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Örömmel osztjuk meg Önnel – immár negyedszer –
szerkesztőségünk örömét: az Élet és Tudomány 2017. évi 
teljesítménye alapján ismételten kiérdemelte a kiemelke-
dő hazai márkák elismerésére létrehozott MagyarBrands 
kitüntető címet.

A díj indoklásában kiemelt helyen szerepelt – sok más 
egyéb mellett – az „identitás” szempontja: e kérdéskör-
ben a zsűri azt vizsgálta, hogy az Élet és Tudomány ne-

vet mint márkát meny-
nyire érzi a közönség 
magyarnak, mennyire 
kötődik a magyar hét-
köznapokhoz, az élet-

hez, az országhoz, közös értékeinkhez. Büszkék va-
gyunk rá, hogy – e visszajelzés szerint – hatékonyan 
tudjuk megszólítani itthoni és határainkon túli közönsé-

günket a tudomány híreivel, újdonságaival, jelenségei-
nek szakszerű elemzésével.

Olvasóink ragaszkodása lapunk egyedi hangvételéhez, 
hűsége hetilapunk szellemiségéhez – amit idén is köszö-
nünk – szintén sokat nyomott a latban; éppúgy, mint  a 
márkanév mint brand ismertsége széles, az olvasóink 
szellemi közösségén is túli körben. 

A „Kiváló Fogyasztói Márka” kategóriát elbíráló szak-
emberek kiemelten hangsúlyozták még lapunk múltját, 
vagyis hogy immár több, mint hét évtizede van jelen a 
hazai lappiacon. A márkanév megalapozásában – sok 
ezer szerzőnk munkája mellett – külön ki kell emelnünk 
a 80 évvel ezelőtt Nobel-díjat kapott Szent-Györgyi 
Albert nevét és személyiségét, aki immár Nobel-díjas 
kutatóként indította útjára az Élet és Tudományt 1946-
ban, az első szám legelső cikkében.

Munkatársaim nevében ígérhetem: legjobb tudásunk 
szerint dolgozunk továbbra is a díj indoklásában felso-
rolt fontos célok képviseletéért, megvalósításáért.

Gózon Ákos

 ÉLET ÉS TUDOMÁNY  LXXII. évfolyam 47. szám  2017. november 24. Digitális változatban: dimag.hu 
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  Szabó Márton

 • ADATTÁROLÓ RUHADARABOK   
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1478 110 éve született Barényi Béla
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ÚTTÖRŐJE 
Varga János

1481 Vulcanus utódai

 A RÓMAI ARANYMŰVESEK 
MŰVÉSZETE
R. Facsády Annamária

1484 Kiállítás a kecskeméti Cifra Palotában

 A TŰZPASA NYOMÁBAN
 Berki Imre
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 KÖZSÉGI PECSÉTTEL HITELESÍTVE
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 Trupka Zoltán

1496 LogIQs
1497 Adatok és tények
 TÚLSÚLY ÉS ELHÍZÁS
 Jávorszkyné Nagy Anikó
1498 A tudomány világa 
 • ÉRINTŐKÉPERNYŐ 
   CSIMPÁNZOKNAK
   Sz-N. I.

 • A KUTYÁK ARCKIFEJEZÉSÜKKEL
   BESZÉLNEK
   Sz-N. I.
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   Kondor Boglárka
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1503 A hátlapon 

A ZOMBITSEI FÜRGEMAKI
Bankovics Attila

Kedves Olvasónk!

Címlapon: Kriston Vízi József felvétele,  
illusztráció A Tűzpasa nyomában című  
cikkünkhöz
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 Újabb ismeretek  
az idegsejtek 
kommunikációjáról

Az idegrendszer az egész tes
tet átszövi, a lábujjak hegyétől 
a fejtetőig húzódnak sejtjeinek 
rostjai. Az állati szervezet irá
nyítója, a környezet jeleinek ér
zékelésétől az izmok összehúzá
sáig számtalan folyamatot tesz 

lehetővé és vezényel le. Mindezen 
feladatok ellátásához nélkülözhe
tetlen a szerteágazó rendszer részei 
közti kommunikáció. Az idegrend
szer elemei az idegsejtek, néme
lyek a külső vagy belső környe
zet releváns jeleinek felfogására, 
mások izmok mozgatására vagy 
mirigyek hormontermelésének 
szabályozására, megint mások 
bonyolultabb, talán még isme
retlen természetű információ fel
dolgozási folyamatok kivitelezé
sére specializálódtak. Annyiban 
azonban hasonlítanak, hogy kör
nyezetükétől eltérő ionösszetételt 
tartanak fenn sejttestükben, ame
lyet a sejtmembránban található 
ioncsatornák nyitása körülbelül 
1 milliszekundum alatt képes ki
egyenlíteni. Ez a változás az ak
ciós potenciál, ami képes az egyik 
neuronról a másikra terjedni és 
így valószínűleg az idegsejtek 
kommunikációjának legfonto
sabb módja. Az akciós potenciált 
idegsejt aktivációnak vagy tü
zelésnek is nevezik. Egy nagyon 
egyszerű helyzetben a receptorsejt 
akciós potenciálja, amit egy tárgy 
testfelszínhez érintése okozott, 
néhány másik idegsejtre adódik. 
Ezek valamilyen számítások elvég
zése után a megfelelő mozgató ideg
sejtekre adják tovább az ingerületet, 
aminek eredményeképp az állat 
megkerüli az akadályt.

A lényeget kiemelve a következő
képpen zajlik le egy akciós poten
ciál: egy bizonyos inger hatására 
kinyílnak az idegsejt membránjá
nak nátriumcsatornái és mivel a 
sejt külső környezetében nagyobb 
a nátriumion koncentráció, illetve 
az elektromos töltés is pozitívabb, a 
nátriumionok beáramlanak a sejtbe, 
a membránpotenciál ugrásszerűen 
megnövekszik. Közben a membrán
potenciál megváltozásának hatásá
ra a káliumcsatornák is kinyílnak 
és mivel a sejt külső környezetében 
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kisebb a káliumion koncentráció, 
a káliumionok elkezdenek kifelé 
áramlani és így visszaáll a kiindulási 
membránpotenciál. Végül egy speci
ális membránfehérje a káliumionok 
visszavételével és a nátriumionok el
távolításával helyreállítja a kiindulási 
ionkoncentrációkat és így az idegsejt 
újra képes lesz tüzelni. Egyes ideg
sejtek ritmikusan generálnak akciós 
potenciálokat, ezeknél a káliumio
nok kiáramlásának gyorsasága szab
ja meg a tüzelési frekvenciát (minél 
gyorsabban áramlanak ki a kálium
ionok, annál gyorsabban áll helyre 

a nyugalmi állapot). A középagy 
dopaminerg idegsejtjei például ilyen 
ritmikus aktivitást mutatnak az élő 
állatokban, sőt ezt a tulajdonságu
kat különböző preparátumokban 
is megőrzik. Az amerikai Harvard 
Egyetem kutatócsoportja ilyen ideg
sejteket izolált egerek középagyából 
és a 2-arachidonoilglicerol (2-AG) 
nevű endokannabinoid tüzelésre 
gyakorolt hatását vizsgálták.

Az egereket altatásban lefejezték, 
majd eltávolították az agyat a ko
ponyából és rögtön jéghideg, cukrot 
és ionokat tartalmazó oldatba he
lyezték. Az agyat ezután 250 mik
rométer vastagságú szeletekre vág
ták, majd a szeletekből a középagy 
dopaminerg sejteket tartalmazó 
részeit nyerték ki. A dopaminerg 

sejtek egy része túlélte ezeket a pro
cedúrákat és fenntartották  ritmikus 
aktivitásukat. Elektródák segítségé
vel rögzítették a sejtek aktivitását, 
amik a normális körülményeket 
imitáló oldatban voltak. A 2-AG 
oldatba juttatásának hatására a sej
tek aktivitása fokozódott, továbbá 
mesterséges ingerlést követően is 
nagyobb frekvenciával válaszoltak, 
mint az endokannabinoid beadá
sa előtt. Az endokannabinoidok 
a szervezet által termelt anyagok, 
amelyek hasonlítanak a kannabisz 
hatóanyagához. A sejtmembránon 

található endokannabinoid re
ceptorokon hatva képesek be
folyásolni a sejtek aktivitását és 
mivel a dopaminerg idegsejtek 
felszínén is vannak ilyen recep
torok, valószínűnek tűnt, hogy 
ebben az esetben is ezeken hat a 
2-AG. A receptor mesterséges 
gátlása azonban nem akadályozta 
meg a 2-AG hatására történő AP 
frekvencianövekedést, tehát egy 
ettől független mechanizmusnak 
kell a háttérben állnia. Továb
bi vizsgálatokkal kiderítették, 
hogy több mechanizmusról van 
szó, három különböző receptor 
működését befolyásolja a 2-AG. 
Ezek a receptorok valószínűleg 
megakadályozzák bizonyos káli
umcsatornák gyors bezáródását, 
ezzel lerövidítik a membránpo
tenciál helyreállásához szükséges 
időt, így fokozzák a sejt tüzelési 
frekvenciáját. Ezzel a kutatók az 
endokannabinoid jelátvitel egy új 
formáját írták le, ami arra világít 
rá, hogy számos módon megvál

toztatható az akciós potenciál lefo
lyása, ami pedig jelentős hatással le
het az idegsejt tüzelési mintázatára. 
Mindez azért fontos, mert valahol 
ebben a tüzelési mintázatban sejt
jük a titokzatos számításokat, amik 
eredményeképp sokkal többre is ké
pesek vagyunk, mint egy akadály 
kikerülésére.

ReichaRdt RicháRd

 Madártollvallató

 Régóta kutatott kér-
déskör, hogy a kü lön
böző tollazatú ma da-
rak honnan és hogyan 
szerzik be az élénk 

tollaikhoz szükséges színanya
gokat. Az jól ismert, hogy a vö
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 Az akciós potenciál terjedésének  
főbb mozzanatai az idegsejten
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Amerika nyugati részén élő alfa
jokból lett faji rangra emelve az 
Audubon lombposzáta, míg a ke
letiekből a mirtusz lombposzáta.

 „A két lombposzátafaj kereszteződik 
egymással egy keskeny földrajzi terüle-
ten Brit Kolumbia és Alberta mentén – 
mondta David Toews biológus, a cikk 
egyik szerzője. – E hibrid egyedek 
furcsaságukkal szemet szúrtak néhány 
madarász számára is. A példányok gén-
jei összekeveredtek, ami lehetővé tette 
számunkra, hogy a különböző színeket 
különböző genetikai markerekhez ren-
deljük, majd remélhetőleg magához a 
színért felelős génhez is.”

Mindkét lombposzátafaj karo ti noi-
dok révén alakítja ki jellegzetes színű 
tollazatát, melyben sárgás területek 
is helyet kapnak, például a far táján 

rös, narancssárga és sárga 
tollazatuk színanyagát a 
karotinoidok adják, me
lyek a növények színéért is 
felelősek. Ám az, hogy az 
énekesmadarak hogyan ala
kítják át a ka ro ti no i do kat 
tollaik élénk színanyagaivá, 
sokáig rejtély volt a tudo
mány számára, ahogy az is, 
hogy a különböző színek és 
karotinjaik milyen geneti
kai szálakkal fűződnek 
egymáshoz, továbbá mi
lyen módon képesek egy
mást befolyásolni.

A Brit Kolumbiai Egyetem 
(UBC) kutatói a kérdés 
megválaszolása érdekében 
lombposzáták tollazatát 
vizsgálták. A színpompás „ma
dárruházatért” felelős genetikai 
gépezet részletes megismeré
se hozzásegíthet minket más, 
hozzájuk közeli rokon, észak
amerikai madarak színes tollbi
ológiájának megértéséhez. Ered
ményeiket a Proceedings of the 
Royal Society című tudományos 
folyóirat hasábjain publikálták. 
Vizsgálataikban a kutatók az 
Amerikában élő lombposzáta
félék (Parulidae) családjához 
tartozó két fajjal foglalkoztak: 
az Audubon lombposzátával 
(Setophaga auduboni) és a mirtusz 
lombposzátával (Setophaga 
coronata). (Az Óvilágban a 
poszátafélék (Sylviidae) csa
ládjába tartozó poszátafajok él
nek – a szerk. megjegyzése). 

Az újabb rendszertani átala
kításban több keverés is történt a 
lombposzáták körül, ami sok át
nevezéssel járt együtt. Eredetileg 
egyetlen fajról volt szó: ez a koronás 
lombposzáta (Dendroica coronata), an
gol nevén Yellow-rumped Warbler. 
Egyrészt a mintegy 30 fajt tar
talmazó Dendroica génuszt – más 
génuszokkal együtt – beolvasztot
ták a korábban csak egyetlen fajt 
(amerikai rozsdafarkú; Setophaga 
ruticilla) tartalmazó Setophaga 
génuszba. Így a Dendroica génusz 
név teljesen el is tűnt a madarak 
világlistájáról, az idetartozó fajo
kat ma a Setophaga név alatt kell 
keresni. Másrészt az eredeti fajt, 
a Dendroica coronatat kettéválasz
tották s immár Setophaga néven 
szerepel mind a két faj. Az Észak

(e madarak egyébként ennek 
a foltjuknak köszönhetik 
amerikai köznapi nevü
ket, a vajasfarú megneve
zést). Ugyanakkor a torok 
táján csak az Audubon 
lombposzáta sárga tollú, a 
mirtusz lombposzáta to
roktáji tollai fehérek, míg a 
hibrid egyedek toroktollai 
vegyesen sárgák és fehérek.

A kutatás számos gene
tikai régiót azonosított, 
beleértve azt a géncsalá
dot, amely a karotinoidok 
működését más állatok 
esetében is befolyásolja, s 
amelyek jó eséllyel részt 
vehetnek a fehér és a sárga 
színek egyedek közti sze

lektív eloszlásában.
„Erős kapcsolatokra bukkantunk 

több kulcsfontosságú genetikai régió 
közt – magyarázta Alan Brelsford, 
a tudományos munka társszer
zője. – Ismerve fontosságukat, most 
már képesek vagyunk mélyebbre ásni 
az említett régiók mechanizmusa-
it illetően, hogy megtudhassuk, a 
lombposzáták miként lehetnek ilyen 
színesek és sokfélék.” 

„Tanulmányunk szokatlan, hi-
szen többféle színmintázat nyomvo-
nalát is követi – tette hozzá Darren 
Irwin, a Brit Kolumbiai Egyetem 
zoológusprofesszora. – A két vizs-
gált madárfaj tollazatában megmu-
tatkozó fontos különbségek közül 
kettőt, melyek a szemkörnyéki tol-
lak színeiben mutatkoznak meg, 
úgy tűnik, hogy a genetikai állo-
mány ugyanazon régiója kódol.”

Szabó MáRton

Adattároló ruhadarabok 

A Washingtoni Egyetem kuta
tói olyan textilt készítettek, mely 

képes adatott tárolni háttérelektroni
ka használata nélkül.

Az újonnan kifejlesztett okostextil 
használatával lehetővé válhat akár az 
is, hogy az ember a ruhájában tárol
jon például egy kódot, mely egy ajtót 
nyit. A Washingtoni Egyetem mun
katársai olyan textilt, ruhadarabokat 
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Audubon lombposzáta (KÉP: CDN.AUDUBON.ORG)

Mirtusz lombposzáta 
(KÉP: CDN.BIRDWATCHINGDAILY.COM)



E
LS

Ő
 K

É
Z

B
Ő

L
A T

UD
OM

ÁN
Y Ú

J E
RE

DM
ÉN

YE
I  

Él e t É s  tu d o m á n y   2017/47   1477

és divatcikkeket készítettek, melyek 
alkalmasak adattárolásra bármilyen 
háttérelektronika használata nél
kül. A találmányt az Association 
for Computing Machinery User 
Interface Software and Technology 
Symposiumán mutatták be.  A fej
lesztést az tette lehetővé, hogy 
felfedezték, hogy egy, már létező 
vezető cérna mágneses tulajdon
ságokkal is rendelkezik. A tárolt 
adat leolvasható egy olyan eszköz 
segítségével, mely már most része 
az okostelefonoknak a navigációs 
rendszer elemeként.

