-
ben a kutatást megrendelő vezetők 
üzletemberekként azonosítják magu-
kat. A két csoport együttműködése 
nehezített lehet, mivel eltérő világlá-
tással, szakmakultúrával, értékrend-
del rendelkeznek. Ez feloldható, ha a 
piackutatónak és a marketingvezető-
nek lehetősége van a kutatási kérdés 
pontosításától az eredmények értel-
mezéséig a projekt minden fázisában 
egyeztetni. Kutatási eredményeink 
rámutattak, hogy a szoros együttmű-
ködés hatására nagyobb valószínű-
séggel fog a döntéshozó a kutatóban 
bízni. A közös munka jó alkalom arra 
is, hogy a piackutató szakmai tudását 
és segítőkész hozzáállását bizonyítsa. 
A felek jobban megismerik egymás 
gondolkodásmódját, megértik az 
esetleges szakma-specifikus szakzsar-
gont is, ami végül biztosítja a jobb 
megértést és a bizalmon alapuló szak-
mai kapcsolatot.

Ügyfélismeret
Összegzésként megállapíthatjuk, 
hogy a vállalatvezetők megbízható 
forrásból származó, jó minőségű in-
formációkra támaszkodnak szíve-
sen. Ahhoz, hogy a menedzserek ki 
tudják szűrni az óriási információ-
áradatból a relevánsakat, tudniuk 
kell, hogy milyen jellegű probléma 
megoldására milyen típusú informá-
ciókat keressenek. A piackutatások jól 
definiált, korlátozott számú döntési 
alternatívák közti voksolás esetében 
használhatóak jól. A vállalatoknak 
érdemes időnként áttekinteni, 
auditálni, hogy milyen piackutatási 
szolgáltatásokat vásárolnak meg. 

A piackutatók és vállalatvezetők 
közös érdeke, hogy bizalmon alapul-
jon az együttműködés. Ezért főleg a 
piackutatók tehetnek sokat; például, 
ha egy kutatás váratlan eredményt 
ad, fontos, hogy megfelelően és elő-
készítve kommunikálják azt. A piac-
kutatóknak tehát nemcsak szakmai 
készségekkel, de ügyfélismerettel is 
fel kell vértezniük magukat annak 
érdekében, hogy a megrendelők mi-
nél többet profitáljanak szolgáltatá-
sukból. 

KESZEY TAMARA

Pandamenü

Az óriáspandák étlapja korántsem 
olyan egyhangú, mint ahogy eddig 
feltételezték. Jelentős távolságra fek-
vő területeket keresnek fel azért, 
hogy különböző tápanyagtartalmú 
növényi részekkel egészítsék ki diétá-
jukat. Májusban a hegyi bambusz 
(Bashania fagesii) fehérjében és kalci-
umban gazdag, kb 30 cm-es rügyeit 
fogyasztják 1600 méteres magasság 
környékén. Júniusban 2500 m-re 
másznak, és átváltanak nyílbambusz 
rügyekre (Fargesia qinlingensis), majd 
levelekre. Ősz elején, amikor meg-
születnek a márciusban-áprilisban fo-
gant pandakölykök, visszaereszked-
nek 1600 m-re, ahol a nagyobb kalci-
umtartalmú hegyi bambuszleveleket 
eszik – derítették ki hat panda GPS-
alapú nyomkövetésével hat év alatt 
kínai és ausztrál kutatók.

A bambusz tápértéke nagyon ala-
csony, ezért kevés növényevő fanya-
lodik rá. A ragadozó medvefélék csa-
ládjába tartozó, de vegetáriánussá vált 
pandáknak napi 16-17 órán át kell 
bambuszt rágcsálniuk ahhoz, hogy 
kielégítsék tápanyagszükségletüket, 
de még így sem mindegy, mikor mi-
lyen növényi szövetet választanak. A 
kutatás arra is felhívja a figyelmet, 
hogy a mindössze 1600 egyedből álló 
vad populáció fenntartásához nem 
elég egyetlen élőhelyet megóvni. A 
pandák 20-30 km-es távolságot jár-
nak be a magasan és az alacsonyab-
ban fekvő erdők között, amik egy-
aránt nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy 
a szaporodáshoz is elegendő fehérjé-
hez és kalciumhoz jussanak a termé-
szetvédelem ikonikus figuráiként 
népszerű állatok. 

kubinyi enikő

ÉT-ETOLÓGIA
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– Mik ezek a kategóriák?
– Ha a kipusztulási kockázat szerint 
haladunk, az első a „kipusztult” fajok 
csoportja, amelybe a Föld színéről már 
teljesen eltűnt fajok tartoznak. A kö-
vetkező a „vadon kihalt” kategória, 
ebbe olyan fajokat sorolnak, amelyek a 
természetben már nem fordulnak elő, 
de állatkerti fogságban tartott példá-
nyai még léteznek. Ezt követi a „kriti-
kusan veszélyeztetett” minősítés – 
ezen fajok a kipusztulás közvetlen ha-
tárán állnak, már csak kevés egyedük 
található meg a természetes élőhelye-
ken, és olyan alacsony az egyedszá-

muk, hogy esetleg már nem is lehetsé-
ges a megmentésük. A „veszélyezte-
tett” kategória elemei korábban na-
gyobb egyedszámban fordultak elő, de 
az utóbbi 100 évben jelentősen csök-
kent a populációik mérete, ezért köny-
nyen kritikusan veszélyeztetetté vál-
hatnak. A „sebezhető” csoport tagjai 
általában kisebb egyedszámban for-
dulnak elő, speciális élőhelyekhez kö-
tődnek, és ha az élőhelyeik szűkülnek, 
illetve romlik azok állapota, akkor a 
veszélyeztetett kategóriába csúszhat-
nak át. A következő a „mérsékelten 
veszélyeztetett” kategória: ide olyan 

– Mekkora Magyarországon a halak 
fajgazdagsága? Hány őshonos halfaj 
fordul elő hazánkban, illetve hány 
idegenhonos?
– A Magyarországon előforduló hal-
fajoknak a száma évről évre módo-
sul, részben amiatt, hogy a halak a 
nevezéktana is változik. Egyes régeb-
bi meghatározásokat felülvizsgálva 
kiderül, hogy amit korábban egy faj-
ként tartottak nyilván, az kettő, eset-
leg több is lehet; emellett újabb be-
vándorló, vagy betelepített fajok is 
megjelennek térségünkben. Amikor 
a magyarországi halfauna természet-
védelmi státuszát értékeltük, 99 hal-
fajjal számoltunk. Ezek közül 26 ide-
genhonos, azaz nem a Duna vízgyűj-
tőjéről származik – egyes esetekben 
Európán kívüli kontinensről érkezik.
– Az értékelést, amit az imént em-
lített, az IUCN Vörös Lista alapján 
készítették. Mit érdemes tudni erről 
a listáról?
– 1948-ban jött létre a Természetvédel-
mi Világszövetség, az angol név rövidí-
tése alapján IUCN. A szervezet felada-
ta a biodiverzitás megőrzésének és a 
természeti értékek mértékletes haszno-
sításának elősegítése. A természetes elő-
fordulású fajokról készített Vörös Lis-
ták a fajok kipusztulási kockázatát is-
mertetik, a veszélyeztetettségük szintjét 
kifejező kategóriák szerint.

I N T E R J Ú  G U T I  G Á B O R R A L
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A TOKFÉLÉK

Július 11-12-én Tiszafüreden tartották a X. Magyar Haltani 

Konferenciát. Guti Gábor, az MTA Ökológiai Kutatóközpont 

Duna-kutató	 Intézetének	 tudományos	 fWmunkatársa	 Sallai	
Zoltánnal és Harka Ákossal közösen végzett kutatásáról szá-

molt be a magyarországi halfauna veszélyeztetettségének 

témájában. Guti Gábort a Vörös Listáról, a vizákról, és más 

ritka, védett halfajokról kérdeztük.

A folyóinkban jelentQsen 
megfogyatkozott vágótok 

BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE
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erre, hogy amikor a Tiszát szabá-
lyozták a XIX. században, utána je-
lentős mértékben csökkent a halfo-
gás. Az 1900-as évek legelején az 
akkori Földművelésügyi Miniszté-
rium készített egy felmérést, és azt 
állapították meg, hogy a tiszai hal-
fogás mintegy 99%-ban csökkent a 
Tisza szabályozását követően. A Ti-
sza akkori árterének több, mint 
90%-át ármentesítették, illetve a 
folyó kanyarulatainak nagy részét 
levágták, és ennek hatására a tiszai 
halászat gyakorlatilag a megszűnés 
határára jutott. Érdekes adat, hogy 
a XV. században Szeged városában 
4000 regisztrált halászt tartottak 
nyilván. A halászok száma is közel 
két nagyságrendet csökkent, ami 
jelzi, hogy a halállomány is legalább 
két nagyságrenddel csökkenhetett. 
Tehát a korábbi hatalmas árterek el-
vesztése, az élőhelyek megszűnése 
nagyon fontos tényező. További 
probléma a vízfolyások frag-
mentálódása (magyarul feldarabo-
lódása), a hosszirányú átjárhatóság 
korlátozása vízlépcsők építésével. 
Az évszázados szabályozások kö-
vetkeztében napjainkban a folyóink 
medre beágyazódik, a hullámterek 
feliszapolódnak – ez mind az élő-
helyek további leromlásához és 
megszűnéséhez vezet. Emellett a 
vízminőség is sok esetben problé-
ma, bár az utóbbi időben térsé-
günkben a vízminőség javuló ten-
denciát mutat.

BAJOMI BÁLINT

vaskos csabak a Felső-Tisza vidékén 
fordul elő és az ivadéka is előkerült, te-
hát van egy elszigetelt önfenntartó po-
pulációja a térségben. Hasonló a helyzet 
a dunai galócával is. A Felső-Tisza tér-
ségében létezik egy elkülönült populá-
ciója, és a lesodródó példányai rendsze-
resen felbukkannak a magyarországi 
Tisza-szakaszon. A dunai galóca 
egyébként a Duna felső szakaszán is el-
terjedt és egyes mellékfolyókban, a 
Dráva és a Mura felső szakaszán is is-
mert az előfordulása. 
– Miért pusztulnak ki a halfajok? 
Milyen tényezők vezetnek a megrit-
kulásukhoz?
– Az európai, illetve a magyarorszá-

gi halfaunát veszélyeztető tényezők 
között időrendben elsőként a halásza-
tot kell megemlíteni. Már a közép-
korban túlhalásztak egyes halfajokat, 
különösen a tokfélék állományát ve-
szélyeztette a halászat. Becsléseink 
szerint, régi történeti dokumentumokat 
elemezve, a XVII. században évenete 
mintegy tíz-harmincezer vizát foghat-
tak Magyarországon, ezek összsúlya 
500-1500 tonna lehetett. Ezzel szemben 
a XX. században összesen 42 vizafogást 
jegyeztek fel, és ez a nagy különbség is 
jelzi, hogy a viza közép-dunai állomá-
nya a XX. századra, illetve az átfogó fo-
lyószabályozások megvalósítását meg-
előzően már összeomlott. 
– A folyószabályozásnak milyen sze-
repe van?
– A halállományok megritkulásában 
fontos szerepet játszik a folyószabályo-
zás, és az élőhelyek megszűnése. Példa 

általánosan elterjedt fajokat sorol-
nak, amelyek az élőhelyeik változása 
esetén sebezhetővé válnak. Az imént 
említett kategóriákba nem sorolha-
tó, természetes előfordulású fajok a 
„nem fenyegetett” csoportba tartoz-
nak. Vannak köztük bevándorló fa-
jok is, amelyek az utóbbi évtizedek-
ben jelentek meg Magyarország tér-
ségeiben – feltehetően az élőhelyek 
megváltozása és az éghajlati változások 
következtében. Manapság megfigyel-
hető bizonyos ponto-kaszpikus fajok 
megjelenése a Kárpát-medencében, 
amelyek korábban a Fekete-tenger tér-
ségében voltak jellemzőek. Például az 
1970-es évek óta 4-5 új halfaj terjedt el 
vizeinkben ebből a térségből.
– Van-e olyan halfaj, amelyik ki-
pusztult Magyarországról? Ha jól tu-
dom, a viza például ilyen.
– Igen, a viza gyakorlatilag nem fordul 
elő a vizeinkben. Mi az előadásunkban 
kritikusan veszélyeztetett halnak minő-
sítettük. Az utolsó előfordulását 1987-
ben jegyezték fel. Az általános meghatá-
rozás szerint akkor tekinthetünk egy 
halfajt kipusztultnak, ha legalább 50 éve 
nem került elő egyetlen példánya sem a 
természetben. A viza esetében ez az öt-
ven év még nem telt le. Viszont a 
sőregtoknak az utolsó előfordulását 
1965-ben igazolták, tehát e faj esetében 
jövőre lesz meg az ötven év. Megjegy-
zendő ugyanakkor, hogy 2005-ben Ti-
szajenőnél előkerült egy 3-4 éves 
sőregtok, amely még nem lehetett ivar-
érett. Ez azért érdekes, mert a sőregtok 
úgynevezett anadrom vándorlású halfaj, 
tehát a Fekete-tengerből vándorol fel 
ívási időszakban szaporodni, és ez a pél-
dány még túl fiatal volt a vándorláshoz. 
A mi megítélésünk szerint nem termé-
szetes módon, hanem feltehetően embe-
ri közvetítéssel került a Tiszába a kérdé-
ses egyed. Véleményem szerint ez az 
adat nem igazolja a faj természetes elő-
fordulását Magyarországon.
– Azt lehet mondani, hogy a Magyar-
országon előforduló leginkább veszé-
lyeztetett fajok legtöbbje a tokfélék 
csoportjába tartozik?
- Igen. A kritikusan veszélyeztetett fa-
jok közé hat fajt soroltunk összesen, 
ebből négy faj a tokfélékhez tartozik. 
Ilyen a viza, a simatok, a vágótok és a 
sőregtok. Ezenkívül még kritikusan 
veszélyeztetett fajként tartjuk nyilván 
a dunai galócát és a vaskos csabakot. A 

A Vaskapu alatt 1990-ben fogott viza
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Júniusban a sajtó teljesen rá-
pörgött a Gliese-832c exo-
bolygóra. A mindössze 16 

fényévre lévő bolygót az egyik leg-
közelebbi életre alkalmas égitest-
ként tálalták, közelsége miatt már 
azzal is viccelődtek, hogy egy nép-
szerű kávéház-lánc építési engedé-
lyért is folyamodott.