„Teljesen elektronikamentes a talál-
mányunk, ami azt jelenti, hogy az 
okostextil vasalható, mosható, szárí-
tógépben szárítható. Az okostextilre 
úgy gondolhatunk mint egy merev-
lemezre – az adattárolás egyszerű-
en azon a ruhán történik, melyet 
az ember éppen visel” – mond
ta a tanulmány szenior szerzője, 
Shyam Gollakota, a Paul G. Allen 
School of Computer Science & 
Engineering professzora.

A szakmában legtöbben a vezető 
cérnát (olyan hímzésre is alkalmas 
cérna, mely képes elektromos ára
mot vezetni) másféle elektroniká
val kombinálva használják ahhoz, 
hogy olyan ruhákat, plüssállato
kat vagy divatcikkeket hozzanak 
létre, melyek világítanak vagy 
kommunikálnak. A Washingtoni 
Egyetem kutatói azonban rájöt
tek, hogy ennek az általánosan 
használt vezető cérnának vannak 
olyan mágneses tulajdonságai is, 
melyek irányíthatók, így digitális 
adatok vagy vizuális informáci
ók, számok és betűk, tárolhatók 
segítségükkel. Az így tárolt adat 
leolvasható magnetométerrel, 
amely egy olyan olcsó eszköz, 
mely a mágneses mezők irányát 
és erősségét méri, és megtalálható 
a legtöbb okostelefonban.

„Olyasvalamit használunk, mely 
már most része az okostelefonnak, 
és alig fogyaszt energiát, tehát a 
fenti módon tárolt adat leolvasásá-
nak az ára csaknem elhanyagolható” 
– mondta Gollakota. 

Az egyik példaképpen elkészí
tett darab esetében egy elektro
mos ajtózár kódját tárolták egy 
darab vezető textilben, melyet 
bevarrtak egy ing mandzsettájába. 
Az ajtót úgy nyitották ki, hogy a 
mandzsettát elhúzták a magneto

méter előtt. A kutatók készítettek 
divatcikkeket is, nyakkendőt, övet, 
nyakláncot, karkötőt. Az adatot 
úgy nyerték ki, hogy elhúztak 
előttük egy okostelefont.

Hétköznapi varrógépet használ
tak arra, hogy általánosan hasz
nált vezető cérnával hímezzenek 
textilre, melynek mágneses pólusai 
így véletlenszerű rendben helyez
kedtek el. A textilt aztán megdör
zsölték egy mágnessel, így fizikai
lag rendezték a pólusokat a kívánt 
pozitív és negatív irányba, mely a 
0-nak vagy az 1-nek felel meg a 
digitális adatok tekintetében.

A mágneses jelek ereje körülbe
lül 30 százalékkal csökken egy hét 
alatt, de a textilt újra lehet mág
nesezni és újra lehet programozni 
számos alkalommal. Az igénybe
vétel tesztelésekor az okostextil 
megtartotta a tárolt adatot gépi 
mosás, szárítás és vasalás után 
is, még 160 Celsius fokon is. Ez 
hatalmas előny a jelenleg piacon 
lévő okos ruhadarabokkal szem
ben, hiszen azok nem moshatók, 
száríthatók, vasalhatók, mivel 
háttér-elektronikát is tartalmaz

nak. Ez akkor is problémát jelent, 
ha az okos ruhadarabot eső éri, 
vagy használója elfelejti eltávolí
tani az elektronikát mosás előtt – 
ez eddig fő akadálya volt annak, 
hogy az elektronikusan működő 
okos ruhadarabok elterjedjenek.

A kutatócsoport azt is bemu
tatta, hogy az okostextil akkor 
is együttműködésbe tud lépni 
okostelefonnal, ha az eszköz az 
ember zsebében van. A kutatók 
kifejlesztettek egy kesztyűt, mely
nek ujjhegyeibe vezető textilt 
varrtak, mellyel egy okostelefon 
előtt végeztek gesztusokat. 
Minden gesztus különböző mág
neses jelet hozott létre, mely az 
okostelefonban különböző funk
ciókat indított el, például zenét 
játszott le vagy megállította a 
lejátszást. A kísérletben a telefon 
hat gesztust tudott felismerni 90 
százalékos pontossággal.

A kutatás következő lépéseként 
erősebb mágneses mezővel ren
delkező textileket szeretnének 
előállítani, melyek még több ada
tot képesek tárolni.
Forrás: University of Washington

A Washingtoni Egyetem kutatói a vezető cérna mágneses tulajdonságait kihasználva képesek 
textilben adatot tárolni. Ebben a példában az elektromos zár kódját egy darab textilben 

tárolják, és magnetométerrel olvassák le. 
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A múlt század elejétől kezdve az 
autó fokozatosan használati 
eszközzé vált. A század máso-

dik felére ez a „csoda” az emberi alko-
tóerő, a személyes kényelemérzet és az 
egyéni szabadság szimbóluma lett. A 
gépkocsi szó kapcsán a nemzetközi jár-
műipari szakszavak egyetlen magyar 
eredetű tagját, a Kocs község nevéből 
eredő „kocsi” szavunkat feltétlenül 
meg kell említeni. Ez természetesen 
még a ló vontatta járművek időszakába 
vezet vissza bennünket. Mi, magya-
rok, nemcsak a nemzetközivé vált ko-
csi születésénél voltunk jelen (a szó an-
golul „coach”, franciául „coche”, né-
metül „Kutsche”), hanem a gépjármű 
forradalmi jelentőségű technológiai, 
fejlesztési fordulópontjainál is.

Magyarok az autóiparban
A világon elsőként, 1828-ban, Jedlik 
Ányos készített villanymotort. Az ak-
kumulátorról táplált motorral 1841-ben 
létrehozta az első működőképes villa-
mos autót. Csonka János már 1882-ben 
– a világon szintén elsőként – épített 
gáz- és petróleumüzemű motorokat. 

1 1 0  É V E  S Z Ü L E T E T T  B A R É N Y I  B É L A

A BIZTONSÁGOS 
AUTÓZÁS ÚTTÖRŐJE

Bánki Donáttal együtt dolgozta ki a 
robbanómotoros motorfejlesztés kor-
szakalkotó találmányát a porlasztót, 
melynek továbbfejlesztett változatát, az 
ESSE karburátort – a levegőt a motor 
fordulatszámától független sebességgel 
beáramoltatót – Schimanek Emil, a 
Műegyetem rektora szabadalmaztatta 
1926-ban. Csonka János két gépész-
mérnök fia, az Egyesült Államokban 
élő János és Béla kevesebb üzemanyag-
gal, valamint kevesebb károsanyag-ki-
bocsátás mellett üzemelő mik ro kar bu-
rá to ra is nagy feltűnést keltett. Ameri-
ka egyik első automobilját, a három-
hengeres, léghűtéses benzinmotorral és 
háromsebességes váltóval ellátott kocsit 
is egy magyar, Balzer Márius István al-
kotta meg 1894-ben. Ezt ma a wa-
shingtoni Smithsonian Intézetben őr-
zik. Henry Ford gyárában egy makói 
születésű magyar gépészmérnök, Ga-
lamb József tervezte és dolgozta ki el-
sősorban a T-modelleket és sorozat-
gyártásukat, ami lehetővé tette és meg-
gyorsította a személyautók elterjedését, 
és egyben naggyá tette a Fordot. A 
magyar Ford-kolónia másik jeles tagja 

Farkas Jenő, aki a Fordson traktor 
megtervezése mellett az A-modell fej-
lesztésében is részt vett, illetve a legen-
dás V8-as luxusmodellnél is közremű-
ködött – utóbbinál egy harmadik ma-
gyarral, Nádor Imrével. S vele még 
nincs vége a sornak: az 1970-es évekre 
is jutott magyar a Fordhoz Simkó Ala-
dár motortervező személyében.

A korszerű lemezszerkezetes, sajtolt 
és hegesztett eljárással készülő autóal-
vázak, motorok már Fejes Jenő 1921-es 
szabadalmában megjelentek, és 
1924-ben elkészült az első forgalomké-
pes Fejes-féle „lemezautó”. Sőt, írásos 
dokumentumok tanúsága szerint Fejes 
már 1917-ben bemutatott egy 20 ló-
erős, acéllemezes motort. Cser Gyula a 
kombinált feltöltés, Schweitzer Pál az 
optimizer feltalálója. János Viktor a 
FIAT, az Alfa Romeo és a Lancia 
versenyautók tervezője. Járay Pál a 
Zeppelinnél a léghajók áramlástani 
vizsgálatával foglalkozott, és 1920-
ban szabadalmaztatta a legkisebb el-
lenállást kiváltó, elöl erősen lekerekí-
tett, hátul elnyúló kúpban végződő 
„szivarformát”. 

A magyar, illetve magyar származású gépészmérnö-
kök hasznos találmányokban, szabadalmakban, 
műszaki leírásokban megtestesülő teljesítménye 
jelentős hozzájárulást jelent a világ műszaki tudomá-
nyos fejlesztéséhez. A közlekedés, a repülés, a vasút, 
a vízerőgépek területén olyan alapvető alkotásokat 
hoztak létre, amelyek nélkül mai életünk szinte elkép-
zelhetetlen. Kiemelkedő képviselőjük a 110 éve szü-
letett Barényi Béla, az autóbiztonság atyja, aki egye-
düli magyarként került be a hírességek közé egy 
autóipari múzeumban a Detroit közeli Dearbornban, 
Amerikában. Alapvetően a Mercedes céghez fűződik 
munkássága, de kiemelkedő szerepet játszott az 

autógyártás és a járműbiztonság területén.Barényi Béla
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még Edisont is megelőzte. A Merce-
des-Benzről kialakult képet – azaz 
hogy a csillagos autók a világ legbiz-
tonságosabbjai közé tartoznak – ő, a 
biztonsági szemléletmód úttörője ala-
pozta meg. 

Miután 1926-ban Bécsben elvégezte 
a Műszaki Egyetemet, 1928-ban 
konstruktőr lett a Steyrnél. Ezután az 
Austro-Fiatnál, majd 1934-ben frank-
furti Adler Werke-nél dolgozott. 

Erősen foglalkoztatta az olcsó 
népautó gondolata. Tervezett is 
egyet, munkáját 1929-ben közzé-
tette, de nem szabadalmaztatta. 
Sokan nem tudják, hogy a Bogárhátút 

nem Ferdinand Porsche, hanem 
Barényi Béla, a magyar-osztrák szüle-
tésű mérnök tervezte meg, méghozzá 
öt évvel a német előtt. Az ezzel kapcso-
latos szabadalmi per 1953-ig tartott, 
amelyet ő nyert meg, de úriemberként 
csak egy márka jelképes szabadalmi dí-
ját kérte. Így végül a német állam 
kénytelen volt elismerni, hogy ő találta 
ki az egyszerű, tömegekben gyártható 
autó elvét: kétajtós kocsiszekrény, hátsó 
motor, váltó és meghajtás. 1945 és 2003 
között összesen több mint 21,5 millió 
Bogarat gyártottak, így a Bogár a leg-
nagyobb példányszámban a világon 
addig eladott autómodell lett. A gyár-
tásban nagy mérföldkőhöz értek 1972. 
február 17-én, mert ekkor a Volkswa-
gen Bogár eladott darabszámban meg-
előzte a Ford T-modellét. 

Útban a Mercedeshez
1938-ban jelentkezett Stuttgartban a 
Mercedes-Benzhez, amely először el-
utasította, majd egy évvel később egy-
kori kollégája, Karl Wilfert segítségé-
vel sikerült bejutnia Wilhelm Haspel 
igazgatóhoz. A meghallgatáson ezt 
mondta: „Uraim, Önök mindent rosszul 
csinálnak!”. Egyből felvették. A 
Daimler-Benz mérnökeként, kutatója-
ként kidolgozta a személyautók passzív 
biztonságának tervezetét, melyet az ő 
1951-es szabadalmához, a „Mellső és 
hátsó ütközési zónák” címen benyújtott 
találmányához kötjük. Az aktív biz-
tonság a menet-, kondíciós- és kezelési 

biztonságot jelenti, tehát 
mindazt, ami az ütközés 
elkerülését tűzi ki célul. A 
passzív biztonság pedig a 
járműben utazók és a 
közlekedésben résztvevők 
biztonsága, valamint a 
már bekövetkezett ütkö-
zés miatti sérülések kivé-
dése, illetve súlyosságuk 
csökkentése. 1972-ig irá-

nyította a gyár biztonságtechnikai 
részlegét. Ő volt az, aki a Mercedes 
gyárat arra ösztökélte, hogy az autó-
gyártás középpontjába a biztonságot 
helyezze. Vezetésével kezdték el a tö-
résteszteket, még a '40-es években.

„A holnap autója” projektben felvázol-
ta cellaautó koncepcióját. Lényege az 
volt, hogy az utascella keményebb, me-
revebb (alaktartó) anyagból készült és 
így kevésbé sérült meg, míg elején és 
hátulján gyűrődő zónát hoztak létre. A 
merev utascella, a balesetbiztos padló-
lemez, valamint a plasztikusan formá-
lódó orr-rész és a hátsó rész szerkezeti 
különválasztása új, korát megelőző el-
képzelés volt. Ez már a biztonsági 
utascella, a gyűrődési zónás karosszéria 
ötletének alapja volt, mely ellentmon-
dott a kortársak egységesen merev ka-

Megtervezte és 1921-ben szabadal-
maztatta az „áramvonalas autót”, a le-
fedett utasterű, döntött szélvédőjű, hát-
rafelé elnyúló karosszériát. Ez a forma a 
légellenállás csökkenésével 30 százalék 
üzemanyagot spórolt, illetve nem kel-
tett maga mögött örvényeket, így a 
port, sarat sem verte fel annyira. Ezt a 
formát egyre több autógyár – Audi, 
Adler, Bugatti, Mercedes, Maybach, 
Volkswagen, TÁTRA – kezdte alkal-
mazni. Szabadalma alapján készült a 
„bogárhátú” Volkswagen karosszériája 
is, melyet Barényi Béla tervezett.

A XX. század elején tehát a világ au-
tógyárai hemzsegtek a magyar mérnö-
köktől. A második világ-
háború után a magyar 
szülőktől származó, de 
Olaszországban született 
Vittorio Jano, vagyis Já-
nos Viktor kezdetben az 
Alfa Romeót segítette 
tervezőmérnökként, majd 
átigazolt a rivális Lanciá-
hoz. Ezen időszak jelentős 
alakja Anisits Ferenc, akit 
1980-ban a BMW felkért a létesítendő 
dízelfejlesztési központja élére. A rész-
leg legnagyobb dobása talán az 1987-
ben bemutatott, legelső teljesen elekt-
ronikus szabályozású dízelmotor volt. 
A General Motors mérnökeként 
Pavlics Ferenc az űrszázad első, emberi 
használatra épített holdjárművének 
tervezőjeként szerzett világhírnevet. 
Bejczy Antal pedig a Sojouner marsjáró 
tervezésén dolgozott. 

Találmányok ezrei
Ezeknek a mérnököknek a sorából is 
kiemelkedik a 110 évvel ezelőtt 1907-
ben Bécsben született Barényi Béla ma-
gyar származású – apja, Barényi Jenő 
(1866–1917) magyar katonatiszt, a po-
zsonyi katonai akadémia tanára – gé-
pészmérnök, aki 2500 találmányával 

Barényi és a Bogárhátú

 Cellaautó gyűrődési zónákkal

Volkswagen Bogárhátú, Barényi 1929-es terve alapján
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sérülést, és a megerősített ülések, ame-
lyek balesetkor nem szakadnak ki a 
helyükről. Hogy az emberek ütközés-
kor ne essenek ki az autóból, megerő-
sítette a zárat, megalkotva a biztonsági 
zárszerkezetet. 

A manapság előkelő prioritást élvező 
gyalogosbiztonságra is gondolt. 1955-
ben szabadalmaztatta a gyalogosok sé-
rüléseit csökkentő biztonságos autó 
tervét. A '70-es években jelentek meg a 
Mercedes autóin az elhajló emblémák 
és a süllyesztett ablaktörlő lapátok is. 
Barényi Béla 1972-ben nyugdíjba 
ment, de élete végéig tanácsot kértek 
tőle a Mercedes fejlesztőmérnökei.

Még a mai kutatók, fejlesztők is me-
rítenek ötleteiből. A hidraulikus lök-
hárító fejlesztése manapság háttérbe 

szorult, de egyes programok folytat-
ták annak a járműnek a kísérleti fej-
lesztését, amelyben az utasok azt is 
túlélhetik, ha az autó 80 km/h sebes-
séggel ütközik merev falnak. Ezek a 
kutatások már a szabályozott ener-
giaelnyelő mellső rész kialakításával, 
Barényi Béla elvével próbálták meg-
oldani a feladatot. Ugyanakkor a cél 
elérését túlságosan költségesnek és a 
megvalósuló járművet gazdaságta-
lannak ítélő amerikai autógyárak a 
kormánnyal karöltve módosították 
az FMVSS 209 számot viselő előírást, 
amely az autóktól mindössze 48 km/h 
sebességű ütközésállóságot követelt 
meg. Ebben a történetben az az elszo-
morító, hogy mennyi emberéletet le-
hetett volna az elmúlt években meg-
menteni, ha az 50 km/h „túlélési” 
határértéket folyamatosan emelték 
volna 60, 80 vagy akár 100 km/h ér-
tékre. Jelenleg semmilyen kötelező 
szabvány nem védi azoknak az autó-
zóknak az életét, akik 50 km/h-nál 
nagyobb sebességgel ütköznek merev 
akadálynak.

rosszériás törekvéseinek. Azt sem so-
kan tudják, hogy Barényi rajzolta meg 
az első Porsche sportautók vonalait is. 
A kocsikat már abban az időben biz-
tonsági pedálokkal tervezte meg. Azo-
kat két tengelyen helyezte el, hogy üt-
közéskor kevésbé hatoljanak be az 
utastérbe. A Volkswagen megkaparin-
totta ezeket a terveket is, de költségkí-
mélésként csak egy tengelyt alkalma-
zott. Ennek meg is lett az eredménye. 
Lehet, hogy a VW sokat spórolt ezzel, 
de egy bekövetkező baleset során sú-
lyos sérüléseket okozott a benyúló pe-
dálrendszer.

Még 1925-ben fejlesztette ki a tele-
szkópszerűen összenyomódó biztonsá-
gi kormányoszlopot, amelynek kö-
szönhetően ütközés esetén a vezetőt 
az nem nyársalja fel. Legfonto-
sabb találmányát, a gyűrődési zó-
nát 1951-ben szabadalmaztatta, és 
napjainkig meghatározza az autó-
fejlesztésben a karosszériatervezési 
irányelvet. Ki tudja, mennyi ember 
köszönheti életét úttörő találmá-
nyának, a biztonsági utas cel lá nak.

Barényi a tető szilárdságának ja-
vítására is tett kísérletet. A vizsgá-
latok eredményei elsőként a „pa-
goda” Mercedeseken jelentek meg. 
Az első ilyen energiaelnyelő rend-
szerrel készült típus a 180-as Pon-
ton Mercedes volt, amelyet 1959-ben 
mutattak be. Az utána készülő Merce-
des-Benz típusokat már mind ebben a 
szellemben fejlesztették ki. „A járműbiz-
tonság még ma is a Barényi Béla által épített 
alapra épül” – véli Rodolfo Schöneburg, 
a Mercedes-Benz Technology Center 
biztonság/járműfunkciók részlegének 
vezetője.

Nevéhez fűződik még közel 2500 ta-
lálmány, szabadalom, amelyeknek je-
lentős része egyik mai autóból sem hiá-
nyozhat. Ilyen a már említett gyűrődő 
zóna és a gépkocsik futóművében ta-
lálható szilentblokkok. Ő találta ki a 
párnázott, puha műszerfalat is, ami 
balesetkor jelentősen tompította az 
ütést. Ennek kiegészítése volt a göm-
bölyített belső kialakítás, a vágott se-
bek elkerülése érdekében, a különböző 
kapcsolók, műszerek, amelyek elaszti-
kus anyagból készültek, illetve azok-
nak süllyesztett elhelyezése. Ugyan-
csak a belső kialakítás biztonságosságát 
hivatott növelni a már kis erő hatásra is 
letörő visszapillantó tükör , ez a megol-
dás az utasok fejének okozott kevesebb 

II. Béla
Barényi Béla 1967-ben megkapta a 
Német Feltalálók Egyesülete által a 
műszakiaknak adományozható leg-
tekintélyesebb elismerést, a Rudolf-
Diesel emlékérmét. 1981-ben a Tech-
nikai és alkalmazott természettudo-
mányok aacheni és müncheni díjával 
tüntették ki. A Károly-díjat ugyan-
abban az aacheni teremben vette át, 
ahol I. Bélát királlyá koronázták, a je-
les esemény után ezért Barényit sok-
szor szólították II. Bélának munka-
társai. Emlékére még életében, 1987-
ben szobrot emeltek a Német Nem-
zeti Múzeumban.

Amerikában 1994-ben bekerült a 
Michigan állambeli Dearbornban ta-
lálható, az Autóipar Halhatatlanjai-

nak Csarnokába (Automotive 
Hall of Fame), ahol ma is külön 
teremben ismerhető meg munkás-
sága. 1995-ben megkapta a Német 
Köztársaság Becsületrendjét. A 
stuttgarti Daimler Archívum közel 
80%-a Barényi hagyatéka. Még 
életében, 1987-ben utcát neveztek el 
róla Németországban Sindel fin-
gen ben, Stuttgart-Maichin genben, 
és Olaszországban Terracina-ban. 
2007 márciusában bekerül az au-
tózás meghatározó személyiségeit 
felsorakoztató Európai Autóipar 

Hal hatatlanjainak Csarnokába (Euro-
pean Automotive Hall of Fame). Ma-
gyarországon Pécsett viseli nevét egy 
utca, illetve 2015 óta Kecskeméten, a 
Daimler útra merőleges, a Mercedes 
gyárral határos közterületet is Barényi 
Béla útnak hívják. A Kecskeméti Főis-
kola (GAMF) járműtanszékének 
egyik előadóterme is az ő nevét viseli.

Barényi a világ legtöbb szabadalmát 
benyújtó autóipari géniusz. Élete utolsó 
riportjában egy kérdésre, miszerint ho-
gyan tudott ennyi mindent kitalálni, 
válasza így hangzott: „Egész életemben 
csak racionálisan próbáltam gondolkodni”.

1997. május 30-án Böblingenben 
hunyt el, 90 éves korában. Az általa 
kitalált megoldásokkal együtt 
azonban emléke máig itt él közöt-
tünk. Nem is beszélt magyarul, de 
a rendszerváltást követően, a Pán-
európai Piknik után kijelentette: 
büszke a magyar származására. „Fé-
lig magyar vagyok, de a szívem, főleg a 
szögesdrótok átvágása óta egészen a 
magyaroké.”

Varga János

Törésteszteken vizsgálják a Mercedes biztonságosságát
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A római kor aranyművesei is ké-
szítettek egyéb tárgyakat 
(arany edényeket, szobrokat), 

foglalkoztak más anyagból készült 
(ezüst, bronz) tárgyak, feliratok, épü-
letelemek aranyozásával, kiegészítésé-
vel, elsődleges szerepük azonban az 
ékszerek és az öltözék-kiegészí-
tők megalkotásában, javításában 
volt. A Római Birodalom terüle-
tén azonos stílusú ékszereket 
viseltek, jelentős különbségek 
adódhattak azonban a helyi mes-
terek technikai tudása, mester-
ségbeli hagyományai miatt. Az 
időről időre változó divat az ék-
szereken is nyomot hagyott. 
Nem csak az ékszer formája és 
mintakincse módosult, változott 
szimbólumértéke is, előtérbe ke-
rültek korábban kevésbé kedvelt 
kiegészítő anyagok, technikai el-
járások. A római ékszereknek 
csak kis töredéke készült arany-
ból, de e látványos alapanyagból 
születtek meg a meghatározó, a 
továbbiakban más anyagokból 
készített díszítmények megalkotásánál 
is irányt mutató típusok, s ezeken kö-
vethető nyomon a stílusváltás is. 

Módszerek és technikák
Az aranyműves eszközök és módsze-
rek alig változtak az évezredek folya-
mán. Különbséget a szerszámok anya-
gában, az egyes eljárások alkalmazásá-
nak gyakoriságában, kivitelezésének 
finomságában fedezhetünk fel. Az 
arany rendkívül jól nyújtható, alakít-
ható fém. Plinius szerint: „…semmi más 
nem nyújtható jobban, vagy osztható több 
részre úgy, hogy egy unciájából hétszázötven 
vagy még több négy ujj széles és hosszú 

V U L C A N U S  U T Ó DA I 

A RÓMAI ARANYMŰVESEK 
MŰVÉSZETE

A római kor aranyműveseinek személyéről, életútjáról kőbe vésett felirataik révén kaphatunk infor-
mációt, mesterségbeli tudásukat és teremtő fantáziájukat pedig tárgyak sokasága bizonyítja.  
Az „aranyműves művészete” hallatán mindenekelőtt ékszerekre gondolunk, akárcsak az idősebb 
Plinius, akit a lithospermum (gyöngyköles) növény – a levelei között megbúvó kőkemény fehér termé-

se miatt – gyöngyökkel kirakott ékszerre emlékeztetett. 

lemez telik ki...” (Gesztelyi Tamás fordí-
tása). A lemezeket kalapálással alakítot-
ták ki, majd további eljárásokkal for-
mázták, díszítették vagy tovább véko-
nyítva alkalmazták más anyagok be-
borítására. A másik alapvető alkotórész 
a különböző vastagságú huzal volt, 

amit felhasználhattak önmagában, pél-
dául láncok készítéséhez, díszítő- és 
tartóelemként, esetleg lemezzel kom-
binálva. A III. századtól egyre gyak-
rabban készítették az üreges, „gyön-
gyözött” aranyhuzalt is. Az egyes ré-
szeket forrasztással illesztették össze, 
amelyhez Plinius szerint ezüsttartalmú 
aranyat használtak. A forrasztás két 
fontos díszítési műveletnél is nélkülöz-
hetetlen volt: a granuláció és a filigrán 
esetében. A granulációnak nevezett dí-
szítési módnál azonos nagyságú apró 
golyócskákat rögzítettek szorosan egy-
más mellé a felületre, ezzel alakítva ki a 
mintát. A filigrándíszítésnél pedig a le-

mezre meghatározott minta szerint si-
ma, csavart vagy rovátkolt, gyöngyö-
zött aranyhuzalt forrasztottak. A felü-
let díszítése vésett vagy cizellált vonalas 
mintákkal, domborítással vagy ponco-
lással is történhetett. Véséskor a felület-
ből ék alakban metszik ki az anyagot, 

míg a kalapács és véső használa-
tával történt cizelláláskor a vo-
nalak átmetszete félkör alakú, 
lágyabb mintázatot alkot. A II. 
századtól vált divatossá egy na-
gyon látványos eredménnyel al-
kalmazott eljárás, a Plinius nyo-
mán a középkor óta opus 
interrasile-ként emlegetett 
módszer. Az „áttörésekhez” a 
felületen kisebb-nagyobb mér-
tékű kivágásokat végeztek, 
aminek következtében a leg-
gondosabb munkák csipkesze-
rű hatást eredményeztek. A ki-
vágásra két alapvető módszer 
létezett, a cizellált kivágás a 
III–IV. századra volt jellemző, 
a több lépésben készült, munka-
igényesebb változatot különösen 

a késő római korban kedvelték, s fej-
lesztették magas szintre. Népszerűsé-
géhez kezdetben bizonyos gazdasági 
tényezők is hozzájárulhattak, a látvá-
nyos eredményt ugyanis kevesebb 
nyersanyag felhasználásával érték el. 
Az áttöréses technika fejlődésével egy-
re finomabb, kidolgozottabb munkák 
születtek. A minta kialakítását a kivá-
gott és a meghagyott felületek arányá-
nak változtatásával érték el, így 
ugyanazzal a motívummal többféle 
hatást válthattak ki. Határozott motí-
vumkincs alakult ki, stilizált növények 
(palmetták, indák, borostyánlevelek), 
pelták, rozetták, spirálok, állatalakok 

Granulációval díszített függő (lunula) 
(BTM AQUINCUMI MÚZEUM) 
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kor törvényekben is megfogalmazott 
megszorításai áttételesen az ékszerek 
birtoklása iránti igényt tükrözik, a késő 
köztársaság-, kora császárkori elítélő 
vélemények pedig azok tényleges vise-
léséről szólnak. A kora császárkorban 
(körülbelül a I–II. századot értve ezen 
időszak alatt) készült arany ékszerek 
részben továbbörökítették a helleniszti-
kus hagyományokat, részben itáliai 
gyökerekre, az etruszk aranyműves-
ségre vezethetők vissza. A helleniszti-

kus tradícióból a naturaliszti-
kus elemeket és a színes kö-
vek, gyöngyök használatát 
vették át. Az etruszk – itáliai 
forrásból eredeztethetők az 
absztrakt formák, egyes tech-
nikák és bizonyos ékszerfaj-
ták. A harmadik, csak bizo-
nyos területeken érezhető ha-
tás, a helyi aranyművesség to-
vábbélése, felhasználása révén 
érvényesült. A korszak ék-
szerei azonban technikai 
kivitelezésük terén elmarad-
tak a korábbi ötvösremekek 
mögött. Geometrikusabb, 

zártabb formájúak, mintakincsük egy-
egy alapmotívum variálására épült. Jel-
legzetes képviselői a Pompeji és 
Herculaneum feltárásaiból származó 
ékszerek, de a Földközi-tenger meden-
céje körül, Itálián kívül is több helyszín-
ről ismerünk zárt lelet együt tes eket, 
amelyekben együtt találhatók a változa-
tos hagyományokat egyértelműen foly-
tató készítmények. Korszakváltást jelen-
tett a III–V. századra tehető időszak. 

sokasága tűnik elő a figyelmes szemlé-
lő számára, de az eredeti növényi és ál-
lati motívumok egyre elvontabb for-
mákat öltöttek. A technika különösen 
alkalmas volt feliratok létrehozására is, 
a fibulák, karperecek, gyűrűk ugyanis 
nevet, jókívánságot rejthetnek a szerte-
ágazó mintázat között. A munkaigé-
nyes, nagy szakértelmet igénylő díszítő 
eljárásokat nemegyszer imitálták, s 
meghatározott alaptechnikákat sok-
szor együtt alkalmaztak egy ékszeren 

belül. A császárkori ten-
denciának megfelelően az 
áttörés kevésbé finom vál-
tozatait gyakran véséssel 
egészítették ki, a felületi 
mozgalmasságot pedig a 
lemez domborítása adta 
meg. Az áttörést huzalból 
hajlított formákkal helyet-
tesítették, a granulációt 
egy-egy gömböcske imi-
tálta. Az arany ékszerek 
drágakő- vagy üvegpasz-
ta-berakásokkal még lát-
ványosabbá váltak, az ék-
szereken lévő feliratokat 
pedig a fekete színű, ezüst-
szulfidból készült nielló tet-
te olvashatóbbá.

Az ékszerek formavilága  
és mintakincse

A „jellegzetes” római ékszer valójában 
több terület aranyművességéből szüle-
tett, egy hosszú folyamat eredménye-
képpen. Az etruszkok, a hellenisztikus 
birodalmak, a meghódított területek 
népeinek ékszerformái, technikai tu-
dása mind inspirálóan hatottak az alap-
vetően földműves kultúrájú római nép 
aranyműves mestereire. A köztársaság-

Jellemzői nyomokban fellelhetők a 
II. század második felében is, de a nagy 
váltás a III. század elejére, Septimius 
Severus és a Severus-dinasztia uralko-
dásának idejére tehető. Fő jellemző-
jeként a sokszínűségre és a mozgal-
masságra való törekvést említhetjük. 
Ennek ér de ké ben előtérbe kerültek a 

különböző díszítési technikák, minde-
nekelőtt az „opus interrasile” technika, 
de az áttörés mellett gyakran alkal-
mazták a felület megbontására, a fény-
árnyék hatás fokozására az ékvésést. A 
színes kövek használata gyakorivá 
vált, az arany szinte háttérbe szorult az 
ékkőberakások mellett. A síkbeli, in-
dadíszítésű áttörésekkel a felületet hul-
lámzóbbá, mozgalmasabbá tették, s ezt 
a törekvést segítette a korábbi zárt, egy-

Opus interrasile karperecen 
(MAINZ, RÖMISCH-GERMANISCHES ZENTRALMUSEUM) 

Fülbevaló igazgyöngy csüngővel 
(BTM AQUINCUMI MÚZEUM) 

Crotaliát viselő nő ábrázolása 
(POMPEII, FABIUS RUFUS HÁZA) 

Nyaklánc smaragddal és igazgyöngyökkel 
(BTM AQUINCUMI MÚZEUM) 
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ségesebb tömegű formák lazítása, tago-
lása, a többféle nemes anyag (drágakö-
vek, gyöngyök) együttes felhasználása 
is. „Új” anyagok (gagát, pala) jöttek di-
vatba, melyek fekete, fényes felülete jól 
kombinálható az arany színével. A 
minták összetettebbé váltak, több alap-
motívum felhasználásával alakultak ki, 
s az íves vonalvezetés került előtérbe. A 
naturalisztikus elemek feloldódtak, a 
motívumok eredete alig felismerhető. 
A késő római korban a nielló technika 
ékszereken történő alkalmazása új színt 
hozott a terjedő régi-új formákhoz. A 
harmadik jellemző vonás, amelynek alap-
jait ugyancsak megtaláljuk a II. század 
második felében, a pénzérmék 
ékszeralapanyagként történő fel-
használása volt. 