Csakhogy az egész tévedés volt.
A Robert Wittenmyer (Univer-

sity of NSW, Ausztrália) és szerző-
társai által jegyzett szakcikk egy 
fojtogató légkör alatt fortyogó vi-
lágként írja le a bolygót. Miután a 
pályája belülről súrolja a lakhatósági 
zónát, és elég nagy tömegű ahhoz, 
hogy vastag légkört tartson meg ma-
ga körül, a bolygót az élet fenntartá-
sára alkalmatlan „szuper-Vénusz-
ként” lehet leginkább jellemezni. 
Ráadásul olyan közel kering a csil-
lagához, ahol már kötött keringés 
is előfordulhat, vagyis az is lehet-
séges, hogy a bolygó egyik felét 
folyamatos napsütés fűtheti, míg a 
másikra örök éjszaka borul.

Lakható világ helyett a Gliese-
832c sokkal inkább inspiráció lehet 
Dante Poklához, és ezek az állítá-
sok egyértelműen le is voltak fek-
tetve a szabadon hozzáférhető 
szakcikkben. Hogy lehet akkor, 
hogy a sajtó így benézte a dolgot?

A válasz egy mérő-
szám, az Earth Similarity 
Index (ESI, Föld-hason-
lósági index) használatá-
ban rejlik. Ez a szám azt 
próbálja meg kifejezni, 
mennyire „földszerű” 
egy adott bolygó. A 
probléma, hogy az ESI 
csak felületesen hason-
lítja egymáshoz a két 
égitestet, és semmiképp 
sem használható magá-
nak a lakhatóságnak a 
meghatározására.

É G  É S  F Ö L D  VO N Z Á S Á B A N

Nagyon nehéz feladat 
kitalálni, hogy egy Nap-
rendszeren túli bolygó 
mennyire lehet lakható. 
A bolygókutatók számá-
ra csak korlátozott infor-
mációk állnak rendelke-
zésükre: általában a boly-
gó tömegére (és néha a 
sugarára) és a csillag tí-
pusára kell hagyatkozni-
uk. Ezekből határozzák 
meg az ESI-t is, és ezért 
teljesen félrevezető a 
használata.

A csillagtól mért távol-
ság a lakhatósági zóna 
meghatározása szempont-
jából fontos. Lakhatósági 
zónának azt a tarto-
mányt nevezzük, ahol 
megfelelő légköri nyomás mellett 
megmaradhat folyékony víz a boly-
gó felszínén. A lakhatósági zóna 
azonban csak ennyit jelent: semmi 
sem garantálja, hogy a bolygón tény-
legesen van-e víz, vagy képes az élet 
fenntartására. Mindössze azt a tarto-
mányt jelöli ki, ahol a csillag sugár-
zása akkora, hogy a víz nem forr el 
vagy fagy meg teljesen. Vagyis felte-
hető, hogy még a zónán belül is csak 
kevés bolygó lesz tényleg lakható, vi-
szont ha vannak odakint Földhöz ha-

sonló bolygók, akkor ilyen távolság-
ban fogjuk megtalálni őket. Ezért a 
jövő lakhatóságot kutató misszióinak 
is ez a régió lesz az elsődleges célpont-
ja.

A Gliese-832c, definíciótól függő-
en, a lakhatósági zónán belül, vagy 
lazább feltételek esetén annak leg-
belső szélén kering. A lazaság annyit 
tesz, hogy a kutatók elfogadják azt a 
lehetőséget is, hogy a bolygó csak a 
korai fejlődése során tarthatott meg 
folyékony vizet, ahogy manapság a 

Vénuszról és Marsról is feltéte-
lezzük.

Ugyanakkor nem a zóna szé-
léhez való közelség az utolsó 
szög a Gliese-832c lakhatósá-
ga szempontjából. A Földhöz 
képest ötszörös tömegével sű-
rű, vastag légkört képes fenn-
tartani maga körül. Még ha az 
összetétele hasonlítana is a föl-
dihez, hatalmas mennyiségű 
üvegházgázt tartalmazna, 
amely csapdába ejtené a fel-
színről kisugárzó hőt, gyorsan 
elpárologtatva minden vizet – 

MI TESZI A LAKHATÓ BOLYGÓT?
A	Gliese-832c	neve	szuperföld	mindössze	16	fényévre	van	tWlünk,	így	érthetW,	hogy	mindenki	fantá-

ziáját	megmozgatta.	Azonban	a	bolygó	sokkal	 zordabb	hely,	mint	azt	a	szalagcímek	és	mutatós	
számok	sugallták.

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

 

A Venus Express jelenleg is a Vénusz körül kering
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ha volt egyáltalán valaha. Ha ez 
nem lenne eléggé kellemetlen, a na-
gyobb tömeg alighanem képes volt 
megtartani a hidrogént és héliumot 
a bolygó keletkezésének idejéből, 
lakhatatlanná téve a bolygót bármi-
lyen földihez hasonló létforma szá-
mára. Végül a bolygó közelsége a 
csillaghoz könnyen járhat kötött ke-
ringéssel, vagyis hogy mindig 
ugyanazt az oldalát fordítja a csillag 
felé. Ez még egy rakás további prob-
lémával jár.

Az ESI-t négy paraméterből szá-
molják: a bolygó sugara, átlagos sű-
rűsége, szökési sebessége és felszíni 
hőmérséklete. A paraméterek úgy 
vannak meghatározva, hogy össze-
szorozva őket a végeredmény nulla 
és egy közé esik. A 0,8 feletti érté-
ket tekintik a Földhöz hasonlónak. 
A Gliese-832c ESI-értéke 0,81.

A Vénusz pedig, ha exobolygó lenne, 
0,9-et érne el. (A Vénusz valódi ESI-je 
egyébként 0,44, de ekkor már figye-
lembe vettük, hogy a felszínre lejutó 

űrszondák felderítették a valós légköri 
és hőmérsékleti viszonyokat a bolygón 
– ilyesmire azonban az exobolygók 
esetében nincs lehetőség…)
„Semmi értelme lakhatóságról elmélkedni, 
ha a Naprendszer nyújtotta korlátozott 
adatokat sem vesszük figyelembe” – állítja 
Stephen Kane, a San Francisco State 
University bolygókutatója. „Ha a Vé-
nuszhoz hasonló bolygókat is lakhatóként 
definiáljuk, az már nem tudomány.”

Bár a tömeg, sugár és hőmérséklet be-
folyásolja egy bolygó felszíni viszonyait, 
az élet szempontjából más faktorok 
sokkal meghatározóbbak. A földi víz-
készletet például, a jelenlegi elméleteink 
alapján, a külső bolygók által a Nap-
rendszer belseje felé szórt, jégben gaz-

dag üstökösök becsapódásai juttat-
ták ide. Más bolygórendszerek tel-
jesen ki is hagyhatták ezt a lépést, 
a Földhöz hasonló, de lakhatatlan 
bolygókat létrehozva.
Vagy vegyük a Föld mágneses terét, 
ami megvéd minket a nap részecske-
sugárzásától, a távolságunkat, ami le-
hetővé teszi, hogy a Föld több száz-
szor körbeforduljon egy keringés 
alatt és viszonylag egyenletes hőmér-
sékletet tartson fenn mindenütt, 
vagy a tényt, hogy a Nap egy nagyon 
csendes csillag, amely nem produkál 

A Planetary Habitability Laboratory illusztrációja, amely egyértelm_en 
szuperföldként ábrázolja a bolygót

kivédhetetlen kitöréseket. És még ez is 
csak néhány a számtalan paraméter kö-
zül, amelyek meghatározzák egy boly-
gó alkalmasságát az élet hordozására, 
viszont egyikük sincs benne az ESI de-
finíciójában.
A jó hír, hogy ez alapján egy 0,1-es 
ESI-vel rendelkező bolygó ugyan-
úgy esélyes lehet az élet hordozására, 
mint egy 0,99-es. Az ESI-t szinte 
alig használják vagy hivatkozzák a 
tudományos publikációkban, de a 
gyors, egy számból álló válasz lehe-
tősége mégis nagy csábítás az újság-
írók számára. A végeredmény: cik-
kek, amelyek legjobb esetben is fél-
revezetőek, de általában szimplán 
csak tévesek.

Végül talán az a leginkább kiábrándí-
tóbb, hogy az ESI-láz miatt elsikkadt, 
valójában miért olyan fontos a Gliese-
832c felfedezése. A nagy tömeg és vas-
tag légkör alapján a bolygót „szuper-
Vénusznak” sorolták be: ezzel egy igen 
ritka kategória mindössze második 
képviselője lett, a tavaly felfedezett 
Kepler-69c után. Ahogy Stephen Kane 
fogalmaz: „Ezek a bolygók segíthetnek 
megérteni, hogy a hasonló kezdetek ellenére 
miért vált a Vénusz légköre ennyire szélső-
ségesen eltérővé a Földétől”.

MOLNÁR LÁSZLÓ

A bolygó pályája két különbözQ lakhatósági
zóna-definícióhoz képest

Ez az illusztráció talán közelebb van a valósághoz

A Vénusz ESI-jét jelentQsen pontosítják a bolygóra leszállt _rszondák adatai

FÖLD
FÖLD

GLIESE-832c
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A TÖRTÉNELEM ÉS A FERTQZÉSEK

„A	 történelem	az	élet	 tanítómestere”	 –	 írta	Cicero	Krisztus	elWtt	 55-ben	az	 ideális	 szónokról	
írott	retorikai	mevében	(De	oratore).	Vajon	az	egészségünk	megWrzésére	is	hasznosíthatjuk	a	

történelmi	példákat?

Abaktériumokat, tágabb ér-
telemben minden mikroor-
ganizmust a fertőző beteg-

ségekkel hozzuk kapcsolatba. Rit-
kán gondolunk arra, hogy ezek is 
élőlények, amik életjelenségeket 
folytatnak, törekednek saját maguk 
életben tartására és fajuk reproduk-
ciójára. Ennek során környezetük-
től függenek, és maguk is hatást 
gyakorolnak környezetükre, az ott 
előforduló többi élőlényt is beleért-
ve. És ez a hatás számunkra néha 
ártalmas, amit igyekszünk elkerül-
ni. Ez a bonyolult kapcsolatrendszer 
igen hasonlatos a magasabbrendű 
szerveződések működéséhez – mint 
amilyenek például az emberi társa-
dalmak. A fertőzés kialakulása és a 
vele szembeni védekezés megérté-
séhez a nem szakember olvasók szá-
mára is érthető, mindenki számára 
ismerős történelmi fogalmakat hív-
juk segítségül. Hiszen a történelem 
az élet tanítómestere, a biológia pe-
dig az élet tudománya.

Az emberi történelem folyamán 
végighúzódik az a gondolkodás, 
amely szerint bizonyos népek, nép-
csoportok, társadalmi, politikai 
vagy vallási közösségek egészükben 
felelősek és bűnhődésre kötelezet-
tek olyan korábban ténylegesen 
vagy csak feltételezetten elkövetett 
cselekményekért, amelyeket e kö-
zösségekhez tartozónak tartott 

egyes személyek követhettek el. Az 
orvosi mikrobiológia ilyen szem-
szögből nézve erősen rasszista szem-
léletű tudományterület. A kollektív 
bűnösség elvének alapján állva kór-
okozónak minősítve üldöz olyan mik-
roorganizmusokat, amelyek egyedei a 
múltban már felelősek voltak bizonyos 
fertőző betegség kialakulásáért. Ma 
már az objektív bűnüldözés számára 
kevés a károsult által megfogalma-
zott vád vagy gyanú: bizonyítani 
kell, hogy valóban az követte el a 
bűncselekményt, akiről ezt feltétele-
zik. Az orvostudomány is egyre in-
kább a bizonyítékokon alapuló or-
voslás irányába fejlődik. Nem lehet 
kivétel a fertőző betegségekkel fog-
lalkozó ága sem.

Művelt embernek azt tartjuk, aki 
otthon van az irodalom, történelem, 
művészettörténet területén, és bo-
csánatos bűnnek számít, ha keveri a 
vírusokat a baktériumokkal, nincs 
tisztában a pH jelentésével, az élőlé-
nyek egymásra hatásával. Ezért na-
gyon nehéz a betegség és az egészség 
megmagyarázása is. Segít-e, ha a 
fertőzések biológiájára humán tudo-
mányként tekintünk?