Jellemző ékszerfajták
Ékszer a test szinte minden részén 
viselhető: a fejen hajtűk, hajdíszek, 
fülbevalók, a nyakon és a mellkason 
nyakláncok és függők, a karon, csuk-
lón karperecek, az ujjakon gyűrűk, a 
vállon, mellen fibulák, a derékon 
övek vonták magukra a figyelmet. A 
cipőt, lábbelit ugyancsak boríthatták 
ékszerként is értelmezhető díszítmé-
nyek. Az ékszerviselet mértéke és 
módja társadalmi megkülönbözte-
tettséget is jelentett, messziről hirdet-
te, hogy viselője nem végez, nem vé-
gezhet fizikai munkát. Az egyes ék-
szerfajták kedveltségét vagy háttérbe 
kerülését az öltözékben bekövetke-
zett változások is elősegítették. A vi-
selet, a hozzátartozó ékszerrel, jelzés 
volt a közösség számára: kifejezte az 
egyén etnikai hovatartozását, ugyan-
akkor tükrözte társadalmi helyzetét, 
gazdasági lehetőségeit is.  

Az arcot keretező, latinul inaures nek 
nevezett fülbevaló az egyik legkedvel-
tebb, leggyakrabban viselt ékszerfajta 
volt. A rómaiaknál kizárólag a nők 
hordtak ékszert, viselete férfiak eseté-
ben elpuhultságot, műveletlenséget, a 
rómaitól távoli, idegen, barbár, első-
sorban keleti kultúrához tartozást je-
lentett. Rendkívül változatos formák-
ban készítették, az egyszerű karikától 
a több részből álló, csüngős változato-
kig. A kereszt tagból és az arról lecsün-
gő − mozgáskor összeütődő − gyön-
gyökből álló fülönfüggő neve crotalia 
volt, utalva a csattogó hangú hang-
szerre.  Ugyancsak nők viselték a rö-
vid nyakláncokat is, amelyek szoro-

san körbeölelték a nyakat. Az arany 
mellett a színes drágakövek, elsősorban 
a smaragd – illetve az annak tartott 
egyéb zöld színű drágakövek – és a 
nagyon kedvelt igazgyöngyök domi-
náltak, de készültek nyakláncok bo-
nyolult formájú arany gyöngyszemek-
ből is. A sírleletek és az ábrázolások ta-
núsága szerint karperecből egyszerre 
többet is viseltek. A kora római korszak 
egyik legnépszerűbb ékszere a rugós 
karperec volt. A III. század első felétől 
a késő római korig pedig a három vagy 

négy fémhuzal összesodrásával készült 
dekoratív darabokat hordták. Gyű-
rűt mindkét nembeliek egyaránt vi-
seltek. A legkedveltebb „viselési 
hely” a bal kéz gyűrűsujja volt. Egy 
II. században élt szerző, Gellius ha-
gyományozta ránk ennek korabeli 
tudományos magyarázatát: „A ha-
gyomány szerint a régi görögök bal ke-
zükön viselték a gyűrűt, a kisujjal szom-
szédos ujjon sőt, állítólag a rómaiak is így 
szokták a gyűrűt hordani. Ennek oka..., 
hogy az emberi hullák felboncolása során 
…egy vékonyka idegszálra bukkantak, 
amely kizárólag az említett ujjból in-
dul ki, s az ember szívéhez vezet…” 

(Győry Gyula fordítása). A magyará-
zat ugyan később hamisnak bizonyult, 
a szokás azonban a mai napig fennma-
radt. A gyűrű anyagának is megkü-
lönböztető szerep jutott. A köztársa-
ságkorban a szenátori rend tagjai vas-
gyűrűt viseltek, s aranygyűrű csak a 
külföldi követségbe indulóknak járt, 
majd az – a lovagrend létrejöttekor – 
ennek a rendnek a megkülönböztető 
jele lett. Az aranyból készült gyűrű 
rangjelző mivolta a katonaságnál is ér-
vényre jutott, a megkülönböztetett 
rendből kikerült katonai parancsno-
kok viselhették. A katonaság soraiban 
csak Septimius Severus rendelete alap-
ján válhatott általánossá. A gyűrű – 
egyszerű alapformája ellenére – rend-
kívül sokféle módon díszíthető. A 
gyűrűfej díszítésének igen elterjedt 

módja volt a vésett drágakő (gemma) 
befoglalása a fejrészen lévő lemezbe. 
A kora császárkori letisztult, geomet-
rikus formák után a II−III. század-
ban a technikai megoldások bra-
vúrjai szembetűnőek. Előtérbe ke-
rült a gyűrű válla, néhány típusnál a 
gyűrűkarikával együtt. Az ékszer 
mérete is nagyobb, hivalkodó lett. 
A feltűnően széles gyűrűváll válto-
zatosan megmunkálható felületet 
adott.  A III. századi divatnak megfe-
lelően, a plaszticitásra való törekvés 
szellemében, a felület gyakran vésett 
vagy áttört, mély véséssel kialakított 
voluták, indák fonják körbe a gyűrű 
fejrészét. Az áttört hatást a kevesebb 
gyakorlatot igénylő huzaltechnikával 
is elérhették. A granuláció redukált 
formája is a felület mozgalmasabbá 
tételét tette lehetővé. A felirat felke-
rült a gyűrűkarikára is, s a betűket 
nielló berakással tették szembetűnővé. 
A IV. század első negyedétől a gyűrű-
formák ismét egyszerűbbé váltak, 
egyszerű karikából vagy karikából 
és ráforrasztott, lemezzel díszített 
fejrészből álltak. A gyűrűt tulajdo-
nosaik nem mindig húzták ujjukra. 
Irodalmi forrásokból tudjuk, hogy a 
nagyobb méretű, kényelmetlen, de 
jogügyekben nélkülözhetetlen ék-
szert dobozokban tartották. Mar tia-
lis gúnyolódik is bizonyos Cha ri nu-
son: „Charinus minden ujján hat gyű-
rűt visel/ S éjjel se tesz le egyet is,/ Sem, 
hogyha fürdik. Kérditek, miért teszi?/ 
Gyűrűtartója nincs neki” (Csengey Já-
nos fordítása).

 R. Facsády annamáRia

Kora római gyűrű gemmával 
(BTM AQUINCUMI MÚZEUM) 

Áttört volutás, gemmás gyűrű a III. századból 
(MAGÁNGYŰJTEMÉNY)
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A pja nyomdokain haladva 
különböző nemzeti egyesü-
letek, szakmai és gazdasági 

társaságok alapításán is munkálko-
dott. Közel másfél évszázada szer-
vezte meg a főváros önkéntes tűzoltó 
egyletét, majd kezdeményezte a hiva-
tásos állami tűzoltóság felállítását, a 
Magyar Országos Tűzoltószövetség 
megalakítását is. 

A magyar tűzvédelem történetének 
áttekintésével kezdődik a Katasztró-
favédelem Központi Múzeumának 
kiállítása Kecskeméten a Cifra Palo-
tában. Az első magyar tűzvédelmi 
előírásként Szent István rendelkezését 
tartjuk számon: „Vasárnaponként 
mindenki köteles templomba menni, ki-
véve azokat, akik a tüzet őrzik.” A 
megfelelő tűzvédelem hiányában 
gyakran pusztítottak sok áldozattal 
járó tűzvészek, emiatt drákói szigor-
ral sújtották a gyújtogatókat.

1514-ben a Werbőczi-féle Hár-
mas könyv (Tripartitum) kimondja, 
hogy a gyújtogatásért, vagy az az-
zal való fenyegetőzésért halálbün-
tetés jár. A XV–XVII. században a 
törvényhozás már nemcsak a gyúj-
togatót sújtotta halállal, hanem azt a 
személyt is, aki csak fenyegetőzött 

azzal, hogy a várost 
vagy a falut, vagy 
másnak a házát fel-
égeti.

Az első igazán jól 
szervezett erők a 
XVII. században, a 
diáktűzoltó ságok 
alakulásával jelen-
tek meg, melyek 
közül a debreceni és 
a sárospataki emel-
kedett ki. A felső-
éves fiatalemberek 
kezdetben a kollégi-
um tűzbiztonságára 
vigyáztak, később 
azonban a városban 
keletkezett tüzek 
oltásánál is nagyon 
komoly szerepet töl-
töttek be. Ebben a században a me-
gyei elöljáróságok és a városi taná-
csok egyre több és egyre szigorúbb 
tűzvédelmi rendeletet hoztak. Pél-
dául a városok kötelesek voltak 
fecskendőt beszerezni, ahhoz le-
génységet biztosítani, éjjeliőrséget 
állítani, valamint a tűzoltásra erős, 
képzett férfiakat toborozni, illetve 
kijelölni (köteles tűzoltóság). Ebben 

az időben a tűzoltás a céhek, kézmű-
ves szervezetek és a lakosság közös fel-
adata volt. 

Magyarországon és egyben Európá-
ban az első önkéntes tűzoltóegységet 
Aradon hozták létre, 1835-ben. Pest és 
Sopron önkéntes tűzoltóegységének 
működését sokáig nem engedélyezték 
a Habsburg-önkényuralom hatóságai. 
A Soproni Tűzoltó- és Tornaegylet 

K I Á L L Í T Á S  A  K E C S K E M É T I  C I F R A  PA L O T Á B A N

„Nagy nevek örökösei… nagy kötelességeket 
is örökölnek.” Ez az intelem kíséri végig életút-
ján Gróf Széchenyi Ödönt, Gróf Széchenyi 
István fiát, a fővárosi tűzoltóság létrehozóját 
és Fő  parancsnokát, a Magyar Országos Tűzoltó
szövetség első elnökét, a Konstantinápolyi 

Tűzoltóság megszervezőjét.

A TŰZPASA 
NYOMÁBAN 

A magyarországi tűzoltók ünnepélye litográfián (részlet)
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1866-ban, a Pesti Tűzoltó-egylet 1870-
ben adhatta első szolgálatát, és ők már 
sokkal hatékonyabban működtek, mint 
a céhek tűzoltásra kötelezett tagjai, 
ezért jelentős anyagi támogatásban ré-
szesültek. Az első magán (létesítményi) 
tűzoltóság az Óbudai Hajógyár 1855-
ben felállított tűzőrsége volt.

Gróf Széchenyi Ödön 1870-ben 
12 fővel megalapította a Pesti 

Hivatásos Tűzoltóságot. 1873-ban 
Pest, Buda és Óbuda egyesítésekor 
65, 1910-re pedig 450 fősre duzzadt a 
létszámuk. Sokáig azonban csak az 
önkéntes egységek kiegészítésére al-
kalmaztak fizetett tűzoltókat.

A XX. század elején az ipari fejlődés 
kikényszerítette a tűzvédelem további 
fejlődését is. Fejlesztették a tűzoltó-
technikát, fizetett, hivatásos tűzoltó-
ságokat hoztak létre, a korábban ala-
kult tűzoltószövetségeknek pedig fon-
tos szerep jutott a működtetés és szabá-
lyozás területén.

Az első világháború mindenütt 
megakasztotta a tűzrendészet fejlő-
dését, különösen a hivatásos tűzoltói 
legénységből vonultak be sokan ka-
tonai szolgálatra. 1930-ban Magyar-
ország 54 vidéki városából 26-ban 
még nem volt hivatásos tűzoltóság, 
1300 községben pedig semmilyen 
tűzoltóosztag nem létezett. 1935-ben 
tartották az első légoltalmi tanfolya-
mot a fővárosi és vidéki tűzoltótisz-
teknek, ami előrevetítette a háborús 
készülődés terheit, a legénység, majd a 
lakosság kiképzésének súlyos köteles-
ségét a gáz- és légvédelem, majd a kár-
elhárítás terén. Az első világháborút 
követően az 1936. évi X. törvénycikk 
a tűzrendészet fejlesztéséről fontos elő-
relépéseket tartalmazott: átfogóan sza-
bályozott tűzvédelem, a tűzoltóságok 
jogai, kötelezettségei, szervezeti, fel-
ügyeleti rendszere. A törvény minden 
várost hivatásos tűzoltóság felállításá-
ra kötelezett.

A növekvő háborús veszély miatt fel-
gyorsult a hivatásos tűzoltóságok felál-
lítása, de ezeknek a testületeknek már a 
légoltalmi hálózat, társadalmi, lakóházi 
önkéntesek oktatása, irányítása is a fel-
adatuk volt. A nyilas hatalomátvétel 
után a tűzoltó felszereléseket Németor-
szágba szállították, a tűzoltókat össze-
vonták és hadrendbe akarták állítani.

A második világháború befejeztével 
az 10280/1945. ME rendelet meg-
szüntette a különböző tűzoltó szolgá-

lati rendszereket, és elrendelte az egy-
séges Magyar Tűzoltóság megszerve-
zését, azt hogy minden községnek 
tűzoltóságot kell fenntartania. Létre-
hozták az Országos Tűzoltó Főpa-
rancsnokságot. Az 1946-os végrehaj-
tási rendelet a legapróbb részleteket is 
szabályozta a tűzoltósági és tűzrendé-
szeti feladatokat illetően.

1948-ban a hivatásos önkormányza-
ti tűzoltóságokat és a magántűzoltó-
ságok egy részét államosították. Lét-
rejött a BM Országos Tűzoltó Főpa-
rancsnokság (BM OTF), amely ké-
sőbb BM Tűzoltóság Országos 
Parancsnokság (BM TOP) nevet kap-
ta. A BM TOP irányításával működ-
tek a megyei tűzoltó-parancsnoksá-
gok, azok irányításával pedig a járá-
si-, később a városi hivatásos állami 
tűzoltó-parancsnokságok.

A stratégiailag különösen fontos, il-
letve veszélyes létesítmények védel-
mére üzemi tűzoltóságokat állítottak 
fel, melyek szintén állami tűzoltósá-
gok voltak. A kevésbé veszélyes léte-
sítményekben, azok dolgozóiból vál-
lalati tűzoltóságot hoztak létre (néhol 
az üzemi tűzoltóság mellett). A hiva-
tásos tűzoltóságoktól távol levő tele-
püléseken önkéntes tűzoltóságok ala-
kultak. Az 5090/1948. kormányren-
delet elrendelte a tűzrendészet álla-
mosítását, majd 1954-ben az Országos 
Tűzoltó Főparancsnokság helyett lét-
rehozták a BM Országos Tűzrendé-
szeti Parancsnokságot.

Az időközbeni folyamatos változá-
sok jogszabályi követésében fontos 
elem az 1973. évi 13. számú törvény-
erejű rendelet, amely módosításokkal 
ugyan, de egészen 1996-ig hatályban 
maradt. A tűzvédelmi hatósági fel-
adatokat (beleértve a szabálysértési 
jogkör gyakorlását is) teljes egészében 
a hivatásos állami tűzoltóság appará-
tusa látta el. 1974-től a tűzoltóság me-
gyei és helyi egységeit a tanácsok irá-
nyítása alá helyezték.

A rendszerváltást követő évek jelentős 
módosító jogszabálya volt az 1991. évi 
XX. törvény, amely kimondta, 
hogy a tűzoltás és műszaki mentés 
feladata az önkormányzatok hatás-
körébe, illetve a tűzvédelmi hatósá-
gi jogkör a tűzoltó-parancsnokság 
székhelyének önkormányzati jegy-
zőjéhez kerül. Az országot felosz-
tották a készenléti egységekkel ren-
delkező önkormányzatok között, és 

kötelező közszolgáltatássá tették 
számukra a tűzoltást és műszaki 
mentést. 

Az 1999. évi LXXIV. törvény 
(„katasztrófavédelmi törvény”) 

összevonta az állami tűzoltóságot és a 
polgári védelem szerveit, létrehozva a 
katasztrófavédelmi szervezetet. A tör-
vény az ezredforduló színvonalára 
emelte az életet és a vagyonbiztonsá-
got, a természetes és épített környeze-
tet veszélyeztető természeti és civilizá-
ciós katasztrófák megelőzését, illetve a 
károsító hatásaik elleni védekezést. A 
tűzoltóság 2000. január elsejétől a ka-
tasztrófavédelem egységes rendszeré-
nek integráns része lett.

Ezt a folyamatot mutatják be a tab-
lók, valamint teszik szemléletessé a 
különböző korszakok egyenruházatát 
és felszereléseit bemutató bábuk. Az 
egyik legfélelmetesebb elemi erőtől, a 
tűztől való rettegés tette népszerűvé 
évszázadokra Flóriánnak, az „Isten 
tűzoltójának” alakját. A tűzvészek el-
len védő Szent Flórián szobra áll a ki-
állítás középpontjában, valamint az ő 
alakjával díszített tűzoltó zászlók te-
szik szemléletessé a termet.

A kiállítás fő részében két teremben 
látható Gróf Széchenyi Ödönnek, Szé-
chenyi István 1839-ben született if-
jabbik gyermekének sokszínű életút-
ja. Vállalkozó, neves közéleti és társa-
sági személyiség, legendás sportem-

Szent Flórián
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nál öt hetet töltött, majd egy halom 
könyvvel indult haza. Hazatérőben 
francia és német városokat látogatott 
meg, hogy tanulmányozza a tűzvé-
delem helyzetét. Ekkor már eltökélte, 
hogy itthon kidolgozza egy tűzoltó-
egylet létrehozásának terveit. 

1862-ben már kész tervet tárt a tá-
mogatók elé. A budapesti egylet meg-
alakításának minden feltételét megte-
remtve a helytartótanácshoz fordult 
engedélyért, ám az azt elutasította. 
Ezt követően a kancellária 1865-ben 
helyt adott a kérelemnek: „miszerint 
az általa alapító társaival egyetemben 
Pest-Budán tervezett tűzoltóegyletet élet-
be léptesse megengedtessék, helyt adatik”. 
A tűzoltóegylet alapszabályzatát 
1868-ban hagyták jóvá. A Nemzeti 
Tornaegylettel egyesülve az önkéntes 
tűzoltók - a közben beszerzett – tűzol-
tószereken gyakorolták teendőiket, és 
igyekeztek megteremteni a valódi 
működés feltételeit. Gróf Széchenyi 
Ödön közben rájött, hogy egy ilyen 
nagyvárosban az önkéntesek nem ké-
pesek kifogástalanul ellátni feladatai-
kat, ezért indítványozta fizetett tűz-

ber, hajóskapitány és zeneszerző. A 
korabeli híradások alapján ismert, 
hogy 1860-ban a nagycenki, és a 
fertőszentmiklósi tűz idején első volt 
az oltók között, személyes példát mu-
tatva harcolt az őserő ellen. Ez a küz-
delem volt az ösztönzője további 
munkájának, amely egyre inkább a 
szervezett tűzoltóságok létrehozásá-
hoz, munkájuk tudatos megszerve-

zéséhez és működtetéséhez kötődött. 
1862-ben a harmadik világkiállításon 
Londonban kormánybiztosként ő 
képviselte hazánkat. Ez jó alkalom 
volt számára, hogy a világviszonylat-
ban első londoni tűzoltóságot a „Fire 
Brigade”-ot és munkáját megismerje. 
Grófként a londoni tűzoltóság köte-
lékébe lépett, ám kikötés volt, hogy 
minden tűzoltói és azzal kapcsolatos 
munkát (takarítás, lóápolás stb.) elvé-
gez és semmi alól nem vonja ki ma-
gát. Ezt be is tartotta. A Fire Brigade-

oltóság létrehozását is. Az indítvány 
szabad utat kapott és 1870. február 
1-jén megkezdte szolgálatát a 12 fős 
fizetett tűzoltóság is. Mindkét szerve-
zet főparancsnoka gróf Széchenyi 
Ödön lett. A Magyar Országos Tűz-
oltó Szövetség megalakításának 
Rösch Frigyes által felvetett eszméjét 
felkarolta. Az alakuló közgyűlést 
1870. december 5-én tartották meg 
Pesten. A közgyűlés elnöke Rösch 
Frigyes volt, a szövetségi bizottmány 
elnökének gróf Széchenyi Ödönt vá-
lasztották. 1871-ben elfogadták az 
alapszabályokat, és ebben az évben 
szövetségi nagygyűlést is tartottak. Ez 
utóbbinak olyan propagandamunkája 
volt, hogy a felvonuló tűzoltókat vi-
rágesővel fogadták a lelkes pestiek. A 
tűzoltók társadalmi elismerésének 
nagy szerepet szántak a tűzoltói nagy- 
gyakorlattal, a fecskendők próbájával 
és a tűzijátékkal. A szövetség elnöki 
tisztségében gróf Széchenyi Ödönt 
megerősítették. A változatos hazai te-
vékenységét bemutató termet szobra 
és különböző tűzoltó szerek makettjei 
teszik még látványosabbá.

Külön terem foglalkozik törökor-
szági tevékenységével. 1874. októ-

ber 12-én indult el Törökországba, 
hogy a török szultán felkérésének ele-
get tegyen, megszervezze a török tűz-
oltóságot. Úgy vélte ezt rövid idő alatt 
képes megoldani, ám az útja hosszúra 
sikerült, mert – 1922-ig – haláláig 
Konstantinápolyban maradt és „tűzpa-
saként” (a mi rendfokozati skálánk sze-
rint altábornagyként) szolgálta az otta-
ni és egyetemes tűzoltóügyet. Hazánk-
hoz élete végéig hű maradt, a magyar 
tűzoltókkal állandó kapcsolatot tartott, 
időnként hazalátogatott, magyar tűz-
oltó küldöttség gyakran felkereste őt 
Törökországban a munkahelyén. Ha-
láláig a török tűzoltóság főparancsno-
ka volt. Konstantinápolyban a ferikői 
temetőben lévő sírhelyét a magyar tűz-
oltók még napjainkban is felkeresik, de 
sírjára leteszik az emlékezés virágait a 
török tűzoltók is. Ebben a teremben 
Holló Barnabás török pasaként ábrá-
zolja szobrán.

A tárlat tisztelgés a magyar tűzoltó-
ság múltja előtt és Gróf Széchenyi 
Ödön munkássága előtt. 

Berki imre

A kiállítás kurátora Réti Rezső muzeológus, 
a tárlat megtekinthető 2018. január 31-ig. 

TŰZOLTÓTALÁLMÁNYOK
A kiállítás hangsúlyos részét képezik a ma-
gyar tűzoltó feltalálók és találmányaik.  
Szabó Pál és fiai 1824-ben szabadalmaz-
tatták a gőzfecskendőt. A mai sűrített leve-
gős légzőkészülék ősét Kőszegi Mártony 
Károly táborintéző főstrázsamester találta 
fel 1830-ban. Szilvay Kornél fővárosi tűzol-
tó főtiszt több műszaki találmánya közül 
legjelentősebb a szárazoltógép megalkotá-
sa, amely lehetővé tette a vízkár nélküli tűz-
oltást. Szőcs István vegyipari gépészmér-
nök 1989-ben szabadalmaztatta találmá-
nyát, az impulzusoltót.

Fogatolt gőzfecskendő
(KRISTON VÍZI JÓZSEF 

FELVÉTELEI) 
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Schafarzik Ferenc érdeklődésére, 
pályafutására Szabó József, kora 
tudományos életének egyik leg-

kimagaslóbb egyénisége volt a legna-
gyobb hatással, akinek Schafarzik 1876-
ban lett tanársegédje a Budapesti Tu-
dományegyetem Ásvány–Földtani 
Tanszékén. A Szabó József úttörő 
munkásságával fémjelzett petrográ-
fiai–geológiai iskolában Schafarzik 
kiemelkedő kőzettani alapképzettsé-
get szerzett. Korán elkezdték foglal-
koztatni a gyakorlati életben felhasznál-
ható kőzetek: 1884-ben jelent meg Lip-
csében a magyarországi malomkövek-
ről írt értekezése és 1885-ben adta ki a 
Földtani Intézet Gesell Sándorral közö-
sen jegyzett könyvét, a Mű- és építőipari 
tekintetben fontosabb magyarországi kőze-
tek részletes katalógusát.

A Földtani Intézet és a földtani kutatá-
sok nagy mecénása, Semsey Andor 
anyagi támogatásával Schafarzik több 
tanulmányúton is részt vett, melyeknek 
célja a külföldi kőbányák és más orszá-
gok kőbányaiparának megismerése volt. 
1891-ben Svédországba és Norvégiába, 
1892-ben Felső-Olaszországba és Isztriá-
ra, 1893-ban pedig Görögországba uta-
zott. Útjairól tapasztalatokkal gazdagon, 
ládányi gyűjteményekkel tért haza, 
megfigyeléseiről tartalmas jelentésekben 
számolt be. A Korinthoszi-csatorna geo-
lógiájáról és létesítésének történetéről pél-
dául a Természettudományi Közlönyben is 
értekezett.

Hasonló tárgyú művei közül kiemel-
kedik az 1904-ben, a Földtani Intézet 
Alkalmi Kiadványainak sorában megje-
lent, a maga nemében mai napig párat-
lan könyve, A Magyar Korona országai te-

T É R K É P E K  A  M Ú LT B Ó L

KÖZSÉGI PECSÉTTEL 
HITELESÍTVE

rületén létező kőbányák részletes ismertetése, 
melynek előkészületei mintegy tíz évvel 
korábbra nyúlnak vissza: „A hazai kőbá-
nyák szövegben és térképen való szakszerű 
megismertetését Böckh János, ministeri taná-
csos úr, a m. kir. földtani intézet igazgatójá-
nak javaslatára még 1895-ben tolnay Festetits 
Andor gróf, volt földmívelésügyi miniszter úr 
Ő Excellencziája tűzte ki egyik feladatává a 
m. kir. földtani intézetnek. 

Az e munka megírásához szükséges kőzet-
anyagokat Ő Excellencziájának rendeletére 
a megyei közigazgatási hivatalok szerezték 
be és küldötték fel a földtani intézetnek. … 
Ezen az úton az ország minden részéből 
több száz ládával érkezett Budapestre a kő-
zetanyag, a melynek hitelességét a minden 
egyes darabon rajta volt hivatalos községi pe-
csét bizonyította. Ennek a rendkívül gazdag 
s azelőtt soha ily nagy számban egybe nem 
gyűjtött hazai kőzetanyagnak petrografiai 
szempontból való meghatározásával intéze-
tünk mélyen tisztelt igazgatója alulírottat ke-
gyeskedett megbízni, a mely bizalomért sza-
badjon Ő Méltóságának ezen a helyen is leg-
mélyebb köszönetemet kifejezni.” 

A több száz ládányi anyag vizsgálata 
azonban sokkal több időt vett igénybe, 
mint azt kezdetben hitték. Schafarzik 
munkáját lassították térképező feladatai, 
különböző hivatalos kiküldetései és a 
Földtani Intézetnek a Stefánia úti új ott-
honába való, elhúzódó beköltözése is. A 
végül 1904-re elkészülő könyv előszavá-
ban a Schafarzik által is oly nagyra be-
csült Böckh János igazgató a mai napig 
helytálló tényeket fogalmazott meg a 
földtani térképezésről és annak gyakor-
lati, ipari hasznosságáról: „Jólétünk, nem-
zeti vagyonosodásunk s minden további ebből 
fakadóknak alapját képezi, hogy kellőleg fel-
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Az 1869-ben alapított Földtani Intézet és annak jelenlegi jogutódja, a Magyar Bányászati és Földtani 
Szolgálat közel 150 éve kettős feladatot lát el: hazánk földtani adottságainak minél részletesebb, 
pontosabb megismerését, valamint a tudományos kutatásokkal karöltve elősegíti az ipar és a mező-
gazdaság fejlődését. E mindennapi, a gyakorlati élet szolgálatának egyik legszebb példája Schafarzik 
Ferenc 1902-ben kiadott, A Magyar Korona országai területén található mű és építőipari szempontból 

fontosabb kőzetek előfordulási helyeinek átnézetes térképe.

A Magyar Korona országainak mű és 
építőipari kőzeteit bemutató térkép,  
a sorozat előző részeiben megjelen-
tekkel együtt nagy felbontásban meg-
található a  www.mfgi.hu/hu/terkepek 
a multbol címen.

használjuk és értékesítsük mindazt, a mit az 
anyaföld nekünk juttat. Hogy itt helyesen 
járhassunk el, mindenek előtt ismernünk kell 
azt, a mi felett rendelkezünk, nevezetesen 
hogy mit tartalmaz földkérgünk ama része, 
mely hazánk területét alkotja s melyet büsz-
keséggel mienknek nevezünk. A mennyiben 
az ásványvilág termékeiről van itt szó, erre fe-
leletet adni a magy. kir. földtani intézet fel-
adatai közé tartozik s épen az országos föld-
tani fölvételek hivatvák a tudományos igazsá-
gok földerítése mellett, a fentebbi gyakorlati 
kérdésekre is teljes világosságot vetni.”

A könyv első része az akkori Magyar-
ország kőbányáiban található kőzetek 
rövid kőzettani leírását tartalmazza, míg 
a másodikban Schafarzik vármegyén-
ként, ábécérendben sorolja fel és írja le 
az ország területén található kőbányá-
kat. E könyv térképmellékleteként jelent 
meg az 1902-ben szerkesztett átnézetes 
térképe, melyet így mutat be: „Az e mun-
kához tartozó térkép 1 : 900,000-es mértékű 
alapon az egyes kőzetnemek előfordulásait 
színes jelekkel ábrázolja s külön színkulcsa 
lévén, minden további magyarázatot fölösle-
gessé tesz. … némely megyében oly sűrűn látha-
tók a különböző színű kőbányajelzések, hogy 
térszűke miatt egyik-másik teljesen ki is szorult.” 
A magyar–német kétnyelvű, művészi ki-
vitelű térképet Gabrovitz Camillo, 
magyar királyi térképész rajzolta.

BaBinszki Edit
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Roger Bacon matematikus 1250-ben meghatározta az 
ejtőernyő fogalmát, ő egy homorú felületet tartott 
erre alkalmasnak. Kínában 1306-ban Fokien csá-

szár koronázási ünnepségén egyesek tornyokból és magas 
fákról hajtottak végre ugrásokat, bambuszrudakra feszí-
tett bőrkupolával, amelyet a kezükre erősített kötelekkel 
tartottak. 1480 után Leonardo da Vincinek sikerült kiszá-
mítania a fékezett ugráshoz szükséges ernyő méretét, de ku-
tatásai feledésbe merültek. 

1650-ben XIV. Lajos francia király sziámi követe tudó-
sított arról, hogy náluk gomba alakú, nádból és vászon-
ból előállított ejtőernyőkkel emberek a bambuszfák te-
tejéről sikeres ugrásokat végeznek. 1767-ből származó 
írás szerint Franciaországban Vicent Lavini nevű rab a 
miolansi erődítmény tornyából kiugrott az általa – ru-
hákból, vászondarabokból - összetákolt ernyővel, sikere-
sen leért a vár alatti vízbe (szökése ugyan nem volt ered-
ményes, elfogták, de bátorsága miatt nem végezték ki). 
1777-ben Joseph Montgolfier, az első hőlégballont kifej-
lesztő testvérpár egyike végzett sikeres ejtőernyős ugró 
kísérletet. Louis-Sébastien Lenormand 1783-ban maga 
építette vázas ejtőernyővel a 40 méter magas 
montpellier-i csillagvizsgáló tetejéről ugrott le (látszólag 
épségben ért földet, de rövidesen belső vérzések miatt 
meghalt). 1797. október 27-én André-Jacques Garnerin 
nevéhez fűződik (a Párizs melletti Monceau parkban) az 
első nem merev vázas, 10 méter átmérőjű, 36 zsinóros 
vászonernyővel végrehajtott sértetlen ereszkedés, miu-
tán egy 600 méter magasságban levő hidrogénballonról 
(amely felrobbant) levált. Charles Leroux ejtőernyős ak-
robata a könnyű selyemből készített ejtőernyő kupolájá-
nak belépőélénél egy zsinórt körbe vezetett, ennek végeit 
kezében tudta tartani. A zsinór meghúzásával a kupola át-
mérőjét sikerült csökkenteni, így a sebességet önmaga 
szabályozhatta. Több mint 500 sikeres ejtőernyős ugrás 
után érte egy végzetes baleset (ereszkedés közben az 
erős szél miatt egy sziklához csapódott). Három légha-
jós – az angol Baldwin, a német Latteman és Kiithe 
Paulus – a mentés célú ejtőernyőt már nem nyitott álla-
potban, hanem egy automatikusan nyíló kis csomaggá 

K É T S Z Á Z H Ú S Z  É V E S  –  VAG Y  M É G  R É G E B B I ?