Hogyan is néz ki tehát az emberi 
szervezet? Sejtekből, működő 

alapegységekből tevődik össze, ön-
álló biológiai egyedek halmaza. 
Csakúgy, mint egy emberek alkotta 
szerveződés, egy ország. Egy közép-

kori hűbéri állam alkotói egyes em-
berek, mindegyik önálló egyén, aki 
gondoskodik magáról, családjáról és 
igyekszik sokasodni is amellett, 
hogy arca verejtékével keresi a ke-
nyerét. Hű alattvalója az állam fejé-
nek, az uralkodónak, de életét az ál-
lam alkotmánya szabályozza; az ál-
lamszervezet rendező apparátusa 
korlátozza, összerendezi a társadal-
mi osztályok tevékenységeit. Ha az 
állam erős, az ország gyarapodik, az 
igazgatási szervek irányítják a mun-
kát, a fegyveres erők megóvják az 
országot az esetleges belső államelle-
nes próbálkozásoktól és a külső táma-
dásokkal szemben. Az állam minden 
lakója, az arisztokraták, a nemesek, a 
polgárok, a klérus, a dolgozók és a 
vendégnépek, hospesek egyetértés-
ben tevékenykednek a közös boldo-
gulásért. Mindezzel tisztában vannak 
a szomszédos királyságok, és igye-
keznek a békés egymás mellett élés 
doktrínája talaján maradni.

Ha a király hatalma gyengül, a sta-
bilnak látszó egyensúlyról kiderül, 
mennyire sérülékeny állapot. Min-
den résztvevő egyéni törekvéseit he-
lyezi előtérbe: trónkövetelők jelent-
keznek, az arisztokrácia saját hatal-
mát kívánja bővíteni a központi hata-
lom rovására, a polgárság köztársasági 
államformára törekszik. Parasztláza-
dások törnek ki, felégetve mindent, 
ami útba esik. A hadsereg nem védi 
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már a határokat, hanem fosztogatni, 
dúlni kezd. A határok védelmével, a 
belső rend megőrzésével nem törő-
dik senki. A segédnépek is fellázad-
nak, és mint a kunok tették 1240-
ben, felégetik az addig nekik ott-
hont adó országot. 

Ha a környező országok hajlandósá-
got táplálnak erre, birtokszerző 

hadjáratokat indítanak a védtelen or-
szág ellen. Ez akkor is súlyos vesztesé-
geket okoz, ha az ország felkészült a 
támadásokkal szemben – elég csak a 
tatárjárásra vagy a török hódoltságra 
gondolnunk. De egy szétesett állam 
azonnal védekezésre képtelenné válik 
békeidőben békésnek hitt külső-belső 
erőkkel szemben is. A következmény 
minden esetben súlyos anyagi és terü-
leti veszteségek elszenvedése, a lakos-
ság pusztulása, ami akár a teljes meg-
semmisülést is jelentheti.

Az emberi szervezetet a humán sej-
tekből összeállt szövetek és szervek 
alkotják olyan szerveződést követve, 

mint egy feudális állam: a Karok és 
Rendek a központi irányításnak 
megfelelően dolgoznak a közös fej-
lődésért, segítik őket a szerveze-
tünkben élő normál baktériumflórát 
alkotó fajok, segédnépek sora védve 
határait, nélkülözhetetlen anyagokat 
előállítva és megakadályozva idegen 
mikroorganizmusok tartós megtele-
pedését. „A vendégek s a jövevények 
akkora hasznot hajtanak, hogy méltán 
állhatnak a királyi méltóság hatodik he-
lyén.” – írja István király Imre her-
ceghez írott intelmeiben.

Ha ez a nehezen fenntartható egyen-
súly bármi okból megbomlik, a szer-
vezetünk a normálistól viselkedéssel 
reagál. A rák azt a folyamatot mu-
tatja, amikor egy addig tisztes pol-
gár ön- és közveszélyessé válik. Ha a 
védelem meggyengül, azok a ben-
nünk élő „konszolidált” baktériu-
mok is betegséget tudnak okozni, 
amiket addig a szervezetünk appa-
rátusai a nekik fenntartott anatómi-
ai területeken (például 
a vastagbél üregében) 
tartottak, és ha onnan 
kiléptek esetleg, az im-
munrendszer belső rend-
fenntartó erői megfé-
kezték őket. 

Bizonyos mikroorga-
nizmusok bizonyos tör-
zsei olyan genetikailag 
meghatározott tulaj-
donságokkal rendel-
keznek, amelyekkel ké-
pesek a gazdaszerve-

zetbe behatolni, 
ott tovaterjedni, 
különböző célszer-
veiben megtele-
pedni és magukból 
olyan vegyülete-
ket kibocsátani, 
amelyek hatása-
ként a gazdaszer-
vezet időlegesen 
vagy tartósan ká-
rosodást szenved. 
Ez a fertőzés fo-
lyamata. Termé-
szetesen nem min-
den kórokozó egy-
formán virulens, 
azaz törzsei (egye-

dei) különböző mértékben termelik 
a kórokozásban részt vevő faktoro-
kat. És természetesen nem minden 
gazdaszervezet egyformán fogé-
kony a fertőzésre, vagyis egyedei el-
térő módon reagálnak ugyanakkora 
mennyiségű kórokozóval való talál-
kozásra. Ugyanolyan mennyiségű 
kórokozó egyes embereket súlyosan 
megbetegít, a fertőzéssel szemben 
ellenállók másokat pedig nem. Eger 
várát az erős kapitány, Dobó István 
megtartotta a török támadással 
szemben 1552-ben, de már a gyenge 

várkapitány, Nyáry Pál irányítása 
alatt a lerészegedett zsoldosok nem 
tudták megvédeni 1596-ban, elve-
szett.

Ha valaki megfertőződik, a beteg-
ség lefolyása alatt az ő szervezetében 
sokasodnak a kórokozók és a fertő-
zés típusának megfelelő úton távoz-
nak szervezetéből, hogy egy másik 
emberbe ugyanezen a csatornán be-
hatolva új fertőzést hozzanak létre. 

Ha a gazda szervezete, ellenálló-ké-
pessége abban az időszakban gyen-
ge, a kórokozók számban és virulen-
ciában megerősödve ürülnek. Sok-
kal több új embert tudnak megbete-
gíteni, mint egy erős államhoz 
hasonlítható emberből kiszabaduló, 
kevésbé virulens, kisebb számú kór-
okozók. Ezért a járványok felfutó 
szakában, amikor a népesség na-
gyobb része még védtelen az újon-
nan felbukkant kórokozóval szem-
ben, fogékony a fertőzésre, rohamo-
san nő a megbetegedettek száma. 
Ahogy a kórokozó már kevésbé fo-
gékony szervezetekkel találkozik, 
akik a betegségen átesve vagy védő-
oltás eredményeképpen legalább 
részben immunisak, a fertőzés – ha 
létre is jön – tünetei enyhébbek lesz-
nek, és az ürített kórokozók szám-
ban is, virulenciában is elmaradnak 
a járvány elejére jellemző képtől. 
Ezáltal egyre kevesebb az új beteg, 
míg a járvány elmúlik. Ilyen mó-
don függ össze a védelemre mozgó-
sítható erőforrások és a támadók 
közötti erőviszony.

A természetes határok, a testfelületek 
fizikai épsége megnehezíti az ide-

gen haderők behatolását. A határok ké-
miai védelmét jelentik a különböző 
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testnedveink antibakteriális anyagai (a 
faggyú, a zsírsavak, az izzadság magas 
sókoncentrációja, a gyomor vagy a hü-
vely savas kémhatása, a könny baktéri-
umok sejtfalát emésztő lizozim en-
zimje). Biológiai védelem a normál 
baktériumflóra segédnépeinek tömege, 
amik érintetlen megléte esetén alig 
van az idegen baktériumok számára 
betölthető biológiai tér. Sokkal na-
gyobb baktériumszám szükséges ah-
hoz, hogy egy fertőzés bekövetkez-
zen. „Ennélfogva megparancsolom neked, 
fiam, hogy a jövevényeket jóakaratúan 
gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad 
szívesebben tartózkodjanak, mintsem má-
sutt lakjanak. Ha pedig le akarnád rom-
bolni, amit építettem, vagy szét szórni, 
amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen 
nagy kárt szenvedne országod.” – áll az 
Intelmekben. Mert a károsodott, anti-
bakteriális tusfürdővel elpusztított 
normál flórát igen nehéz regenerálni, 
a fertőzések száma megnő. 

Ha a király hírnökei jelentik az 
idegen hadak betörését, válaszlépés-
ként haladéktalanul mozgósítják a 
hadsereg megfelelő fegyvernemeit 
és a tartalékos haderőket: az im-
munrendszer memóriasejteiből spe-
cifikus védelmet biztosító egységek 
képződnek és megindulnak a a har-
cok helyszínére. „Nem kell hadsereg 
többé! Soha többé katonát nem akarok 
látni!” – mondta a tanácsköztársaság 
hadügyminisztere 1918. novemberé-
ben, hívén, hogy olyan világ követ-
kezik, amelyben minden háború le-
hetősége ki van zárva mindörökre. 

A védelem lehetőségé-
nek a feladását, tudjuk, 
idegen katonák invázója 
követte.

Természetesen a saját 
hadsereg és a népfelke-
lők mellett idegen zsol-
dos seregek is segíthet-
nek királyságunk meg-
védésében: a készen be-
adott passzív védőoltás 
(mint pl. a veszettség el-
len), vagy kémiai anya-
gok: baktériumok ellen 
antibiotikumok, vírus-
fertőzések ellen aciklovir, 
interferon adásával. A 

történelem is mutatja azonban, hogy 
ezek segítsége csak rövid időre szól, 
és némelykor nem csak a támadót, 
hanem a helyi lakosságot is pusztít-
ják; dúlnak, fosztogatnak, amíg 
végre kivonulnak. Ki ne hallott vol-
na a gyógyszerek mellékhatásairól?

Gondolkodásunk egyik automa-
tizmusa, hogy ha valaki beteg, 

gyógyszerhez nyúl, az a betegség tü-
neteit elmulasztja, hatására a szerve-
zet egyensúlya helyreáll. Az antibio-
tikumokat ebben az értelemben nem 
tekinthetjük gyógyszernek.  „Az or-
vos kezel, a természet gyógyít” – taní-
totta Arbiter Petronius ókori orvos. 
Az antibiotikum az arra érzékeny 
baktériumnak (és csakis annak) a sza-
porodását vagy más életműködéseit 
leállítja, és ezzel időt ad a megfertő-
zött gazdaszervezetnek, hogy saját 
erőinek (immunrendszerének) moz-
gósításával saját maga pusztítsa el saját 
támadóit. Ezért amíg elég lehet egy 
„igazi” gyógyszerből (pl. lázcsillapí-
tó, görcsoldó) egyetlen tabletta bevé-
tele, addig az antibiotikum szedését 
folytatni kell a tünetek (pl. a láz) el-
múlta után is, mert a baktérium még 
jelen van, életképes, csak gátolt.

Ha antibiotikumot szed valaki, az-
zal is számolnia kell, hogy nem csak 
a feltételezett ellenségét pusztítja el. 
Minden a szervezetbe bejuttatott an-
tibiotikum a feltételezett kórokozó 
mellett a saját baktériumaink milli-
árdjait is elpusztítja. Helyükön üres 
élettér marad vissza, amit könnyen 
idegen baktériumok tölthetnek be, 

és közöttük lehetnek ártalmasak is. 
A bélflóra időleges pótlására, amíg a 
szokásos saját törzseink visszatelepül-
nek, jól használhatók a probiotikumok. 
Ezek vendégmunkások, amik nem 
maradnak itt örökre, de amíg itt tar-
tózkodnak, segítenek nekünk. 

Minden antibiotikum egy hatékony-
sági skálával rendelkezik tehát, nem 
csak az ellen hatékony, amire alkal-
mazni akarjuk. Olyan, mint egy sző-
nyegbombázás. 
„…Mert ők országod védő falai, gyen-
gék oltalmazói, az ellensé pusztítói, a 
határok gyarapítói. Legyenek ők, fiam, 
atyáid és testvéreid, közülük bizony sen-
kit se hajts szolgaságba, senkit se nevezz 
szolgának. Katonáskodjanak, ne szolgál-

janak (…)” – szól a figyelmeztetés. 
Vigyáznunk kell tehát a meglévő vé-
delmi rendszereinkre, és igyekez-
nünk kell folyamatosan fejleszteni 
azokat. Ennek egyik eleme a király-
ságunk működőképességének folya-
matos karbantartása, testünk védel-
me. A másik a szükséges védőoltá-
sok felvétele. Okos uralkodó nem ak-
kor küldi körbe a véres kardot, 
amikor támadás érte országát, hanem 
idejekorán gondoskodott a védelem-
ről. Ha valaki kapott védőoltást, már 
csak mozgósítani kell a bandériumait. 
Ha nem kapott, akkor a támadás hí-
rére kezdi el a behívottak alapkikép-
zését, ami sok időt vesz igénybe. És az 
alatt nincs védelem.  

BARCS ISTVÁN
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A szegfűgomba (Marasmius) nem-
zetség fajai az egész Földön el-
terjedtek. Általában nem feltű-

nő színűek, termőtestük fehéres vagy 
halvány barnás. Apró termetűek, húsuk 
vékony, néha hártyaszerű. Nedvesség 
hatására gyakran kiszáradás után is fel-
éled a gomba. A termőtesteket alig le-
het észrevenni a fűben, levélmaradvá-
nyokon vagy a talajon heverő, korhadó 
faágakon. Egyes fajok kalapja éppen 
csak eléri az 1 milliméter átmérőt, de a 
legnagyobbak sem haladják meg az 5 
centimétert. 