EJTŐERNYŐ-TÖRTÉNELEM

összegöngyölve rögzítette a ballon oldalára. Az I. világ-
háborúban több léggömbbel felszálló tüzérségi felderítő 
életét sikerült így megmenteni.

Az első ejtőernyős ugrást az Egyesült Államokban – a 
New York állambeli Long Islandon – 1819 nyarán hajtotta 
végre Charles Guille, egy hidrogénnel töltött ballon kosará-
ból. 1853-ban Olaszországban született az első ejtőernyős vi-
lágrekord, amikor Poitevin léghajós 1800 méter magasság-
ból 43 másodperces lebegés után épen földet ért. 1880-ban a 
francia Jovis felismerte, hogy az ejtőernyő katonai célokra is 
alkalmas. Az 1800-as évek végén a késleltetett nyitást Euró-
pában bemutatókon népszerűsítették. A hevederrel történő 
automatikus nyitást Ottó Heinecke léghajós fejlesztette ki. 
Tragikus baleset adott inspirációt Gleb Jevgenyevics 
Kotyelnyikov orosz fejlesztőnek, aki 1910-ben a helyszínen 
látta, amint Macijevics pilóta kizuhant nyitott repülőgépé-
ből és szörnyethalt. Ő 1911-ben - egy újabb halálos pilóta bal-
eset megelőzése érdekében - modellel végzett sikeres kísérle-
tek után fejlesztett ki egy újabb ejtőernyőt. 

A kupola textilsávokból készült a benne átfutó zsinórzat-
tal, a zsinórok végei két tartó hevederben végződtek. A ku-
polát a pilóta hátára csatlakoztatható zárt bádogtartályba 
helyezték, ennek aljára belül spirálrugók kerültek. Egy zsi-
nór meghúzásával a bádogtartály fedele kinyílt, az ejtőer-
nyő-kupolát a rugók a tárolóból kilökték. A Kotyelnyikov 

Az ejtőernyő az egyébként szabadon eső test zuhanását a légellenállás következ-
tében, illetve a formájából eredő felhajtóerő révén csökkenti, az így elért sebes-
séggel biztonságos a földet érés. Egy ernyőszerű vagy egyéb módon kialakítható 
eszköz igénye már az ókorban is felmerült. Számos kísérletezés után 1797. októ-
ber 27-én André-Jacques Garnerin hajtott végre sikeres „ejtőernyőzést” Párizsban. 
Jelentős fejlődést a II. világháborúval kapcsolatos fejlesztések tettek lehetővé, 
majd ettől kezdve három szakaszban jutunk el a napjainkban használatos katonai 
és sport ejtőernyőkhöz, amelyek a szálasanyagok és a textilipari technológiák 

innovatív fejlődésének köszönhetők.

Ejtőernyő-történeti érdekességek

André-Jacques Garnerin   
ejtőernyős kísérlete
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évi nyári olimpiai játékokon el-
ismerésben részesült. A katona-
ságnál alkalmazott ejtőernyőtí-
pusok egy típusra fejlesztésével 
is foglalkozott. A magyar er-
nyőzsák kifejlesztése nagy si-
kert aratott. Egy repülőgép-
baleset kapcsán kialakította a 
fékernyős módszert. 1937-ben 
számos fabábus kísérlet után, 
éles ugrással ő maga próbálta ki 
1939-ben az általa megterve-
zett ejtőernyőt. A „2-es gya-
korló ejtőernyő” számít az első 
magyar fejlesztésű ejtőernyő-
nek. Az ernyőt és egyéb 
technikai újításait szaba-

dalmaztatta, ezeket 1941-ben az Egyesült Államok is 
megvásárolta. A második világháborút követően Hehs 
Ákos Amerikába távozott, ahol egy űrszondákat gyártó 
vállalat főmérnöke lett (űreszközök, űrhajók visszatérő 
eszközeit fejlesztette).

A másik, a hazai gyártással kapcsolatos vonatkozás az er-
nyőalapanyag előállítás. A Magyar Selyemipari Vállalat-
nál (Szentgotthárdi Szövőgyár, Óbudán a Selyemkiké-

szítő-gyár) eleinte még va-
lódi hernyóselyem alap-
anyagot készítettek, majd 
nagy szilárdságú poliamid-
ból (sávolykötéssel) ejtőer-
nyő, illetve po  li észterből 
(rip-stop kötéssel) repülő-
gép-fékernyő szöveteket is 
gyártottak.

XX. századi fejlesztések
Az ejtőernyő használat, fej-
lesztés során három jelleg-
zetes időszak különböztet-
hető meg:

- A második világháborútól 
körülbelül az 1960-as évekig 
az életmentésre koncentrál-
tak a fejlesztők és a gyártók. 
Főleg a rendelkezésre álló 
textilanyagok korlátozták a 

kivitelezési lehetőségeket, így a kellő légáteresztő képességű, 
nagy kupolafelületek voltak jellemzőek. A fő felhasználó a 
katonaság volt. 

- Az 1960–80 közötti időszakban előtérbe került az ejtőer-
nyők sportcélú felhasználása. A személyi ejtőernyők terüle-
tén egyre jobban elterjedt a korábban már – főleg teher er-
nyőként – kifejlesztett torló kupolás, légcellás (paplan) válto-
zat alkalmazása. 

Az újszerű textilipari szálasanyagok és technológiák fejlő-
désével az ejtőernyők kialakításánál jelentős változások kö-
vetkezhettek be. A nagy teljesítményű, úgynevezett harma-
dik generációs szintetikus szálak (high performance fibers) a 
száltengelyirányba orientálódó merev (pálcikaszerű) lánc-
molekulás szerkezetük révén biztosítják a nagy szilárdságot 

által kifejlesztett ejtőernyővel Albert Berry pilóta 1912-ben 
elsőként hajtott végre sikeres ugrást repülőgépből. 1919-ben 
az USA hadseregének ejtőernyő-fejlesztő kísérleti egységé-
ben a Leslie Leroy Irvin által kifejlesztett első kézi nyitású 
ejtőernyővel bizonyítást nyert, hogy a tartós szabadesést az 
ember túlélheti, eközben helyzetét és sebességét is változtat-
hatja. Heinecke német mérnök 1917 nyár elején próbálta ki 
saját fejlesztését, a kettős zsákrendszert. Az ejtőernyő-ku-
pola a belsőzsákba került, a külső-
zsákban a hevederek voltak. 1938-
ban az ejtőernyő kupolájából ki-
metszett szeletekkel egy angol fej-
lesztő létrehozta az irányítható, 
fordulásra alkalmas légi eszközt. 

Hazai vonatkozások 
Egy magyar pilóta 1919 augusztu-
sában, az olaszországi Piave fölött 
(az Osztrák-Magyar Monarchia 
hadseregében végrehajtott repülés 
során) végzett először ugrást a 
nemrég kifejlesztett Heinecke (ülő-
párna elnevezésű) ejtőernyővel, így 
élte túl égő és zuhanó repülőgépé-
nek szerencsétlenségét. Ejtőernyős 
ugrást először Magyarországon 
1920. november 7-én a Mátyásföldi 
repülőnapon mutatott be Kovács 
Endre repülő főhadnagy. Az első 
magyar női ejtőernyős Med vecz ki Bella ápolónő volt, aki 
1937-ben, a Nemzetközi Légi Mentésügyi Bizottság első 
tanácskozása alkalmával tartott bemutatón ejtőernyős 
ugrást végzett. Hazánkban az első katonai ejtőernyős cso-
port 1938-ban Szombathelyen alakult meg Bertalan Ár-
pád őrnagy parancsnoksága alatt. 

Az ejtőernyő-fejlesztés kapcsán fontos megemlékezni 
Hehs Ákos (1903–1994) munkásságáról, aki gépészmér-
nök, jeles pilóta, berepülőpilóta, repülőgép- és ejtőernyő-
tervező volt. A Műegyetem elvégzése után a Légügyi Hi-
vatalban tevékenykedett, majd a Székesfehérvári Repülő-
gép Javító Üzem mérnökeként dolgozott. Irányításával 
készültek a Hungaria iskolagép sorozatok és számos vi-
torlázó repülőgép sárkánya. A Nemere vitorlázógép az 1936. 

A körkupolás személyi ejtőernyő fő részei Légcellás ejtőernyő

Száltengely irányába orientálódó  
pálcikaszerű szálszerkezet
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és szívósságot, továbbá hőstabil tulajdonságukkal együtt te-
ret hódítottak az ejtőernyőgyártásban (kupola, zsinórok, he-
vederek, szalagok) is. 

- A harmadik, az 1980–90-es évektől napjainkig tartó idő-
szakban a további anyagfejlődés eredményeként forradalmi 
változások következtek be. A kupolaszöveteknél azonos szi-
lárdsági képességek mellett a nagyfelületű (több tíz m2-es) vál-
tozatokról áttértek a kisebbekre, továbbá a szövetanyagoknál 
(fonal- és szövetszerkezet, illetve bevonatképzés módosításával) 
a légáteresztő képességet megszüntették. Ezzel az ugró moz-
gáslehetősége és sebessége megnőtt a levegőben. Az ejtőernyő 
tömegcsökkentéséhez nagyban hozzájárultak az alacsonyabb 
területi sűrűségű (az 55–60 g/m2 helyett 32–49 g/m2-es), az 
igénybevételekkel szemben azonos ellenállású kelmeanyagok.

Az ejtőernyők típusai
Az ejtőernyők több típusa ismert, ezek a kupola formájá-
ban, alakjában és nagyságában, valamint a zsinórzat hosz-
szában és felfüggesztőrendszerében különböznek egy-

mástól, a rendeltetés figyelembevételével. A felhasználási 
szempontok alapján személyi (gyakorló, deszant stb.), il-
letve egyéb (teher,  fék, különleges) rendeltetésű ejtőer-
nyőket különböztetnek meg. A teherernyőket főként a 
katonaság használja különböző anyagok és eszközök (pél-
dául élelmiszer, gyógyszer, lőszer, haditechnikai felszere-
lés stb.) biztonságos földre juttatására. A fékernyők a repü-
lőgépek leszállósebességét és kigurulási útját csökkentik. 
Egyes kisrepülőgépeken a vészhelyzeti leszállítóegységet 
egy megfelelő méretű ejtőernyő képezi. A különleges ren-
deltetésű ejtőernyőkre egyedi képességek és manőverezési 
sajátosságok jellemzők (például pilótaernyő, sportejtőer-
nyők, tartalékernyő). 

Az ejtőernyő működése
Az ejtőernyő működési szakaszai (hagyományos körkupolás 
változat esetén), miután az ugró elvált a légi-járműtől és 
megkezdődött a nyitás (automatikusan, vagy kézzel):

- a nyitóernyő kiterülése a levegőben, 
- a nyitóernyő által a kupolahuzat ki-

emelése (a zsinórzat kifűződése után a 
kupolahuzat lehúzása a kupoláról),

- a főkupola kiterülése a levegőben (a 
kupolahuzat lecsúszása után, a belépő-él-
nél beáramló levegő a kupola csúcsánál 
hoz létre túlnyomást, majd ez átterjed a 
teljes felületre), ekkor a kupola aerodina-
mikai ellenállása hirtelen megnő (az ejtő-
ernyősre  dinamikus terelés hat),

- a levegőben mozgó rendszer sebessé-
gének csökkenése, majd az állandó süly-
lyedési sebesség beállása.

Az ejtőernyők textilanyagai
A kupola textilfelületét először termé-
szetes szálasanyagú vászonanyagokból 
készítették, ugyanakkor a valódi selyem 
alkalmazásával vékonyabb, könnyebb, 

Személyi ernyők Teher-, fék- és különleges ernyők

Az ejtőernyő működésének fő szakaszai
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szilárdabb, sőt lánghatásnak jobban ellenálló, egyszerűen 
összehajtható terméket kaptak. Sajnos a közelgő világhábo-
rú is sürgette az egyéb, mesterségesen előállítandó 
szálasanyag kifejlesztését.

A Japán és az Egyesült Államok között megromlott ál-
lamközi viszony következtében a szigetország megszün-
tette a hernyóselyem szállítását az amerikaiak számára. 
Időközben Wallace Carothers, a Harward Egyetem pro-
fesszora munkatársaival előállította az első szintetikus 
szálat, a poliamid anyagú nylont, amiből kedvezőbb tulaj-
donságú ejtőernyőt lehetett készíteni. A Nylon márkanév 
eredetével több legenda foglalkozik, talán az egyik legta-
lálóbb a második világháborúval kapcsolatos. Állítólag a 
„Now you lousy old Nyponese” mondat (nem szószerinti 
fordításban: „Nesze neked öreg japán”) szavainak kezdő-
betűiből jött létre az elnevezés. A nylon megfelelő szilárd-
sága, szélállósága, jó kopásállósága, könnyűsége, kisebb 
nedvességfelvétele (gyors száradás) és rugalmassága, illet-
ve viszonylagos olcsósága mellett vegyszer- és mikrobio-
lógia ellenállása (nem penészedik) miatt is előnyös alap-
anyagnak bizonyult. 

A valódi selyemről a szintetikus szálasanyagokra való 
áttérés során, a szövet megfelelő légáteresztő képességé-
nek biztosítása érdekében előtérbe kerültek az olyan ré-
tegelt polimer-bevonatok, amelyek a szövet deformáci-
ós képességét nem csökkentik jelentősen. A súrlódásos 
hőhatás miatti beégések ellensúlyozására szilikonos ke-
zelést alkalmaztak, ez a tépőszilárdság növelése szem-
pontjából is előnyös. 

A poliészterből készült szövet nagy szilárdsága és hőállósá-
ga, valamint a poliamidoknál jobb fényállósága következté-
ben kedvező ejtőernyő alapanyag lett.

Az aromás poliamidok (például a para-aramid összetételű 
Kevlar) kiváló hővel szembeni ellenállásúak (nem szenved-
nek beégést), nagy szilárdságúak, nem akadnak, ugyanak-
kor kis nyúlással és közepes energiaelnyelő képességgel ren-
delkeznek. Magas áruk miatt csak speciális esetekben hasz-
nálják.

A kupolaszövetek céljára, a héjszerkezet dinamikus igény-
bevétele miatt általában a rip-stop (hasadás gátló szerkezet 
megerősített vászonkötéssel) kötésmóddal szövött kelméket 
használnak, amelyek a megindult szakadást vagy repedést 
nem engedik továbbterjedni (nagy továbbszakító szilárdsá-

guk révén). A négyzethálós mintázatot mutató szövetben 
5–8 mm-enként több lánc-, illetve vetülékfonal köt azo-
nos módon. 

A kupolaszövet-idomok egyesítése alapvetően varrással 
történik, azonban a hegesztés, ragasztás sem kizárt. A varrá-
sos egyesítés során általában végtelen poliészter filament-
fonalakból készült, nagy szilárdságú háromágú cérnát hasz-
nálnak, amelyet utólag telítéssel felvitt és hőkezeléssel rögzí-
tett hatóanyaggal látnak el. Ebben a ragasztott cérnában az 
alkalmazott polimer az ágakat és a bennük levő filamenteket 
megfelelő kohéziójú köteggé egyesíti. 

Zsinórok, hevederek, szalagok
A zsinórok (amelyek a kupolát kapcsolják össze az ugró-
val) fonatolással (5 000–5 500 N szakítóerő), vagy kör-
szövéssel (4 000–20 000 N szakítóerő) készülnek. Hosz-
szuk körülbelül 4,5–6 m, rugalmas nyúlásuk korábban 
körülbelül 30–60 %-os volt. Megjegyzendő, hogy ma 
már a nyúlás nélküli zsinórok a korszerűek, a statikus 
nyíláskésletetés torló-levegős technikával történik. A fé-
kezést a zsinóron levő csúszkák (slider-ek) segítik. Elter-
jedt a csőalakú szerkezet, de igény szerint betétfonalak is 
kitölthetik az üreget. A hevederek – amelyek az ejtőernyőt 
az ugróhoz rögzítik – főleg poliamidból és poliészterből ké-
szülnek. 

Az egyes varratok, illetve a szövetszélek erősítésére, csatla-
kozófülek készítésére használt szalagokat főleg speciális 
szintetikus szálasanyagokból gyártják. A hagyományos elő-
állítású poliészter mellett elterjedt a Vectran, mint nagyon 
merev láncmolekulákból felépülő termotróp folyadékkristá-
lyos aromás poliészter szál. 

Kutasi Csaba

Teher-, fék- és különleges ernyők

Rip-stop kötésű szövet

Fonatolt csőzsinór előállítása és szerkezete A siklóernyő felépítése és működési elve
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nőknek, akik ebben a kritikus élet-
helyzetben hezitálnak, hogy a család 
vagy a kutatás mellett döntsenek. 
– Kutató vagy orvos szeretett volna 
inkább lenni?
– Először állatorvos, mert verseny-
szerűen lovagoltam és nagyon sze-
rettem az állatokat. Aztán 13 évesen 
egy lovasbaleset miatt sokáig voltam 
kórházban, és olyan orvosi példákat 
láttam, hogy elhatároztam, én is 
embereket fogok gyógyítani és segí-
teni úgy, ahogy rajtam is segítettek. 
Természetesen az orvosi egyetemre 
jelentkeztem, ahol az első évtől 
kezdve tanultunk biokémiát, má-
sodévben pedig meg is nyertem a 
biokémia tanulmányi versenyt. Az 
Orvosi Biokémia Intézet előadásai 

közül a véralvadásról szó-
lóak voltak a legnagyobb 
hatással rám, a TDK-
munkacsoportok közül is 
az ezzel foglalkozót vá-
lasztottam, a PhD-mun-
kámat is ebben a munka-
csoportban végeztem. A 
PhD-éveket követően 
négy évet töltöttem Pá-
rizsban posztdoktori ösz-
töndíjasként egy nemzet-
közileg is magasan rang-
sorolt laboratóriumban, 

ahol a vérzékenységgel járó von 
Willebrand-betegség különböző 
mutációit vizsgáltuk. 
– A véralvadás vagy a vérzékenység 
fontosabb téma az ön számára?
– A kettő összefügg. Ennek a két 
folyamatnak a molekuláris mecha-
nizmusait térképeztem fel. Itthon a 
vérrögök szerkezetével foglalkoz-
tam, illetve foglalkozom most is, 
ami szintén nagyon érdekes dolog. 
A vérrögök szerkezetét fontos jól is-
mernünk ahhoz, hogy megfelelően 
tudjuk kezelni őket, fel tudjuk ol-
dani ezeket bizonyos betegségek-
nél. Normális esetben a vérünkben 
van egy fehérje, ami alapesetben ol-
dott állapotban van, de ha sérülés 
keletkezik a szervezetben, ez a fe-
hérje a véralvadási kaszkád műkö-
désének hatására átalakul, és egy 
oldhatatlan háló képződik, amely 
elzárja a sérülést. 

Korábban kémcsőben, mestersé-
gesen hozták létre ezeket a hálókat 
és azt vizsgálták, hogyan lehet őket 
feloldani. Mi figyelembe vettük azt 
is, hogy a természetes úton, a szer-
vezetben létrejövő vérrögökben 
rengeteg komponens található: vö-
rösvérsejtek, fehérvérsejtek, DNS, 
különböző fehérjék stb, és ezek 
mind-mind befolyásolják azt, hogy 

– Van-e különbség nő és férfi között 
a kutatói kvalitás és kreativitás te-
kintetében?
– Szerintem nincs. Ha valaki na-
gyon okos, jó ötletei vannak, jó ku-
tatásokat csinál, teljesen mindegy, 
hogy nő vagy férfi. A posztdoktori 
képzésig szinte több is a nő, de aztán 
családot, gyereket vállalnak, évekre 
kiesnek. A mai felgyorsult világban 
ez nagyon rossz hatással van a szak-
mai fejlődésre. Már csak azért is, 
mert egy-egy témát nagyon sokan 
kutatnak, és ha egy ideig nem men-
nek a kísérletek, azt valaki más fogja 
megcsinálni és publikálni. Emiatt 
tartom fontosnak az ilyen díjakat, 
mint a L’Oréal és az Unesco díja, 
mert megerősítést adhat azoknak a 

I N T E R J Ú  W O H N E R  N I KO L E T T E L

A VÉR RÖGÖS ÚTJAI
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Egészséges emberben csak akkor alakul ki vérrög, ha sérü-
lés keletkezik valahol a szervezetben. Wohner Nikolett kuta-
tóorvos, a Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati 
Klinikájának munkatársa azt vizsgálja, mi történik, ha felbo-
rul az egyensúly és nem indul be a véralvadás, vagy sérülés 
nélkül is vérrög jön létre. A fiatal kutató méltán kapta meg 
nemrégiben a L’Oréal és az Unesco A nőkért és a tudomá-
nyért díját, hiszen felfedezése segítheti a vérzékenység egy 
típusának kezelését, míg korábbi eredményei a stroke-os és 

infarktusos betegek gyógyítását.
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– Az egereknél kapott eredmények 
mennyire alkalmazhatók az embernél?
– Igen, ez gyakori kérdés és mindig 
sok vitát vált ki. Szerencsére ebben 
az esetben az egérben található re-
ceptor nagyon hasonlóan viselkedik 
az emberéhez, ezt meg is vizsgáltuk 
laboratóriumban. Nyilván vannak 
olyan folyamatok, amelyek külön-
böző fajoknál másképp működnek 
és a kapott eredmények nem ennyire 
egyszerűen alkalmazhatóak. A kí-
sérletek során ezeket mindig figye-
lembe kell venni. 

Az eredmények gyakorlati hasznosí-
tása természetesen nem azonnal törté-
nik. Az én munkám alapkutatás, mely 
azt jelenti, hogy alapvető molekuláris 
folyamatokat vizsgálunk és írunk le. 

Ez mindennek az alapja, erre lehet a 
jövőben építeni. Ezek a folyamatok 
később célozhatóvá válnak, gyógy-
szerfejlesztések célpontjai lehetnek, ám 
ehhez még sok munka és klinikai 
szintű vizsgálatok is szükségesek.
– Most már nem csak kutat, hanem 
gyógyít is!
– Így van, és ez egy nagy motiváció 
számomra. Látom azokat a betegeket, 
akik azokban a betegségekben szen-
vednek, amelyekkel eddig csak elmé-
letben, a kutatómunka során találkoz-
tam. Nagyon fontos számomra, hogy 
bizonyos betegségeket archoz tudok 
kötni, hús-vér emberek történeteivé 
válnak, ez a személyes élmény nagy 
lendületet ad a kutatómunkához és 
természetesen jó érzés az is, ha ezeken 
a betegeken tudok segíteni. 

Trupka ZolTán

távolítását, ami alacsony von 
Willebrand-faktor szintet eredmé-
nyez a vérben. A receptor gátlása 
fontos előrelépést jelentene a vérzé-
kenység kezelésében. Ezt a folya-
matot írtuk le és ezzel magyaráz-
hatjuk azt, hogy a betegek vérzéke-
nyek lesznek. 

A betegség szerencsére manapság 
már gyógyítható. Előgyártott fehér-
jékkel tudjuk pótolni a hiányzó fak-
tort. Amiben a mi felfedezésünk je-
lentős, az az, hogy adott esetben azt 
a receptort célozhatjuk meg, ami ezt 
a faktort eltávolítja a keringésből, 
másrészt, ami egy alapkutatónak 
fontos, hogy olyan folyamatot ír-
tunk le, olyan magyarázatot adtunk, 
ami eddig nem volt ismert. 

– Milyen kísérleteket végeztek a ku-
tatás során?
– Több irányból közelítettük meg a 
kérdést. In vitro vizsgáltuk a kü-
lönböző fehérjék kölcsönhatásait, 
létrehoztuk a kérdéses mutációkat 
tartalmazó véralvadási faktorokat 
vagy azoknak csak egy-egy szaka-
szát, melyekkel aztán dolgozni tud-
tunk. Ex vivo különböző sejtkultú-
rákon vizsgáltuk az egyes fehérjék 
interakcióját különböző recepto-
rokkal. Bemutattuk génkiütött 
egereken, hogy valóban másként 
viselkedik a mutáns fehérje a vad 
típusúhoz képest. A kutatások ered-
ményeinek gyakorlati hasznosításá-
hoz sokszor nélkülözhetetlen, hogy 
élő rendszerekben is megvizsgáljuk 
a kérdéses folyamatot, másként az 
eredmény kevésbé fajsúlyos.

az az enzim, ami feloldja a vérrö-
göt, hogyan tud működni. Ezek az 
eredmények hozzájárulhatnak a 
vérrögoldás gyógyszeres terápiájá-
nak fejlesztéséhez. A fő törekvés 
ezen a területen az, hogy célzott 
terápiát tudjunk használni, mely 
kizárólag ott fejti ki a hatását, 
ahol a vérrög van. Ez azért fon-
tos, mert ha valakinek vérrög ala-
kul ki az agyában vagy más szerv-
rendszerben, akkor az alkalma-
zott trombolitikus, vérrögoldó te-
rápia feloldja ugyan a vérrögöt, de 
számos mellékhatással járhat, pél-
dául máshol vérzéses szövődmé-
nyek alakulnak ki. 
– A vérzékenységgel kapcsolatos fel-
fedezése Párizsban történt?

– Igen. Párizsban a vérzékenységgel 
járó von Willebrand-betegség egyik 
altípusát vizsgáltuk. Azt szerettük 
volna megtudni, miért alakul ki ez 
a betegség. Arra jutottunk, hogy 
egy olyan receptor a felelős érte, 
amely a von Willebrand-faktort a 
keringésből eltávolítja. Pedig ez 
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a sé-
rülésre az első válasz létrejöjjön és a 
vérlemezkék elzárják a sérülést. Ez 
még nem vérrög, de szükséges ah-
hoz, hogy beinduljon a véralvadási 
kaszkád. Amennyiben egy beteg-
ben a von Willebrand-faktor gene-
tikailag módosult, vagyis mutáció 
van jelen a fehérjében, úgy a fent 
említett receptor szívesebben köti 
azt. Ez az oka annak, hogy a mutá-
ció jelenléte felgyorsítja a von 
Willebrand-faktor vérből történő el-

Ahol csak a szálak vannak:  
fibrinháló pásztázó elektronmikroszkópos képe

Ahol sejtek is találhatók: sejttartalmú artériás trombus  
pásztázó elektronmikroszkópos képe
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LogIQs
www.mensa.hu

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: BUTA

(A szavak első és második két betűjét egymással megcserélve 
ugyancsak értelmes szavakat kapunk: karó – róka, redő – dőre, 

elöl – ölel, vita – tavi, tusa – satu, kóla – lakó, buta – tabu.)

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 

3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Megoldás: a 

(Minden sorban és oszlopban 4-4 vörös, kék és sárga kör szere-
pel, továbbá minden négyzeten belül a 2 azonos színű kör átlósan 

helyezkedik el, ezen átlók iránya pedig felváltva váltakozik.)

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános 
feladatmegoldó képességét teszik próbára.  
A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók 
meg, nem épülnek egymásra, mindegyik más és 
más készség fejlesztésére vagy tesztelésére 
alkalmas. A megoldásokat jövő heti számunkban 
közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

3. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa

Melyik szám illik a piramis csúcsára?

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Legkevesebb és legtöbb hány kockából építhető fel  
a fenti építmény?

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

A számmal jelölt szavak közül melyik illik a többi közé?

FALU
MEGYE

KERÜLET
VÁROS

1. ÁLLAM

3. KÖZSÉG

2. KÖRZET

4. ORSZÁG

? JÁRÁS

TARTOMÁNY
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Előfizetési ár 2017-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Túlsúly és elhízottság 

A túlsúly és elhízottság megállapításának legegyszerűbb esz-
köze a testtömegindex. A testtömegindex (Body Mass Index) 
a túlsúlyosság mérésére alkotott statisztikai mérőszám, a kilo-
grammban megadott testtömeg és a méterben mért testma-
gasság négyzetének a hányadosa. Normál testsúly esetén érté-
ke 18,5-24,9, >25 esetén túlsúly, >30 esetén elhízás, < 17 esetén 
mérsékelt, <16 esetén súlyos soványság áll fenn. A londoni Im-
perial College és a WHO közös epidemiológiai kutatásában 
e mérőszám alapján vizsgálták mintegy 130 millió 5-19 éves 
és 97 millió felnőtt adatai alapján azt, hogy az utóbbi négy 
évtizedben hogyan változott az emberiség testsúlya. 
Előrejelzésük szerint, ha a vizsgált időszak trendje folytatódik, 
2022-re több elhízott gyermek és serdülőkorú él majd a 
Földön, mint amennyi mérsékelten alultáplált.

1975 és 2016 között az emberiség lélekszáma 83%-kal, 7,4 
milliárdra emelkedett. Az elhízottak 1975-ben mért 100 
milliós száma – 69 millió nő és 31 millió férfi – azonban kö-
zel hétszeresére (671 millióra) nőtt. A nők aránya közöttük 
69 %-ról 58%-ra csökkent. 2016-ban 1,3 milliárdan – a boly-
gó lakosságának 17%-a – túlsúllyal küszködtek. 

Minden olyan ország, ahol az elhízottak aránya a 10%-ot sem 
éri el, az ázsiai vagy az afrikai földrészen található. Hasonló a 
földrajzi elhelyezkedése azoknak az országoknak is, ahol az el-
hízottak aránya 10% és 20% közötti. Az európai országok kö-
zül Bosznia-Hercegovina, Moldova, Svájc, Dánia és Olaszor-
szág tartozik ebbe a csoportba, míg kontinensünk többi orszá-
ga a következő (20-30%), legnépesebb és legvegyesebb kategó-
riába. A legtöbb elhízott (részarányuk 30% feletti) ember a 
Perzsa-öböl mentén, néhány észak-afrikai országban, az Egye-
sült Államokban és Mikronéziában, illetve Polinéziában él.

Jelenleg alig van olyan országa – Vietnam, India és Bangla-
des – a Földnek, ahol a túlsúlyosok aránya nem éri el a lakosság 
ötödét. A következő országcsoportba – ahol a túlsúlyosok 
20-40%-át adják a népességnek – elsősorban afrikai és ázsiai 
országok tartoznak, közöttük vannak olyan nagy lélekszá-
múak is, mint Kína, Japán, Indonézia és Thaiföld. Európá-
ban a legkevesebb túlsúlyos Moldovában (51,8%) van, míg 
arányuk Máltán a legmagasabb (66,4%). Az uniós országok 
közül Ausztriában küzdenek legtöbben a kelleténél magasabb 
súlyukkal (54,3%).   A 60%-nál több túlsúlyos lakossal ren-
delkező országok között van 9 európai – köztük Magyaror-
szág –, néhány észak-afrikai, az amerikai kontinens országa-
inak döntő többsége, az Öböl-menti országok, valamint 
Mikronézia és Polinézia néhány mikroállama. Ez utóbbiak 
közül négyben (Nauru, Palau, Cook- és Marshall-szigetek) a 
túlsúlyosak aránya már 40 évvel ezelőtt is meghaladta a 
60%-ot, napjainkban pedig 80-90% közötti. Nauru gazda-

Megrendelhető a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben 
megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu 
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/),  e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu 
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen. 

sága a bányák 2007-es kimerüléséig a foszfátbányászaton ala-
pult, jelenleg az ausztrál kormány által fenntartott mene-
külttábor bérleti díja a fő bevételi forrása. Mivel kevés az 
ivóvíz és a termőföld, sok kész élelmiszert importálnak. La-
kosainak 85,5%-a túlsúlyos, négytizede cukorbeteg, de a 
18 év alattiaknak is már 65%-a súlyproblémákkal küzd.