A legtöbb szegfűgombafaj lemezei 
nem érik el a tönköt, szabadon állók, 
sőt a nyakörves szegfűgomba esetében 
a tönk körül a lemezek gyűrűbe 
(kolláriumba) nőnek össze. A nemzet-
ségben előfordulnak azonban olyan fa-
jok is, amelyek lemezei redukálódnak, 

esetleg érszerűvé válnak, sőt hiá-
nyozhatnak is. A tönkjük vékony, 
szívós, rostos, sőt néhányuknál szőr-
szerű is lehet. 

Termőtestüket ritkán találjuk egyesé-
vel. Esőzés után néhány nappal több-
nyire seregesen, gyakran boszorkány-
körben jelennek meg erdőben, réten 
vagy legelőn. A legtöbb szegfűgomba-
faj apró termete miatt étkezésre alkal-
matlan, csupán az Év Gombája, a kivá-
ló ízű, ehető, árusítható mezei szegfű-
gomba képez kivételt. Mérgező faj 
nem található a nemzetségben.

Csak a kalap árusítható
Maga a mezei szegfűgomba (Ma ras mi-
us oreades) termőteste apró, vékony hú-
sú. Nedvesen barnás-okkersárga, de 
száradás során bőrszínűre vagy halvány 
okkersárgára kifakul. Kalapja 1–6 cen-

timéter átmérőjű és fiatalon kúpos, s 
bár idővel ellaposodik, a közepén min-
dig púpos marad, széle idősen hullá-
mossá, gyakran bordázottá válik. Le-
mezei nem nőnek a tönkre, hanem sza-
badon és ritkán állók, feltűnően vasta-
gok, gyakran váltakozó hosszúságúak. 
Vékony, 0,2–0,5 centiméter vastagsá-
gú, deres felületű tönkje szívós, rostos, 
ezért csak a kalap árusítható, s az is leg-
feljebb 1 centiméter hosszú tönkkel.

Illata kellemes, fűszeres, keserűman-
dulára emlékeztet. Íze is kiváló, kissé 
édeskés, amit a benne található „gom-
bacukor”, a trehalóz okoz.

A mezei szegfűgomba már április ele-
jén megjelenhet a termőhelyén, sok-
szor boszorkánykörökben, és akár de-
cember közepéig, a fagyok beálltáig 
gyűjthető. Egy kiadós eső után igen 
hamar, két-három nap múlva már ér-

AZ 	 ÉV 	GOMBÁJA , 	 A 	MEZE I 	 S ZEGFdGOMBA

BOSZORKÁNYKÖRÖK 
MESTEREI

Minden	év	Wszén	öt	gombafaj	közül	választják	ki	a	gombászok	a	következW	esztendW	Év	Gombáját.	
Tavaly	–	immár	nyolcadik	alkalommal	–	az	ország	több	gombászrendezvényén,	sWt	az	interneten	is	
lehetett	szavazni	a	kijelölt	gombafajokra.	A	végeredményt	a	TIT	Gombász	Szakkörében	hirdették	ki:	
2014-ben	a	gombászok	kedvence,	a	mezei	szegfegomba	került	az	elsW	helyre.	Nemhiába:	kitenW	íze	

és	illata	miatt	sokféle	ételbe	használható	fel.
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glükózmolekulából álló trehalóznak a 
mennyiségét mind a friss, mind a szára-
dó félben levő példányok esetében. A 
vizsgálatból kiderült, hogy a mezei szeg-
fűgombában száradás során jelentősen 
megnő a trehalóz szintje. Feltételezhető, 
hogy ez a nagy vízvisszatartó képességű 
diszacharid az oka a mezei szegfűgomba 
feléledésének, ugyanis a trehalóz valószí-
nűleg megvédi a gombasejteket a teljes 
kiszáradástól, sőt még tápanyagot is biz-
tosít a további növekedéshez.

Ha nagyobb mennyiségű, előzőleg le-
takart, friss, nyers mezei szegfűgombát 
megszagolunk, akkor keserűmandula- 
vagy marcipánillatot érzünk. Ez nem 
véletlen, ugyanis a mezei szegfűgomba 
hidrogén-cianidot tartalmaz, amely-
nek szaga a keserűmandulára emlékez-
tet (a keserűmandula a vadon termő, 
beoltatlan mandulafa termése). Vizsgá-
latok szerint a frissen szedett mezei 

demes körülnézni trágyázott, füves te-
rületeken, réteken, legelőkön, erdei 
tisztásokon.

A gombafaj termesztésbe vonásával 
Angliában és Kanadában is foglalkoz-
tak. Termesztése hasonló a csiperke-
gombáéhoz, de nem gazdaságos, mert 
tenyészideje sokkal hosszabb és a ter-
mésátlagok is alacsonyak. A kísérleti 
termesztés során azt tapasztalták, hogy 
a termesztett példányok termőteste jó-
val nagyobb és vastagabb a vadon ter-
mőkénél.

MérgezW	gázt	termel
Tapasztalatból tudjuk, hogy egy kiadós 
eső után a kiszáradt mezei szegfűgom-
ba újra feléled és elkezd tovább növe-
kedni – feltéve, hogy a száraz gom-
bát a rovarok nem rágták szét. A 
kutatók megmérték a gombában le-
vő jellegzetes szénhidrátnak, a két 

szegfűgombából származó gázok 2–3 
nap alatt elpusztították a meztelen csi-
gákat, míg a gyilkos galóca elfogyasz-
tása után semmi bajuk sem lett. A nyers 
mezei szegfűgomba nagy mennyiség-
ben történő fogyasztása emberre is ve-
szélyes lehet. Szerencsére Magyarorszá-
gon eddig még nem okozott mérgezést 
ez a gombafaj, ugyanis elkészítése során 
a gombában lévő hidrogén-cianid már 
50 Celsius-fok feletti hőmérsékleten 
hőkezelve, illetve szárítást követően el-
illan. Tehát ennél a közkedvelt, ehető, 
árusítható gombafajnál is tartsuk be azt 
az általános szabályt, hogy nyersen ne 
fogyasszunk gombát, mindig alaposan 
süssük-főzzük meg! 

A	fe	árulkodó	színe
Kellően trágyázott legelőkön, réteken 
gyakran boszorkánykörökben terem. 
Ennek az az oka, hogy a gombák föld 

NÉPES CSALÁD
A szegf_gombák a Basidiomycota törzsbe, az 
Agaricomycetes osztályba, az Agaricales rendbe és a 
Marasmiaceae családba tartoznak. A rokonság nemzet-
közileg is elismert két kutatója, Antonín és Noordeloos 
1993-ban 400 körülire becsülte a fajok számát. Ugyanak-
kor feltételezték, hogy a nemzetség alaposabb tanulmá-
nyozása után, a Földön élQ, ismert szegf_gombafajok 
száma akár duplájára vagy háromszorosára is növeked-
het. A két szerzQ 2010-ben megjelent, a szegf_gombákat 
bemutató újabb monográiájában már mintegy 600 fajról 
számolt be világszerte, de ebbQl csupán 28 európai faj je-
lenlétét bizonyították molekuláris biológiai vizsgálatokkal. 

A Marasmius nevet a híres svéd mikológus, Fries adta a 
nemzetségnek 1838-ban, típusfajnak a nyakörves szegf_-
gombát (Marasmius rotula) jelölte ki. A szegf_gombákat ké-
sQbb számos neves mikológus is tanulmányozta és a fajo-
kat több szekcióba sorolták. Újabban azonban néhány cso-
port külön nemzetségnevet kapott, például a jellegzetes 
fokhagymaszagú fajok a fokhagymagomba (Mycenitis) 
nemzetségbe kerültek.

A rozsdásszárú fülQkével 
könnyen összetéveszthetQ

A nemzetség típusfaja,  
a nyakörves szegf_gomba

Tölcséres szegf_gomba
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alatti micéliuma egy pontból kiindulva 
sugárirányban terjeszkedik. A boszor-
kánykör elnevezés azon a középkori ba-
bonán alapszik, hogy a tündérek, ma-
nók és boszorkányok éjszaka ezekben a 
körökben járták táncukat. A mezei 
szegfűgomba boszorkányköreit akkor 
is megfigyelhetjük, ha a gomba termő-
testet nem fejleszt, ugyanis ezeken a he-
lyeken a fű sötétebb színű.

Ha alaposabban megfigyeljük a bo-
szorkánykört, akkor abban három jelleg-
zetes sávot különíthetünk el. Két söté-
tebben zöldellő, magasabbra növő fűsáv 

közrefog egy alacsonyabb, elsárgult fű-
zónát. A kör külső szélén feltételezhetően 
azért fejlődik jobban a fű, mert a gomba 
sugárirányban növekvő fiatal micéliuma 
ideális nitrogén- és táp anyagforrást biz-
tosít a fű gyökereinek. A középső, elsat-
nyult fűzónában nagyon tömör a gomba 
micéliuma, így nehezebben jut a nedves-
ség a talajba. A kör belső szélén pedig 
azért élénkebb zöld a fű, mert ott a gom-
ba micéliuma már elöregedett, pusztuló-
félben van, és bomlástermékei serkentik 
a fű növekedését.

A környezeti feltételektől függően a 
boszorkánykör átmérője évente 20–70 
centiméterrel nő. A boszorkánykörök 
sokszor szabálytalanok, megszakad-
nak, teljes kör helyett gyakran csak sö-
tétebben zöldellő köríveket figyelhe-
tünk meg. Ennek egyik oka az lehet, 
hogy a növekedő boszorkánykör aka-
dályba ütközik, például ha különböző 
gombafajok boszorkánykörei kereszte-

ződnek, akkor gátolják egymás növe-
kedését vagy a micélium akár el is pusz-
tulhat.

Szögfi,	csipetke	és	társai
A mezei szegfűgomba közkedveltségét 
és megbecsülését bizonyítja, hogy a 
gombafajnak számtalan népi elnevezé-
se létezik a Kárpát-medencében. Ezek a 
népi nevek gyakran a gomba valami-
lyen tulajdonságaira, például méretére 
(gyűszű- vagy csipetkegomba), állagára 
(harmatgomba, salátagomba), illatára 
(szagosgomba) utalnak, de termőhelyé-
re (legelőgomba, fűgomba, füvike), bo-
szorkánykörben való megjelenésére 
(táncosgomba) is vonatkozhat. 

Tájegységeknek megfelelően más és 
más népi néven hívják a mezei szegfű-
gombát. A Dunántúlon, az Alföldön, a 
Szilágyságban csirke- vagy csibegom-
bának, a Kisalföldön ezen kívül még 
tik- vagy tyúkgomba névvel is illetik. 
A harmatgomba elnevezést Felvidé-
ken, Kárpátalján, Mezőségben és Bács-
kában használják. A gombának létez-
nek különlegesebb, ritkább népi nevei 
is. Bánságban csipke- vagy piperegom-
bának, Szigetközben gyűszű- vagy rét-
gombának, Martosban csipi- vagy csi-
bis ke gom bá nak, Kecskemét környékén 
bor si ka gom bának, Matyófölfön petre-
zselyem gom bának, Szegeden csipetke-
gombának, Ormánságban szögfigom-
bának, Gelencén és Háromszéken lege-
lőgombának, Gömörben szagos- vagy 
tán cos gom bának, Brassó környékén 
hór a gom bának hívják.

A	hasonmások
Elsősorban ősszel kell vigyázni, hogy ne 
tévesszük össze a mezei szegfűgombát 
a mérgező mezei tölcsérgombával 
(Clitocybe rivulosa), ugyanis termőhe-
lyük és méretük azonos. A mezei töl-
csérgomba termőteste azonban világo-
sabb, fehéres színű, lemezei vékonyab-
bak, sűrűbben állnak és kissé lefutók, 
tönkje pedig lényegesen puhább, nem 
kell körömmel elcsípni.

A nem ehető fajok közül színe és mé-
rete alapján a gyapjaslábú fülőke (Gym-
nopus peronatus) hasonlíthat legjobban a 
mezei szegfűgombára, de az az erdő-
ben terem, és igen keserű ízű. A mezei 
szegfűgomba összetéveszthető még a 
szintén ehető, de nem árusítható rozs-
dásszárú fülőkével (Gymnopus dryo-
philus) is. Ennek a fajnak ugyancsak ha-
sonló a színe és a mérete, de lemezei na-

gyon sűrűn állnak, és tönkje könnyen 
eltéphető, nem szívós, rostos. Termőhe-
lye is eltérő, mindig erdőben nő, nem 
pedig réten vagy legelőn.

Az ehető, szintén kisméretű húsbarna 
pénzecskegomba (Laccaria laccata) kifa-
kult példányainak színe, ritka lemezállása 
és szívós tönkje ugyancsak hasonlíthat a 
mezei szegfűgombához, de a húsbarna 
pénzecskegomba kalapja nem púpos, ha-
nem közepe bemélyed és gyakran neme-
zes felületű, továbbá nem legelőn terem.

Piaci	körkép
A mezei szegfűgomba egyik legkedvel-
tebb ehető gombánk. Fűszeres aromája 
miatt elsősorban levest készítenek belőle, 
de másként elkészítve – paprikásnak, 
köretnek, tölteléknek palacsintába, vag-
daltnak, ragunak – is kedvelt étel. Apró 
mérete miatt ugyan nem elég szapora a 
gyűjtése, de néhány nappal egy kiadós 
eső után sokszor hatalmas tömegben je-
lenik meg a legelőkön, és ez a gomba-
dömping ellensúlyozza kis termetét. 
Ilyenkor már hajnalban ellepik az ismert 
termőhelyeket a lelkes gombagyűjtők.

Piacra is nagy mennyiségben kerül a 
gombából. A Budapesti Csarnok- és 
Piacigazgatóság adatai szerint 1994–
1998 között (1997 kivételével) az igaz-
gatósághoz tartozó piacokon, illetve 
vásárcsarnokokban ebből a gombafaj-
ból évente több mint 4 000 kilogram-
mot kínáltak eladásra. Az összes vadon 
termő árusítható gombafaj közül 1994–
1996 között a mezei szegfűgomba ke-
rült az első helyre, azaz ebből a fajból 
forgalmazták a legnagyobb mennyisé-
get. 1999–2010 között azonban a fel-
hozatal átlagosan a felére, 2011 óta pe-
dig negyedére lecsökkent, de még így 
is – 2003 és 2012 kivételével – a mezei 
szegfűgomba minden évben az öt leg-
nagyobb mennyiségben árusított va-
don termő gombafaj között szerepelt.

Az utóbbi években tapasztalt visszaesés 
oka vélhetően az egyre szárazabb időjá-
rásban és a legeltetéses állattartás vissza-
szorulásában keresendő. Utóbbi már a 90-
es évek óta jelentős mértékben hozzájárult 
a gomba termőhelyeinek gyérüléséhez. 
Az országot járva, az utóbbi egy-két év-
ben örömmel tapasztaltuk, hogy sok te-
rületen a külterjes állattartás reneszánszát 
éli. Ennek jótékony hatása a szegfűgomba 
elterjedésére és termésmennyiségére né-
hány év múlva már jelentkezhet.

VASAS GIZELLA

LOCSMÁNDI CSABA

A gyapjaslábú fülQkére 
hasonlít a legjobban

LOCSMÁNDI CSABA FELVÉTELEI
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Augusztus folyamán a Nap az állatöv csil-

lagképei közül a Rákból az Oroszlán csil-

lagképbe lép át. E hónap természete-

sen a hullócsillagairól is híres. 

Nézzük, milyennek látjuk az eget 

augusztus 15-én 21 órakor, a kora 

esti szürkületben!

NYugat felé nézelRdve, a látóhatárhoz 
közel találjuk a Sz`z csillagképet, leg-

fényesebb csillaga a Spica. Kissé északabbra 
fordítva tekintetünket, szintén a horizont felett 
nem sokkal a Hiúzt és Zsiráfot láthatjuk, kissé 
magasabbra pedig a Nagy Medve (Nagy Göncöl) 
és Kis Medve (Kis Göncöl) csillagképek helyez-
kednek el. Nyugati irányban a Sz`z, a Mérleg és a 
Skorpió követik egymást az állatövben. A vöröses 
szín` Marsot és a Szaturnuszt egymáshoz igen közel, a 
Mérleg csillagképben találjuk. Mindkét bolygó remek táv-
csöves célpont lehet, bár alacsony állásuk miatt a légkör 
zavaró hatása erRsen jelentkezik. Fejünk felett a Sárkány, Her-
kules, Északi Korona és az Ökörhajcsár csillagképek ragyog-
nak. Az Ökörhajcsár legfényesebb csillaga az Arkturusz, fi-

Az égbolt képe 

2014. augusztus 

15-én 21:00-kor

gyeljük meg, hogy a Nagy Göncöl rúdjának íve ép-
pen rá mutat! Magasan emelkednek már a Nagy 
Nyári Háromszög csillagai is, a Deneb a Hattyú-
ban, az Altair a Sasban, valamint a Vega a Lant 
csillagképben. A Hattyú és a Sas között helyezke-
dik el a Kis Róka csillagkép, benne egy szép pla-
netáris ködöt találunk, a Súlyzó-ködöt. 1764-ban 
fedezte fel Charles Messier, aki M27 számon kata-
logizálta. A Súlyzó-köd volt az elsRként felfedezett 
planetáris köd, mintegy 1200 fényév távolságra ta-
lálható és kb. 3000 éve alakult ki. A központjában 
található egy 13 magnitúdós látszólagos fényes-
ség` fehér törpe, amelynek ledobott gázburkából 
alakult ki a köd. Viszonylag nagy átmérRjének és 
fényességének köszönhetRen kis távcsövekkel is 
jól megfigyelhetR. Nevét jellegzetes alakjáról kap-
ta, ismeretes a Néma Harang elnevezés is. Délre a 
halvány csillagok alkotta Kígyótartó és Pajzs csil-
lagképek, nyugatabbra a Nyilas, a Bak és a Vízön-
tR csillagképek pislákolnak. A Nyilas csillaghal-
mazokban és ködökben nagyon gazdag csillag-
kép, itt található a Tejútrendszer középpontja is. 
1977. augusztus 15-én a Nyilas irányából észlelték 
a „H`ha!” jelet, amely akár egy földön kívüli civili-

Az Ohio állami egyetem Big Ear rádióteleszkópja
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zációtól eredR rádiójel is lehetett, és a SETI-
kutatások egyik legérdekesebb eredménye. A „H`-
ha!” jel egy erRs, keskenysávú rádiójel volt, amelyet 
Dr. Jerry R. Ehman fogott, mialatt a SETI program 
keretében az Ohio állami egyetem által rendelkezés-
re bocsátott Big Ear (Nagy Fül) rádióteleszkóppal 
dolgozott. A jel olyan jellemzRkkel bírt, amelyek egy 
lehetséges földön kívüli civilizációtól való szárma-

zásra utaltak, és teljesen eltért a kozmikus háttér-
zajoktól. 72 másodpercig tartott, és azóta sem is-
métlRdött meg. A sugárzás pontos helyét nem 
sikerült lokalizálni, és nem zárható ki, hogy a jel 
forrása valójában egy m`hold volt. ElsR meg-
hökkenésében, hogy a jel mennyire hasonlít a 
földön kívüli civilizációktól várt rádiójelek mintázatára, 
Ehman a kinyomtatott jelsorozat mellé széljegyzetként 
az angol „Wow!” (H`ha!) felkiáltást írta, ezért a jel a ké-
sRbbiekben „Wow! signal” („H`ha!”-jel) néven vált is-
mertté. Északi irányban a Cefeusz, 
a Kassziópeia és a Gyík csillagké-
pek kereshetRek a Tejút sávjában. 

A Perseida meteorrajt augusztus 11-
rRl 12-re virradó éjjel, kora hajnalban 

érdemes megfigyelni, ekkor várható a 
raj maximuma, de már az elRtte és utá-

na következR napokban is erRsödhet a 
meteoraktivitás! 

A Vénusz a hajnali égbolt felt`nR égi-
teste, fehéren ragyog a keleti égen. Lát-
hatósága lassan romlani kezd. Augusz-
tus elején még majdnem két órával kel a 
Nap elRtt, a hónap végén már kevesebb, 
mint másfél órával. Fényessége –3,8 
magnitúdóról –3,9 magnitúdóra növek-
szik. A Merkúr a hónap elején még ke-
reshetR napkelte elRtt a keleti ég alján. 

Elsején egy órával kel a Nap elRtt, de látha-
tósága gyorsan romlik. 8-án felsR együttál-
lásban van a Nappal. 20-án már kereshetR 
napnyugta után a nyugati látóhatár közelé-
ben, de csak fél órával nyugszik késRbb a 
Napnál. A Mars elRretartó mozgást végez a 
Sz`z, majd a Mérleg csillagképben. KésR 
este nyugszik, az esti órákban látszik a dél-
nyugati égen. A Jupiter a hónap elején már 
kereshetR napkelte elRtt a keleti ég alján. 
Láthatósága gyorsan javul, a hónap köze-
pén már másfél órával kel a Nap elRtt. Fé-
nyessége –1,8 magnitúdó. A Szaturnusz éj-
fél elRtt nyugszik, az éjszaka elsR felében 
látszik a délnyugati ég alján. Fényessége 
0,6 magnitúdó. Az Uránusz késR este kel, az 
éjszaka második felében kereshetR a Halak 
csillagképben. A Neptunusz viszont egész 
éjszaka megfigyelhetR a VízöntR csillag-
képben.

Lőrincz Henrik

A rádióteleszkóp által begy_jtött jelek sorozata, 
rajta Ehman kézzel írott „Wow!” („H_ha!”) bejegyzése

Az M27 Súlyzó-köd 

Az M27 a Kis Róka csillagképben
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Kultúránk nagykövetségei

A modern értelemben vett magyar 
kulturális külpolitika első jelentősebb 
intézetei a XIX–XX. század forduló-
jától kezdődően jöttek létre. A külföldi 
magyar intézetek sorában az első a 
Fraknói Vilmos alapította (1895) Ró-
mai Magyar Történeti Intézet volt, 
mely az első világháború kitörésével 
megszűnt (1914). A következő két je-
lentősebb magyar állami tudományos 
intézetet azonban éppen a világhábo-
rú alatt, a szövetséges országokban 
(Törökországban és Németországban) 
alapították. Az Isztambulban létesített 
Konstantinápolyi Magyar Tudomá-
nyos Intézet (1916–1919) elsősorban a 
bizantinológia és az orientalisztika (tur-
kológia), különösen a bizánci-magyar 

és török-magyar kapcsola-
tok kutatását tűzte ki cé-
lul. Vezetője Hekler Antal 
művészettörténész volt, 
munkatársai közé tarto-
zott Luttor Ferenc és Fe-
hér Géza bizantinológus, 
Kós Károly építész, 
Oroszlán Zoltán régész. 

A berlini egyetem Ma-
gyar Intézetének alapítása 
a helyi magyar tanszék 
felállításával kezdődött: 

Gragger Róbert 1916-tól lett itt rend-
kívüli egyetemi tanár és lektor, egy-
ben az intézet igazgatója. Gragger szá-
mít a hungarológia fogalma első ki-
dolgozójának. A részben német szár-
mazású, ám magyar nemesi ősöket is 
felmutató Klebelsberg Kuno és 
Hóman Bálint miniszterségük idején 
élénken támogatták az intézetet. 1924-
ben magyar ösztöndíjasoknak létrehoz-
ták a berlini Collegium Hungaricumot 
is. Gragger utóda Farkas Gyula lett, aki 
szintén a külhoni hungarológia fő köz-
pontjaként igazgatta intézetét. 

A Kornis Gyula által hangoztatott 
magyar „kultúrfölény” koncepcióját 
pártoló politikusok az 1920-as és 
1930-as években sorra hozták létre a 
külföldi magyar tudományos intéz-
ményeket. Ezek száma 1942-re 
(Hóman miniszterségének utolsó 
évére) 48-ra emelkedett, s közöttük 
hét külföldi magyar intézet műkö-
dött (Ankara, Berlin, Helsinki, Lip-
cse, Róma, Stockholm, Szófia). 

Ujváry Gábor a berlini intézmények-
re összpontosítva, magyar, osztrák és 
német levéltárak és kézirattárak 
anyagát is feldolgozva írta meg a kül-
földi magyar intézetek történetének 
első szakaszát. Munkája tudomány- 
és diplomáciatörténet is egyben. Az 
alapítói lendület és fenntartói elszánt-
ság bemutatása mellett Ujváry felvil-
lantja a magyar kultúra külföldi 
megismertetésének, a fiatal tehetsé-
gek külföldi továbbképzésének egy-
egy nagy pillanatát is. (Kulturális híd-
főállások. A külföldi intézetek, tanszé-
kek és lektorátusok szerepe a magyar kul-
turális külpolitika történetében.  I. kötet. 
Az I. világháború előtti időszak és a ber-
lini mintaintézetek. Ráció Kiadó. 2013, 
3125 forint, 303 oldal) 

KICSI SÁNDOR ANDRÁS

A gyógyító útja

Mit tehet egy orvos (pontosabban egy 
erdélyi magyar orvosnő), ha egyszer 
csak elege lesz a szövevényes bürokráci-
ából, adminisztrációból és semmi mást 
nem akar, csak embereket gyógyítani, 
úgy, hogy közben tartozik is valahová? 
Nos, sok mindent. Dr. Turóczi Ildikó 
például úgy döntött, hogy elmegy 
Afrikába önkéntesnek. A Buen Camino 
– jó utat című könyvéről már ismert 
kalandvágyó orvosnő – aki írónak sem 
utolsó – kedves, érzékeny nyitottsággal 
fordult az európai gondolkodású és 
mentalitású emberek számára sokszor 
idegen és néha hátborzongatóan külön-
böző kultúra felé.

Esu egy kis hegyi királyság Kamerun-
ban. Már az odajutás sem túl könnyű a 
zsúfolt és ócska buszon napokig zötykö-
lődve. A szerző teljes természetességgel 
fogadja a körülményeket, az idegen 
éghajlatot, ahol vagy folyton esik, vagy 
kiszáradnak még a kutak is. Hamar 
barátságot köt az egyébként is kedves és 
szívélyes emberekkel. Többször látoga-
tást tesz a királynál, akinek – modern 
ember lévén – csak egyetlen felesége van 
és kedvesen érdeklődik a doktornő férjé-
nek nézeteiről, majd miután megtudja, 
hogy neki is csak egy felesége van, elis-
merően modern embernek titulálja. A 
többnejűség egyébként arrafelé teljesen 
elfogadott. Nagy, U alakú házakban 
lakik a nagycsalád, közösen nevelik a 
gyerekeket és a kiterjedt rokonság elár-

vult gyerekeit is. Lopás nincs, mindent 
kint lehet hagyni, semmi nem tűnik el. 
Árvaház sincs, hiszen mindig van, aki 
törődjön a kicsikkel. Az élet nehéz, az 
asszonyok a földeken, a férfiak pedig a 
(sokszor távoli) városokban dolgoznak. 
A földek nem túl termékenyek, állatte-
nyésztéssel csak a szomszédos Nigériából 
idetelepült muszlim törzsek foglalkoz-
nak. Megdöbbentő látni, hogyan élnek 
emberek mélységes szegénységben, de 
szegénységtudat nélkül, boldogan.

A doktornő zokszó nélkül teszi a dol-
gát, a legalapvetőbb technikai felszerelés 
nélkül, szűkös készle-
tekkel egy olyan 
országban, ahol ő lett 
az „alternatív orvos”, a 
hagyományos, gyógy-
füvekkel, amulettek-
kel és szellemek segít-
ségével gyógyító kolle-
gái mellett. Majdnem 
azt írtam: „kollegáival 
szemben”, de Kame-
runban nagyon béké-
sen megfér a két szemlélet. A doktornő 
több látogatást is tesz a törzsi orvosoknál, 
akik teljes nyíltsággal avatják be tudo-
mányukba. Rendkívül érdekes világ 
bontakozik ki a szemünk előtt a könyv-
ből. Vallási és törzsi szokások, a minden-
napi élet szinte naplószerűen dokumen-
tált leírása teljesen ítélkezés mentes. A 
kicsi, viszonylag vékony könyv egy 
egész világ színes kavalkádját bontja ki 
elénk. Ott ülünk a sötét fűkunyhóban 
füstölő tűzhely mellett vagy a szent szik-
la alatt, láthatjuk a táncokat, részt 
vehetünk az ünnepekben és hétköz-
napokban. A doktornő rengeteg 
hálás pácienst hagy maga után, meg 
sok olyat is, akiken a mostoha körül-
mények vagy a fejekben lakozó szem-
lélet miatt nem tudott segíteni. Végül 
még törzsi nevet is kap. Nem más, 
mint az önkéntes-program mecénása 
fogadja családjába. Az illető barátja 
még megbízza indulás előtt, hogy hoz-
zon neki fehér feleséget, ha legközelebb 
jön. Ne legyen se szegény, se sovány, 
cserébe viszont szép házat épít neki – 
hogy hányadmagával fog benne lakni, 
arról persze nem szólt… (Változó idők 
Kamerunban – Fehér gyógyítóként a hegyi 
királyságban; Publikon Kiadó, Pécs,  184 
oldal, 2 185 forint)

KOVÁCS GABRIELLA



Nyelvvizsgák, nyelvtudás

Az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs 
Központjának adatai szerint 2013-ban 127 ezer alkalommal 
próbáltak meg akkreditált nyelvvizsgát szerezni hazánk-
ban, a 2012. évinél 11%-kal kevesebbszer. A vizsgák száma 
2010 óta csökken, a tavalyi évben tett próbálkozások száma 
27%-kal maradt el a 2009. évitől. Az elmúlt tíz évben a 
vizsgákon részt vevők rendre több mint kétharmada a 14–
24 éves korosztályból került ki, 96%-uk pedig 40 évesnél 
fiatalabb volt. A vizsgaszám alakulását így jelentősen befo-
lyásolja a népesség korösszetételének alakulása, a fiatal né-
pesség számának nagysága. A Központi Statisztikai Hivatal 
adatai szerint 2013-ban a 14–24 éves, valamint a 14–39 éves 
népesség száma egyaránt 6%-kal volt kevesebb a 2009. évi-
nél. Miután a népességszám mérséklődése lényegesen elma-
radt a nyelvvizsgák számának csökkenési ütemétől, így az 
csak részben jelenthet magyarázó tényezőt. A Nyelviskolák 
Szakmai Egyesülete szerint a nyelvvizsgák 
számának alakulását a demográfiai folya-
matokon túl a felsőoktatási felvételi eljá-
rásban alkalmazott pontszámítási rend-
szer megváltozása, az emelt szintű érett-
ségik elterjedése is befolyásolta, amely 
révén a korábbiakhoz képest kevesebb 
motiváció maradt a nyelvvizsgákon való 
részvételhez. (E folyamat kedvezőtlen-
nek értékelhető annak fényében, hogy a 
diploma megszerzésének feltétele a nyelv-
vizsga sikeres letétele.)

2013-ban a nyelvvizsgák 69%-a az angol 
nyelvből szerzett tudás bizonyítását szol-
gálta, a német nyelvvizsgák aránya 22%-
os volt. Egyesek számára bizonyosan meg-
lepetéssel szolgál, hogy tavaly – az azt megelőző évekhez 
hasonlóan – a harmadik legkedveltebb nyelv az eszperantó 
volt, amelyből 3,6 ezer vizsgát tartottak. Ezret meghaladó 
számú vizsgát még franciából (2,2 ezer), olaszból (1,3 ezer) 
és spanyolból (1,2 ezer) tettek. Az angol nyelvből lebonyolí-
tott nyelvvizsgák száma az utóbbi négy évben 23%-kal 
csökkent, az átlagnál 4 százalékponttal kisebb mértékben. 
Az utóbbi tíz év „nagy vesztesének” a német tekinthető, 
amely nyelvből a 2006. évi 54 ezer vizsgával szemben tavaly 
már csak 28 ezerszer próbálkoztak. A kisebb nyelvek több-
sége esetében a visszaesés 2009 és 2013 közötti mértéke szá-
mottevően meghaladta az átlagosat, a csökkenés az eszpe-
rantót illetően 35%-os, az olasz vonatkozásában 40%-os, a 
franciát illetően pedig 44%-os volt. 2013-ban a vizsgák 

62%-a bizonyult sikeresnek. Az angol esetében 64%-os, a 
németet illetően ennél 5 százalékponttal alacsonyabb volt 
a sikerességi arány. A kisebb nyelvek közül spanyolból a 
vizsgák 76%-a volt eredményes, míg a könnyen tanulha-
tónak tekintett eszperantóból mindössze 44%. Ez utóbbi 
sikerességi arány egyébiránt mindössze a cigány (lovari) 
nyelvénél volt magasabb azon 29 nyelv közül, amelyekből 
tavaly vizsgáztak.

2013-ban másfélszer annyi nő nyelvvizsgázott, mint fér-
fi. A nemek legkiegyenlítettebb aránya az angolban ala-
kult ki, a vizsgázók 57% nő, 43%-a férfi volt. Ezzel szem-
ben a német nyelvvizsgákon megjelentek 65%-a tartozott 
a szebbik nemhez, amely arány a franciában 71%-ot, a 
többi nyelv átlagában pedig 73%-ot tett ki.

2013-ban a nyelvvizsgák 82%-a – a jellemzően 1,5-2 
év tanulást követően megcélozható – középfokú volt. 
Az alapfokú vizsgák aránya a kétezres évek közepén 
még 28%-os volt, majd 2007-től folyamatosan csökken. 

Arányuk először 2011-ben volt 10% alatti, s ugyanettől 
az évtől a felsőfokú vizsgák száma meghaladja az alap-
fokúét. A felsőfokú vizsgák aránya a 2004. évi 6%-ról 
2013-ra 10%-ra emelkedett.

2012 elején az Európai Bizottság az európai uniós polgá-
rok nyelvtudásáról, nyelvtudáshoz való viszonyulásáról ké-
szített Eurobarométer felmérést. A kutatás szerint a tagálla-
mok közül hazánkban a legmagasabb azok aránya, akik 
egyetlen idegen nyelvet sem beszélnek (65%). Érdekes jelen-
ség, hogy a 2005. évi felméréshez képest csökkent azon 
uniós polgárok aránya, akik a franciát, vagy a németet fon-
tos nyelvnek tekintik, nőtt viszont azok aránya, akik 
ugyanezt gondolják a kínai nyelvről.

HERZOG TAMÁS
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

remén, tőlünk extrém nagy távolságban, 
775 ezer, illetve 900 ezer fényévre van-
nak. (Ez mintegy ötszöröse galaxisunk 
legközelebbi törpe kísérője, a Nagy Ma-
gellán Felhő, illetve harmada a Lokális 
Csoport legközelebbi szomszédgalaxisa, 
az Andromeda távolságának.)

A John Bochanski csillagászpro-
fesszor vezette csoport a felfedezés-
ről az Astrophysical Journal Lettersben 

számolt be. A többi spirálgalaxishoz 
hasonlóan, Tejútrendszerünket is 
egy kifelé folyamatosan ritkuló, 
csillagokból és gömbhalmazokból 
álló, közel gömb alakú halo veszi 
körül, amely legalább 500 ezer fény-
éves távolságig nyúlik, bár anyagá-
nak 90 százaléka egy 100 ezer fény-
év sugarú gömbön belül található. A 
halóban több csillagáramlás is azo-
nosítható, amelyek mindegyike egy-
egy korábban bekebelezett és szétda-
rabolódott törpegalaxis anyagából 
származik, miként a halo csillagai-
nak és gömbhalmazainak egy része 
is. A halo peremvidéke tehát szá-
mos olyan kozmikus relikviát őriz, 
amelyeknek megismerése nagyban 
hozzájárulhat a Tejútrendszer ki-
alakulásának és fejlődésének meg-
értéséhez. Nagyon nagy távolsága 
és gyéren szétszórt csillagnépessé-
ge miatt azonban erről a viharos 
múltú határvidékről még keveset 
tudunk: 400 ezer fényéves távolsá-
gon túl eddig mindössze 7 csillagot 
sikerült benne azonosítani.

Vsi	agyagzsetonok

Egy dél-törökországi régészeti feltá-
ráson nagytömegű „agyagzsetont” 
fedeztek fel, amilyeneket még az írás 
kialakulása és elterjedése előtti idők-
ben használtak a kereskedelemben 
gazdát cserélő áruk mennyiségének 
„könyvelésére”. A történészek eddig 
úgy vélték, hogy ezek az ősi feljegy-
zési módok az írás használatának 
hétköznapivá válásával idejétmúlttá 
lettek, és eltűntek. A mostani lelet 
azonban több ezer évvel az írás ki-
alakulása utáni időszakból szárma-
zik – tehát még ekkor is használták 
őket. Kutatók ezt ahhoz hasonlítják, 
ahogy a számítógépek mai minden-
napossá válása sem szorította ki telje-
sen a hagyományos ceruzák és tollak 
használatát. 

Az úgynevezett tokenek – külön-
böző egyszerű formájú (korong, go-
lyó, gúla, henger), 1–3 centiméteres 
kavicsszerű agyagtárgyak – az írott 
történelem előtti időkben alakul-
tak ki és terjedtek el a Közel-Ke-
leten. Legkezdetlegesebb példái 
a Kr. e. 8.-7. évezredből maradtak 

A	Tejútrendszer	legtávolabbi	
csillagai

Amerikai csillagászok az arizonai 
MMT Obszervatórium spektrográfjá-
val felfedezték a Tejútrendszer eddig is-
mert két legtávolabbi csillagát: az ULAS 
J001535.72+015549.6 és az ULAS 
J074417.48+253233.0 két hűvös vörös 
óriás, amelyek galaxisunk halójának pe-

fenn, közvetlenül 
az írás kialaku-
lását megelőző 
időszakig azon-
ban rengeteget 
fejlődtek, a 4. 
évezredben már 
fejlett számolási 
rendszert alkot-
tak: a különböző 
alakú, és ese-
tenként beléjük 
karcolt vagy fúrt 
jelekkel is ellátott 
„tokenek” más 
és más árufélesé-
get (gabonát, álla-
tot, fémeket stb.) 
jelentettek, illetve 
azokból különféle egységeket. Idővel 
az egyes „szerződésekhez” tartozó 
tokeneket belül üreges agyaggömb-
be zárták és kívülről lepecsételték, 
még később pedig már a gömb külső 
felületén is rögzítették a belső tartal-
mát. Számos szakember szerint ez 
egyenesen vezetett el odáig, hogy az 
agyaggolyók felületén szereplő in-
formációkat kis agyagtáblácskákra 

karcolják fel, s nagyjából a 3. évezred 
elejére kialakuljon az írás. Nagyjából 
ugyanerre az időszakra esik, hogy 
a régészeti leletekben is csökkenni 
kezd az ott talált agyaggömbök és 
tokenek száma, majd szinte teljesen 
eltűnik: ez vezetett arra a feltétele-
zésre, hogy az írás elterjedése a régi 
„könyvelési” módszert fölöslegessé 
tette és eltüntette. 

A Törökországban most elQkerült, az Újsszír Birodalom fénykorából 
származó agyagtokenek egy része

KÉP: ZIYARET TEPE ARCHAEOLOGICAL PROJECT

Számítógépes szimulációval elQállított 
fantáziakép a TejútrendszerrQl a tQlünk 
mintegy 775 ezer fényévre levQ ULAS 

J0015+01 vörös óriás távolságából



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/31   987

volt”. Az űrben használt anyagok felü-
letének a lehető legsimábbnak kell len-
nie, pórusok és lazán kötött szemcsék 
nélkül, mert ezek esetleg repedéseket 
okozhatnak. A felületeknek rendkí-
vül tisztának is kell lenniük, mégpe-
dig a legszigorúbb sebészeti standar-
doknak megfelelően. Már nem egy-
szer szenvedtek végzetes sérüléseket 
a műholdak finom elektronikai és 
optikai alkatrészei a szennyeződések 
vagy a kigázosodás miatt.

Az ESA új projektjében a műhol-
dak és egyéb űreszközök építése 
során használt anyagokkal – jel-
lemzően alumíniummal, titánnal 
és rozsdamentes acéllal – végeznek 
majd 3D-s nyomtatási kísérleteket 
annak megállapítására, hogy az így 
készült alkatrészek felületei kellően 
simák és hibamentesek lesznek-e. A 
munka során különböző felületkeze-
lő eljárásokat is alkalmaznak majd, 
köztük a lézer- és elektronsugárral 
történő olvasztást, illetve a homok-
fúvásos, maratásos, nikkelbevonásos 
és festéses felületkezelési technoló-
giákat. Ezután megvizsgálják a ke-
zelt részek mechanikai tulajdonsá-
gait; tanulmányozzák a korrózióval 
szembeni ellenállást és törésteszteket 
is végrehajtanak. A vizsgálatokhoz 
roncsolásmentes eljárásokat alkal-
maznak, mint például az ultrahan-

gos vagy röntgensugárzásos mód-
szer. Az ESA dél-amerikai egyenlí-
tői kilövőhelyén az extrém éghajlati 
jelenségekkel szembeni ellenállásu-
kat is tesztelik, illetve a világűrbe 
juttatva őket a szélsőségesen hideg 
körülmények között is vizsgálják a 
viselkedésüket. 
                         KOVÁCS JÓZSEF

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

A mostani feltárás során azonban, 
amelyet az ókori Újasszír Birodalom-
ban fontos szerepet játszó Tušhan vá-
rosának valószínűsíthető helyén ma ta-
lálható Ziyaret Tepe török településen 
végeztek (ahol már 1997 óta folynak 
ásatások) nagy mennyiségű, a Kr. e. 1. 
évezredből – tehát jó 2000 évvel az írás 
kialakulása utáni időszakból! – szárma-
zó tokenre bukkantak.

Mint azt a mostani feltárást veze-
tő John MacGinnis, a Cambridge-i 
MacDonald Régészeti Kutatóintézet 
munkatársa elmondta, a leletet egy 
raktárszerű építmény két hátsó szobá-
jában találták, agyagtáblák, súlyok és 
agyagpecsétek társaságában: feltehe-
tőleg a beérkező áruk adminisztráci-
óját végezhették itt, és a jelek szerint 
egyfajta „kettős könyvelést” alakítot-
tak ki, amelyben a tokenek és az írott 
agyagtáblák egyaránt részt vettek.  

„Úgy véljük, az áruátvétel több szakasz-
ban ment végbe, amelyben eleinte a tokenek 
kísérték az árut, amelyet fajták szerint 
szétosztva mindig a megfelelő fajtájú és 
számú token kísért tovább, és csak az üz-
let teljes lebonyolításának végén került sor 
ennek írásbeli rögzítésére. Ez azért is prak-
tikus megoldás lehetett, mert a közbenső 
átvételi pontokon nem volt szükség írástudó 
személyekre” – mondta MacGinnis.   

                                       (ScienceDaily)

Nyomtathatunk-e	erhajót?	

Az űripari alkatrész-gyártást is meg-
reformálhatja a 3D-nyomtatás. Szinte 
minden szükséges alkotóelem előállíta-
tó ezzel a technológiával, ami ellentét-
ben a hagyományos eljárással nem egy 

darabból vágja ki a szükséges alkotó-
részeket – ezzel rengeteg hulladékot 
termelve –, hanem rétegenként építi 
fel a formákat. Ezzel a módszerrel 
nem csak a gyártástechnológia válna 
hatékonyabbá, de a változatos anyag-
felhasználás miatt jelentősen csök-
kentheti az összetevők tömegét is.

Már az egészen 
bonyolult és ösz-
szetett darabok 
is könnyedén 
előál l íthatóak 
nyomtatással , 
a kérdés csak 
az, hogy az így 
készített eszköz 
megfelel-e az űr 
által támasztott 
rendkívül szigorú 
követelmények-
nek. Az ördög a 
részletekben la-
kozik, ebben az 
esetben a legap-
róbb részletekben. A nyomtatott tes-
tek felülete ugyanis közel sem annyira 
egységes, mint a hagyományos techni-
kákkal gyártott alkatrészeké. 

Míg ez a földi alkalmazások során 
általában nem jelent komolyabb problé-
mát, a világűrben akár végzetes követ-
kezményei is lehetnek. A Nobel-díjas 
Linus Pauling mondta egyszer: „Lehet, 
hogy a szilárd testeket a Jóisten teremtette, 
de azok felülete biztosan az ördög munkája 

Napunk közelebbi szomszédságá-
ban galaxisunkban a vörös óriások 
jóval ritkábbak, mint a vörös törpék. 
Nagyobb távolságokban azonban 
mégis könnyebb lehet a tízezersze-
res fényességű óriásokat kimutatni. 
Megfelelő színszűrők alkalmazá-
sával, amelyek az óriások látható 
és közeli infravörös spektrumának 
jellegzetes sávjait emelik ki, a vörös 
óriások még nagyon nagy távolsá-
gokban is észlelhetők. 

A felfedezés jelentősége messze 
túlmutathat az aktuális rekordállí-
táson, amennyiben az alkalmazott 
módszer valóban alkalmasnak bi-
zonyul arra, hogy vele nagyon tá-
voli vörös óriásokból egy nagyobb 
mintát állítsanak össze. Így ugyan-
is a csillagok gyakoriságának és 
különféle tulajdonságainak össze-
hasonlítása a Tejútrendszer kiala-
kulására és fejlődésére vonatkozó 
elméleti modellek megfelelő jósla-
taival lehetőséget nyújt e modellek 
tesztelésére.        

                                      (Sci-News)

Egy 3D-s nyomtatással készült alkatrész 
felületének pásztázó elektronmikroszkópos 

felvétele. Az elQállítási eljárás eredményeként 
a felületen lazán kötött szemcsék találhatók, 

melyek a világ_rben gondot okozhatnak. 
A legnagyobb szemcsék mérete 100 

mikrométer (0,1 mm) körüli, azaz az emberi 
hajszál átmérQjének felel meg. (ESA)

A bal oldalon egy hagyományos eljárással gyártott zárószelep, a jobb 
oldalon pedig ennek 3D-s nyomtatással elQállított változata. MindkettQ 
repült az ESA Nemzetközi ^rállomáshoz kapcsolt Columbus modulján. 

Az eredeti rozsdamentes acélból hegesztéssel készült vékony falú 
darab, míg a „nyomtatott” változat anyaga titán, ami 

40%-os tömegcsökkenést eredményezett. (ESA)
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 Amikor azt a szót hall-
juk, hogy környezetbarát, 
leggyakrabban valami olyan 

dologra gondolunk, aminek jelentős a környezeti 
hatása, például autókra, izzókra vagy repülőkre, ahol 
nagyobb hatásokkal számolhatunk, és éppen ezért a 
zöldítés is komoly előnyökkel jár. Aligha jutna eszünk-
be a környezetbarát bútor, pedig ennek is helye lenne a 
fejünkben. Annál is inkább, mert ma már zárt terekben 
töltjük időnk java részét, így tehát nem mindegy milyen 
az a környezet, amellyel órákon 
keresztül érintkezünk, és amely-
nek levegőjét is belélegezzük. 
Ennek, és a vásárlók elvárásainak 
köszönhető, hogy a bútoriparban is 
megjelent a zöldítés igénye. Lássuk, 
mitől környezetbarát egy bútor.

Mivel a bútoripar igen sok ragasz-
tóval és festékkel, lakkal dolgozik, 
ezért az egyik legfontosabb szem-
pont az illékony szerves szennyező-
anyagok kibocsátásának csökkentése. Ez több szempont 
miatt is fontos, egyrészt csökkenteni az üzem kibocsá-
tását, másrészt minimalizálni a belső légterekbe jutó illé-
kony szerves anyagok mennyiségét.  Ennek legegyszerűbb 
módja, hogyha a korábbi oldószerbázisú festékek és ragasztók 
helyett a gyártók átállnak a víz- vagy poralapú alapanyagok-
ra. A korábbi oldószeres festékek és ragasztók miatt a beltérben 
igen magas lehetett a szerves szennyezők mennyisége, amelyek 
között például a rákkeltő formaldehid is megtalálható volt. 
Sajnos az ilyen bútorokból hosszú ideig kerülhettek a levegő-

be – az idő előrehaladtával egyre kisebb mennyiségben 
– légszennyező anyagok. A vízbázisú termékek esetén 
radikális a szennyezőanyagok csökkenése, ez tehát az 
első lépcső.  

A második fontos szempont, hogy ha egy mód van rá, kerül-
jük a préselt fabútorokat. A bútorlapok, MDF-lapok, farost-
lemezek mind lényegesen több káros anyagot bocsátanak ki, 
mint a tömör fabútorok. Az Európai Szabványügyi Bizottság 
(CEN) 2004-ben szabványt vezetett be a falemezek formalde-
hid-tartalmára. Egy terméket akkor lehet az úgynevezett E1 

csoportba sorolni, ha a környezetszeny-
nyező anyagok kibocsátása legfeljebb 
0,13 milligramm légköbméterenként. 
Ha ennél több, akkor E2 kategóriába 
tartozik. Ha ilyen bútorokat vásárolunk 
érdemes tájékozódni, hogy a gyártó 
tartja-e az E1 szabványt. Természetesen, 
ha van rá mód, akkor a bútorlapos, pré-
selt bútorok helyett vásároljunk fenyő-
bútorokat, ezeknél minimális a szerves-
anyag-kibocsátás.

A következő dolog, amire érdemes odafigyelni, a bútorok 
alapanyaga. Itt az ideális választás a természetes alapanyagú 
bútor, elsősorban a fabútor, de itt is vannak fokozatok. Egyes 
gyártók ugyanis vállalják, hogy csak olyan faanyagot hasz-
nálnak, amely fenntartható erdőgazdálkodás keretében került 
kivágásra. Ha a deklaráció mellett meglátjuk az FSC- 
logót, akkor biztosak lehetünk benne, hogy jó helyen 
járunk. Az FSC, Forest Stewardship Council a legismer-
tebb fenntartható erdőgazdálkodást minősítő szervezet. 

(www.greenfo.hu)
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ZÖLD BÚTORVÁLASZTÁS

pét, s ezáltal elkerülhessék a bonyolultabb 
műtéti beavatkozást” – nyilatkozta a ku-
tatócsoportot vezető Eduardo Marbán, 
a Cedars-Sinai Szívintézet igazgatója.

A kísérletek során a kutatók olyan 
disznókat kezeltek, amelyek igen lassú 
szívritmust okozó betegségben szen-
vedtek. Katéterrel egy TBX18 nevű 
gént juttattak az állatok szívébe: az em-
berben is megtalálható gén hatására a 
közönséges szívizomsejtek egy kisebb, 
borsónyi területet elfoglaló csoportja 
a szív összehúzódásait szabályozó in-
gerületkeltő központ, a szinuszcsomó 
sejtjeihez hasonlóakká specializálódott. 
Ez a sejtcsoport már a második napon 

át is vette a szabályozást: a génkezelt 
állatok szívverése ennek hatására fel-
gyorsult. A 14 napig tartó megfigye-
lés során ez az állapot stabilan fenn 
is maradt, de a kutatók nem látják 
komoly akadályát annak, hogy ezt 
az időtartamot megnyújtsák.

Marbán reményei szerint az első kli-
nikai próbákat 3 éven belül megkezd-
hetik, és elsőként olyan betegeken 
végezhetik el, akikben az elektroni-
kus pacemakerek gyulladást vagy im-
munreakciókat váltanak ki, ezért az 
számukra nem jelent megoldást.

Eugenio Cingolani, az intézet egyik 
klinikájának igazgatója, akinek szak-
területe a veleszületett szívrendelle-
nességek csecsemő- és kisgyermek-
kori kezelése, és maga is részt vett a 
Marbán vezette csoport munkájában, 
azt a ma még futurisztikusnak tűnő 
elképzelést is felvetette, hogy a szív-
sejtek génterápiás módosítása, ami 
egy egyszerű katéter bevezetésével 
megvalósítható, idővel akár magza-
tokban is alkalmazható lesz.    

                                            (ScienceDaily) 

Biológiai	pacemaker

A Cedars-Sinai Szívintézet kardio-
lógusainak egy csoportja minimális 
sebészeti beavatkozást igénylő új eljá-
rást fejlesztett ki szívritmuszavarban 
szenvedő betegek gyógyítására: ennek 
során géntranszplantációval módosí-
tott szívsejtek veszik át a szívműködés 
szabályozásának szerepkörét, és egyfaj-
ta biológiai pacemakerként működve 
tartják fenn a szabályos szívverést.

Az eljárásról, amelyet több mint 
12 évnyi kutatómunka után most elő-
ször disznókban teszteltek, a Science 
Translational Medicine szakfolyó-
iratban számoltak be a kutatók. Re-
ményeik szerint a módszer emberben 
is hatékonyan működhet, és idővel 
kiválthatja a mesterséges mechani-
kai pacemakereket, amelyekből egyes 
becslések szerint csak az Egyesült Ál-
lamokban évente mintegy 300 ezer (új 
vagy csere) kerül beültetésre. 

„A világon most először sikerült élő ál-
latok egyes szívsejtjeit úgy átprogramozni, 
hogy átvehessék a ritmusszabályozás szere-
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21. ErQszak, rémuralom. 22. Bolyai- és Wolf-díjas izraeli matematikus, szakíró, 
2013-tól az MTA tiszteletbeli tagja (Szaharón). 26. Bach és Goethe egyik sze-
mélyneve. 29. Botanikus, vegyész (János, 1879–1956). 31. ... noir; kék burgundi 
(borfajta). 33. ... Mann; néhai svájci történész, Thomas Mann fia. 36. HírszerzQ. 
38. Vagy úgy! 40. A szamárium vegyjele. 42. Vége a viharnak!

A 27. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: ROZSOMÁK; 
ÉSZAKI PETYMEG; GÜZÜEGÉR, NAGY KUDU. A megfejtést beküldQk közül 
Schmidt Egon: EmlQsök Európában és a nagyvilágban cím_ könyvét (M_szaki 
Kiadó) nyerte: Csillag Nóra (Kismaros), Hován Artúr (Nyíregyháza), Nemes-
né Kiss Ildikó (Füzesgyarmat), Sztancsik Katalin (Szentgotthárd) és Tímári 
Szabolcs (Gyula). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

A Tinta Kiadó népszer_  sorozatában, Az ékesszólás kiskönyvtára tagjaként 
jelent meg Holló János: Bevezetés a kommunikációelméletbe cím_ könyve. 
EbbQl kérünk négy hírm_fajt. A beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk 
ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét keddje, 
augusztus 12-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 
Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 19. szá-
munkban indult rejtvényciklusunk e héten ért a végére, s a négyzetek bet_i egy 
90 éve született, Széchenyi-díjas irodalom-, m_velQdés- és tudománytörténész 
nevét adják meg. A név beküldésének határideje: 2014. augusztus 12-e. A 
megfejtQk között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az elsR hírm`faj. 10. 1928-ban vitorlázásban olimpiai bajnok 
norvég trónörökös (késQbb 34 éven át király). 11. A turini ...; alias Kossuth Lajos. 
13. Madár, latinul. 15. Dömölky ...; olimpiai és világbajnok vívónQ. 17. A többitQl 
élesen különbözik. 19. Község a Lator-pataknál MezQkövesdtQl nem messze. 
20. Széles az ilyen út. 23. Lon ...; kambodzsai marsall, egykori államfQ. 24. A 
-va képzQpárja. 25. Csincse-parti település a Borsodi-MezQségen. 27. A lítium 
vegyjele. 28. Atkákat pusztít. 30. Futár, régiesen. 32. Kábítószer. 34. ... Tóth 
László; Jászai-díjas színész, kiváló m_vész. 35. A habarcs egyik alapanya-
ga. 37. ... Mandliková; az 1980-as évek (ma Ausztráliában élQ) kiváló cseh 
teniszezQnQje. 39. Láncfonal erQsítése. 41. Bár. 43. A második hírm`faj.

FÜGGQLEGES: 1. Atommag! 2. Folyó és város Fehéroroszországban (ULA). 
3. USA-beli filmrendezQ, forgatókönyvíró, több western alkotója (Delmer). 4. 
Európa, amerikai szemmel. 5. Dublini. 6. Telefon, röv. 7. Áltat, hiteget. 8. Suzuki-
modell. 9. A harmadik hírm`faj. 12. (Rétesnek és kalapnak nevet adó!) osztrák 
tartományból való. 14. Püspöki fejfedQ. 16. A negyedik hírm`faj. 18. Farol. 

Miksz Éva (cili31@freemail.hu) – Kigubózás – cím` képpárja 28. 
számunkban (a 886. oldalon) jelent meg.

A máktündér a vidám szellRk hullámain áttáncolt tavasz 
bevégeztével leveti elny`tt báli ruháját, és nekigömbölyödve, mere-

vített derékkal kihordja 
termését, amivel a kará-
csonyi csillagszórók 
alatt aztán találkozzunk 
újra. A fantáziajáték An-
dersen-mesére emlé-
keztet, a képpár ellen-
ben misztériumot idéz. 
A szétnyílt bibe immár 
az anyaság koronáját 
formázza. A fény-ár-
nyék játékosság egy ci-
rógató simítássá komo-
lyodik, óvó pántokként 
ível a gubón, vagy mint 
hosszúsági körök a gló-
buszon. 

(H. J.)

JÚLIUSA HÓNAP KÉPE
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2014. október 11.

Jelentkezési határidQ: 2014. szeptember 8.

A vizsga elQtt felkészítQ 
tanfolyamok indulnak. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten
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A bor kultúrája a medi-
terrán vidéken és azon 
túl meghatározó része 
sok-sok ember életének 
– egyúttal sajátos módon 
kapcsolja össze a tradíci-
ót a modernséggel. Az 

Adria keleti partjának legnagyobb félszigete, Isztria eb-
be a körbe tartozik: lehetetlen a bor kultúrája nélkül be-
szélni róla.

A Falu az Adrián című időszaki kiállítás, amelyet a 
pazini néprajzi múzeum munkatársai készítettek a Savaria 
Múzeumban, a bor kultúrájára összpontosítva tár a láto-
gatók szeme elé egy különleges panorámát. Az Adria 
mentén azonban évszázadokon át nem  voltak falvak, 
csak városok léteztek – alkalmasint városállamok. A fal-
vak vidéke a szárazföld felé haladva, a parttól mintegy tíz 
kilométeres távolságra kezdődött, szerves egységet alkot-
va a tengermellékkel. Itt azonban a turista többnyire csak 
átutazik, hogy mielőbb a vízparton nyaralhasson.
A kiállítás a kereskedelem (a Monarchia idejétől a mai 
VinIstráig), a gazdálkodás (főleg szőlőművelés), a pince és 
az egyre jelentősebb agroturizmus bemutatásával vázolja 
Isztria néprajzi múzeuma Isztria borkultúráját. Bevezetőül 
egy különleges tárgy jeleníti meg Isztria és Vas megye kap-
csolatát: a „bukaleta”, az Isztriából exportált egyedi formá-
jú boroskancsó. 

A szeptember 14-ig látható időszaki vendégkiállítás 
horvát nyelven is megismerhető. 

Kazinczy Ferenc értő 
rajongója volt a képzőmű-
vészeteknek, kereste, gyűj-
tötte a metszeteket és az il-
lusztrált könyveket, szük-
ségesnek tartotta a művé-
szet minden ágának 

támogatását, arcképük megfestetésére biztatta írótár-
sait, szorgalmazta a magyar festészet fejlődését. Fest-
ményekről, szobrokról írott költeményei, visszaemléke-
zései, műbírálatai, levelei és szépirodalmi igényű műbí-
rálatai tanúskodnak művészetpártolásáról. „A’ mesterség 
– (e’ szó alatt a’ Festés és Faragás értettetik) – engemet min-
den pillanatban tűzbe hozhat” – írta. 
A széphalmi mester hitt a szép, a művészet nevelő erejé-

ben, erkölcsi hatásában: „valahol a Jó gyökeret vert, ott min-
dig a Szép készítette az utat” – vallotta. Kazinczy maga is 
szívesen rajzolt: ismeretesek fogsága alatt és utazásai 
közben készített rajzai, valamint árnyképei. A Petőfi 
Irodalmi Múzeum – Magyar Nyelv Múzeuma Sátoral-
jaújhely-Széphalmon most Kazinczy Ferenc rajzai cí-
mű kiállításán ezekből a művekből válogat. A decem-
ber 31-ig látható rajzokat Kazinczytól választott idéze-
tek kísérik, értelmezik.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Egon Schiele Ausztriában 
született és alkotott 28 éves 
koráig és a korai XX. század 
figuratív festészetének egyik 
legkiválóbb alakja. A szent-
endrei Erdész Galériában lát-
ható Egon Schiele grafikai 
kiállításán bemutatásra ke-
rülő mappát Lányi Richárd 
magyar származású kiadó 
készítette 1917-ben Bécsben, 
aki azzal a kéréssel kereste fel 
az ünnepelt művészt, hogy 

mind saját, mind pedig Schiele barátai által birtokolt 
művekből fekete-fehér litográfiai mappa készülhessen és 
a Schiele által nagyra tartott vonalas ábrázolásra kon-
centrálhasson a befogadó.

Az elkészült litografált művészeti mappák mindegyike 
hamar gazdára talált, melyek természetesen Schiele 
egyetértésével készültek, számozottak és a tartalomjegy-
zéknél szignáltak voltak. Az augusztus 10-ig nyitva tar-
tó kiállításon látható mappa a 37. számú a sorozatból. 

A régi olasz filmhíradókban a 
pompeji ásatásokról vetített feke-
te-fehér kockákat tett fel honlap-
jára kedden a La Repubblica című 

olasz napilap az olasz filmarchívum közreműködésével.
Az 1934-ben Rómát Nápollyal és a délolasz várost Pompe-
jivel összekötő népvasút első útja, az ásatások, romok között 
hosszú télikabátban sétálók csoportja és a füstölgő Vezúv is 
látható azon a tizenhárom rövidfilmen, amelyet a harmin-
cas években forgattak a régészeti területen és környékén.
A filmhíradóknak szánt kockákat az 1924-ben alapított, és a 

Benito Mussolini vezette fasiszta rezsim szócsövévé vált Luce 
filmintézet rögzítette a Cinecittá filmgyár számára. A felvéte-
leket a korabeli olasz 
politikát dicsőítő 
szöveg kíséri, és fa-
siszta jelképek is fel-
tűnnek bennük.

A harmincas évek 
óta most először lát-
ható felvételeknek 
nemcsak történelmi, hanem régészeti jelentőségük is van, 
mivel a filmek a pompeji ásatásoknak az 1943-as bombázá-
sok előtti állagát mutatják: többek között a gladiátoriskolát 
(Schola Armaturarum) és annak freskóit, amelyek örökre 
elvesztek a második világháborús omlásokban. Az ókori is-
kolát később restaurálták, de 2010 novemberében az eső el-
mosta az épület falát, és azóta sem állították helyre.

A videók az alábbi linken tekinthetők meg: http://video.
repubblica.it/luce/eventi/pompei-ieri-e-oggi-di-francesco-
erbani/172745/171584

VinIstria

Történelmi felvételek

A Szép és a Jó

A mappa
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Gyógyhatású növények a tör-
ténelemben
Amikor felmerül a kérdés, hogy a nö-
vények milyen módon hatottak törté-
nelmünkre és mindennapi életünkre, 
akkor először mindenki a mezőgazda-
ságilag hasznos növényeinkre gondol. 
Valóban fontos szerepet játszottak né-
pességünk növekedésében, azonban 
nem szabad megfeledkeznünk a többi 
értékes növényről sem, melyeket nem 
feltétlenül étkezési célokra használunk.

A savanyú vagy bécsi szederfa
A mára már szinte ismeretlenné vált fi-
nom nyári gyümölcsünkre a reflektor-
fényt azért is érdemes ráirányítani, 
mert a hazánkban jóval gyakoribb faj-
testvére, a selyemhernyó-tenyésztés 
miatt elszaporított fehér eper/szederfa 
is egyre ritkábban fordul elő manapság. 

III. Henrik meggyilkolása
Amikor Henrik 1551 szeptemberé-
ben a Fontainebleau-i kastélyban 
meglátta a napvilágot, senki sem gon-
dolta volna, hogy egyszer a fejére he-
lyezik a francia koronát. II. Henrik és 
Medici Katalin frigye ugyanis a 
köztük lévő hűvös viszony ellenére 
igen termékenynek bizonyult, 
így Henrik csak a harmadik volt 
az életben lévő Valois-hercegek 
sorában. 

A hátlapon
Az Árpád-házi Szent Erzsébet-
kórház romja Marburgban

„Nézzen csak körül alaposan, ennek a 
városnak a történelmét egy magyarnak 
köszönhetjük” – így szólított meg egy 
marburgi úr, amikor fényképezni 
kezdtem a Szent Erzsébetről elnevezett 
egykori kórház romját. Ha volt is túlzás 
a mondandójában, azért mégsem alap-
talan az udvariaskodása.

Erzsébet az egyik legismertebb és leg-
népszerűbb magyar szent Európában. S 
kultuszának németországi központja 
éppen Marburg városa a Lahn folyó 
partján. A festői hesseni város vára alat-
ti völgyben, a Szent Erzsébet tiszteletére 
emelt és róla elnevezett, impozáns kora 
gótikus templom szomszédságában 
szerényen húzódik meg az a rom, 
amely az Árpád-házból származott 
szent hivatására emlékeztet. 

A ma már mindössze egy szentélynyi 
épületmaradvány a hagyományok 
szerint annak a kórháznak egy falsza-
kasza, amelyet Erzsébet alapított, miu-
tán férje halála után Pottensteinből, il-
letve Wartburg várából ide költözött. 

Erzsébet az uralkodói feladatokról 
lemondva, gyermekei neveltetésének 
és jövőjének biztosítása után Assisi 
Szent Ferenc rendjébe belépve egy-
szerű ruhát hordott, s minden idejét 
és erejét a betegek ápolására fordítot-
ta. A helytörténeti feljegyzések sze-
rint az általa alapított kórházban egy-
szerre mintegy harminc fekvőbete-
get tudtak a kor legjobb orvosi isme-
retei szerint ellátni. A betegápolás 
olyannyira kitöltötte az életét, hogy a 
Magyarországra való visszatérés lehe-
tőségét is elhárította.

Marburg a XXI. században a német 
orvosképzés egyik fellegvára, így 
Szent Erzsébet gyógyítói örökségét a 
tudomány- és orvostörténeti írások is 
számon tartják.
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