Az elhízottak aránya a gyermek- és kamaszpopulációban 
több mint tízszeresére – 11 millióról 124 millióra – nőtt 1975 
óta. Ugyanakkor 2016-ban 213 millióan voltak a gyermek- 
és serdülőkorúak közül azok, akik túlsúllyal rendelkeztek. 
Ez előrevetíti bizonyos betegségek – magas vérnyomás, 
szívbetegségek, cukorbetegség, terméketlenség, rosszindu-
latú daganatok – megjelenésének sokkal nagyobb esélyét a 
jövőben. Míg korábban a fiatalok alultápláltsága volt a 
probléma, a közeli jövőben a túltápláltsága lesz az.

Jávorszkyné nagy anikó

Az elhízottak aránya 
 a 19 éves  
és idősebb 

népességben
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A kutyák arckifejezésükkel 
beszélnek

Először találtak bizonyítékot arra, 
hogy a kutyák válaszul az ember 

jelenlétére mozgatják az arcukat ab-
ból a célból, hogy aktívan kommu-
nikáljanak.

A kutyák arca kifejezőbb, ha ember 
figyeli őket, derült ki a Portsmouthi 
Egyetem új kutatásából.

Az egyetem Dog Cognition Centre 
részlegének munkatársai az elsők, akik 
egyértelmű bizonyítékkal szolgáltak 
arra, hogy a kutyák az emberi figye-
lemre adott közvetlen válaszképpen 
mozgatják arcukat. A kutyák nem 
válaszolnak erőteljesebb arckifejezés-
sel az ízletes ételre, ami azt sugallja, 
hogy a kutyák az arckifejezésüket arra 
használják, hogy kommunikáljanak, 
és nem csupán izgatottságuk kifeje-
zésére. Ebben a kutatásban a kutyák 
leggyakrabban használt arckifejezése a 
szemöldök megemelése volt, mely kis-
kutyaszerű arcot kölcsönöz az állatnak.

A kutatást, melyet a Scientific Reports 
című folyóiratban publikáltak, Juliane 
Kaminski, a kutyák kognitív képes-

ző helyzetekben, például: a személy 
a kutya felé fordult, nem figyelt 
vagy elfordult a kutyától. A kutya 
arckifejezését a DogFACS használa-
tával mérték, mely anatómiai alapú 
kódolórendszer, mely megbízható, 
standardizált méréseket készít az 
arckifejezésekről a mögöttük húzó-
dó izmok változásai alapján.

Bridget Waller, a tanulmány társszerző-
je, arckifejezés-szakértő elmondta: „A 
DogFACS érzékeli a kutya arcán található 
izmok minden mozdulását, melyek közül 
sok nagyon finom és rövid mozgások előállí-
tására is képes. A FACS rendszert eredetileg 
emberekre fejlesztették ki, de azóta  módo-
sították más állatokra is, így főemlősökre és 
kutyákra.”

Érintőképernyő 
csimpánzoknak

E lőször mutatták ki, hogy a csim-
pánzok komplex együttműködési 

sorrendet tudnak felállítani maguk kö-
zött. A kísérlethez egy új, érintőképer-
nyős felszerelést is kifejlesztettek.

Az Oxfordi Egyetem (Egyesült Ki-
rályság) és a Kyotoi Egyetem (Japán) 
kutatói az  Indianapolisi Állatkert  
(USA) munkatársaival együttműkö-
désben kimutatták, hogy a csimpán-
zok spontán együttműködési sorrendet 
alakítanak ki maguk között számsoro-
zatos feladat megoldása közben.

A csimpánzok általában szigorúan 
váltakozó módon építik fel együttmű-
ködésüket. Az új kutatás először tud-
ta kimutatni, hogy a csimpánzok az 
együttműködési sorrend komplexebb 
permutációjával is jól bánnak.

Dora Biro, a tanulmány társszerzője, a 
Oxfordi Egyetem Zoológia Tanszéké-
nek munkatársa elmondta: „Sok társas 
helyzetnek lényegi alkotóeleme az, hogy 
az egyén tudja irányítani a viselkedését és 

még azt a formát, amikor sorrendben 
együttműködnek az egyének egy kö-
zös cél elérése érdekében. Holott min-
den efféle viselkedés mögött ugyanaz 
a kognitív készség rejlik, hogy képes 
az egyén másokkal felváltva együtt-
működni. Kutatásunk a legközelebbi 
evolúciós rokonunk, a csimpánz azon 
képességét vizsgálta, hogyan irányítja 
viselkedését, miközben komputeres 
fejtörőt old meg részletenként.”

A vizsgált csimpánzok már meg-
tanulták, hogy bizonyos sorrendben 
érintsenek meg számokat, de még 

nem találkoztak azzal, hogy a feladatot 
csoportosan kell megoldaniuk. A felada-
tukban a számokat 1-től 8-ig két képer-
nyőn helyezték el, és egy-egy csimpánz-
párosnak kellett váltakozva megoldania, 
hogy a számok a megfelelő sorrendben 
legyenek kiválasztva. A csimpánzok al-
mát kaptak jutalmul, ha sikeresen meg-
oldották a feladatot.

A kísérletben résztvevő hat csimpánz 
közül – három anya a gyermekeikkel 
– mindannyian kimagasló pontosság-
gal oldották meg a feladatot. A fiatal 

ségeinek szakértője vezette. A kutató 
elmondta: „Most már biztosak lehetünk 
abban, hogy a kutyák által felvett arcki-
fejezések attól függnek, hogy a nézőjük 
figyelme milyen erős, és nem csupán a 
kutya izgatottságának termékei. Kuta-
tásunk során sokkal több arckifejezést 
vettek fel akkor, amikor valaki figyelte 
őket. Az étel látványa azonban nem járt 
ilyen hatással. Az eredmények bizonyít-
ják, hogy a kutyák érzékenyek az emberi 
figyelemre, és az arckifejezések a kom-
munikációra tett aktív kísérletek, nem 
csupán az érzelmek megjelenései.”

A legtöbb emlősállat használ arc-
kifejezéseket – ezek fontos részei az 
állat viselkedési repertoárjának – ám 
régóta azt gondoljuk, hogy az állatok 
arckifejezései, beleértve az ember né-
hány arckifejezését is, akaratlanok, és 
a egyén érzelmi állapotának függvé-
nyei inkább, mintsem rugalmas vála-
szok az egyént figyelők jelenlétére.

A kutatók 24 különböző kutyafaj-
tát vizsgáltak, 1 és 12 éves kor kö-
zött. Mindannyian családi kutyák 
voltak. A kutyákat pórázon tartot-
ták egy méterre egy embertől, és 
az arcukat filmre vették különbö-

ezzel lehetővé tegye, hogy az egyénekből álló 
csoport feladatot oldjon meg. A kommuniká-
cióban ez az irányítás gyakran a váltakozó 
sorrend betartásában jelenik meg, amely eset-
ben az egyik egyén átveszi a kulcselemeket 
a másiktól, és így határoz arról, hogy hogyan 
időzítse saját részvételét. Így válik lehetővé 
az információ hatékony cseréje. Sok állat, a 
rovaroktól kezdve a főemlősökig, váltakozó 
sorrendet tart fenn a különböző kommu-
nikációs helyzetekben – mi, emberek is így 
teszünk társalgás közben. A kommunikáció 
területén túl azonban alig tanulmányoztuk 

A számsoros feladatot megoldó csimpánz
(KÉP: CHRISTOPHER F. MARTIN)
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Kaminski hozzátette: „Tudtuk, hogy 
a házi kutya figyel arra, hogy egy ember 
mennyire figyelmes – egy előző vizsgála-
tunkban például azt találtuk, hogy a ku-
tyák gyakrabban loptak ételt, amikor az 
emberek szeme csukva volt, vagy hátat for-
dítottak. Egy másik kíséretben azt találtuk, 
hogy a kutya követte az ember pillantását, 
ha az ember először szemkontaktusba lé-
pett a kutyával, tehát a kutya tudja, ha a 
tekintet rá irányul.”

Azt azonban még nem tudják eldön-
teni a kutatás alapján, hogy a kutyák 
rugalmas megértéssel rendelkeznek-e 
más egyének perspektíváját illetően, 
tehát hogy valóban megértik-e az 
egyén mentális állapotát, vagy a visel-
kedésük automatikus, vagy esetleg egy 
tanult válasz arra az esetre, ha látják a 
másik arcát vagy szemét.

Korábbi kutatások kimutatták, hogy 
egyes emberszabású majmok szintén 
változtatják arckifejezésüket annak 
függvényében, ha valaki figyeli őket, 
ám mindeddig nem vizsgálták szisz-
tematikusan azt, hogy a kutyák arra 
használják arckifejezésüket, hogy az 
emberrel kommunikáljanak.

(University of Portsmouth)

Miniagy

Amerikai ideggyógyászok és ge ne ti-
ku sok vizsgálják, hogyan képesek 

egyes gének arra, hogy erősebb kap-
csolatot teremtsenek az egymástól tá-
vol eső agyterületek között, adta hírül 
a Science. Az új módszer jelenleg még 
fejlesztés alatt áll, de a jövőben ígéretes-
nek bizonyulhat a mentális zavarok 
kezelésében.

Idegrendszerünk központja még min-
dig számos titkot rejt. A genetikusok 
már évtizedek óta tanulmányozzák az 
emberek és a majmok agya közti fizio-
lógiai különbségeket. Ezek a kutatások 
vezettek a FOXP2 nevű gén felfedezé-
séhez, melyről kiderült, hogy az embe-
rek esetében szerepet játszanak a szavak 
formálásában, az viszont még most is 
rejtély, hogyan segíti a különleges gén 
agyunk további fejlődését.

Alex Pollen, a Kaliforniai Egyetem 
ideg tudósa régóta foglalkozik az em-
beri agy fejlődésével. Kutatói tevékeny-
ségének meghatározó része az emberi 
és állati genomok összehasonlítása, me-
lyek által feltárulnak agyunk evolúció 
során bekövetkezett változásai. 

A múlt hónapban az Amerikai Hu-
mán Genetikai Társaság szimpóziu-
mán jelentették be egy új típusú gene-
tikai módszer alkalmazását. Ezekben 
a vizsgálatokban vett részt kollégáival 
együtt Alex Pollen. A szakemberek 
laboratóriumban kifejlesztett orga noi-
dok kal, más néven a szövetekben talál-
ható apró foltokkal, úgynevezett „mi-
ni agyak kal” kísérleteztek, hogy fényt 
derítsenek arra, miként szabályozzák a 
molekuláris mechanizmusok idegsejt-
jeink növekedését.

A kutatók nagy hangsúlyt helyeztek 
az agykéreg vizsgálatára, mely a kog-
nitív funkciókért felelős. Ilyen például 
a memória, a nyelv vagy a figyelem. 
A korábbi vizsgálatok eredményei 
alapján biztos, hogy az emberi agy 
háromszor annyi cellával rendelkezik, 
mint a csimpánzé. Ezek kialakulá-
sa már a magzati korban elkezdődik, 
a szakemberek azonban még nem 
tudják, pontosan hogyan szabályozzák 
a gének a folyamatot.

Wieland Huttner, a Max Planck Intézet 
molekuláris sejtbiológusa a szimpóziu-
mon elmondta, kollégáival a magzati 
agyszövetben található sejteket körül-
vevő fehérjék három típusát is meg-
vizsgálták. A kísérletek során fény 
derült arra, hogy a fehérjék az arckré-
mekben is előforduló hialuronsavval 

reagálnak, melyek elősegítik a sejtek 
közti információáramlást és a sejtnöve-
kedést. A szakemberek ugyan régóta 
tudták, hogy a hialuronsav felbukkan 
az idegszövetben, de nem gondolták, 
hogy ennyire fontos szerepet játszhat 
agyunk fejlődésében. Louis Reichardt 
ideggyógyász szerint ez a folyamat je-
lentős hatással lenne a kortikális kéreg 
összezáródására, így csökkenhetne az 
autizmus előfordulásának gyakorisága. 

A kísérletek során a kutatók emberek 
és majmok fehérvérsejtjeit felhasználva 
alakítottak ki őssejteket, amelyekből 
később kifejlődtek a „miniagyak”. Ez a 
folyamat több hétig tartott, így a szak-
emberek részletesen megvizsgálhatták 
az emberi és állati szövetek közti 
különbségeket. A kialakuló őssejtek 
mindkét típusnál egyaránt létrehoztak 
progenitor sejteket, melyek az embe-
rek esetében 50%-kal hosszabbnak bi-
zonyultak, vagyis a humán sejtek több 
időt fordítottak az osztódásra. 

A Harvard Egyetem Orvostudományi 
Karának neurológusa, Fenna Krienen a 
funkcionális MRI segítségével vizsgálta 
az agykéregben kialakuló szinoptikus 
kapcsolatokat. A kutató saját eredmé-
nyeit vonta össze a genetikai vizsgála-
tokkal. Krienen jelenleg azon fáradozik, 
hogy a szövetállomány minden egyes 
sejtjét vizsgálja és rájöjjön, hogy mely gé-
nek erősíthetik az agysejtek között kiala-
kuló hosszútávú kapcsolatokat.

A vizsgálatok nemcsak az evolúció 
kutatását szolgálják, hanem a mentális 
rendellenességek kezelésében is segít-
hetnek. Az idegsejtekbe ültetett gének 
alkalmazásával megelőzhetővé válna 
az agy kéregállományának elsorvadá-
sa, mely okozhat autizmust, Parkin-
son- vagy Alzheimer-kórt is.

Kondor BoglárKa

csimpánzok kevesebb hibát vétettek és 
gyorsabbak voltak a szüleiknél – bár a 
kontroll tesztek alatt, amikor mindegyik 
csimpánz egyenként dolgozott egy 
komputerprogrammal, az anyák voltak 
a gyorsabbak. Ez azt sugallja, hogy a fi-
atal csimpánzok jobbak abban, hogy az 
anyjukra figyeljenek, mint fordítva.

Biro hozzátette: „Az az eredményünk, 
hogy a fiatal csimpánzok gyorsabban át 
tudják venni a cselekvést az anyjuktól, 
amikor sorra kerülnek, érdekes párhuza-
mokat tár fel az információáramlás más 
aspektusaival a csimpánzok közösségében. 
Például a vadon élő csimpánzok körében 
az eszközhasználat elsajátítása közben 
a fiatalok esetében szintén azt találtuk, 
hogy ők jobban figyelnek az idősebb egye-
dekre, mint az idősebbek rájuk. Ennek az 
asszimmetriának fontos következménye 
van az információáramlás irányára nézve. 
Például meghatározza, hogy milyen gyor-
san fog a csoportban elterjedni egy újonnan 
felvett viselkedési forma.” A kísérlethez 
új, megosztható érintőképernyőt is ki-
fejlesztettek, melyet két csimpánz tud 
egyszerre használni.  A fejlesztés elő-
ször teszi lehetővé, hogy főemlősöket 
komputeres érintőképernyős feladatok 
segítségével vizsgálják.

(University of Oxford)

Laboratóriumban tenyésztett „miniagyak” 
 mikroszkópos felvételen  

(FORRÁS: WWW.SCIENCEMAG.ORG)
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Szelek szárnyán 
olcsóbb energia

A tengeri szélfarmok hatékony 
fejlesztésének köszönhetően a 

szélenergia kihasználásával mere-
dek költségcsökkentést értünk el. 
Ez lehetőséget teremt a szélenergiá-
val kapcsolatos 2030-as európai 
célkitűzések kibővítésére. 

Egy korábbi becslés alapján 2020-
ra – 23 Euró/MWh energiaköltséget 
feltételezve az EU-megállapodások 
szerint – az energiaellátás 27 száza-
lékának megújuló energiaforrásból 
kellene származnia. A jelenlegi költ-
ségek azonban jóval alacsonyabbak, 
mivel a tengeri szélfarmok újkeletű 
fejlődése lehetővé tette, hogy az 
eredetileg becsült ár mintegy fe-
léért biztosítsanak zöldenergiát. A 
tengeri szélfarmok esetében bekö-
vetkezett változás 63 százalékos 
árcsökkenéshez vezetett 2011-hez 
képest. Ennek oka, hogy az észak-
európai országok nagy beruházásai 
lehetővé tették a szélfarm projektek 
bővítését, így a zöldenergia sokkal 
versenyképesebbé vált.

Míg mások önmegsemmisítésnek 
neveznék, addig Henrik Poulsen, a 
DONG Energy vezérigazgatója a fej-
lődést egy paradigmaváltás esélyének 

tekinti. Szerinte „ez egy igazi forduló-
pont, mivel a fenntartható energia gaz-
daságosabb választás lett. A világnak egy 
egyedülálló lehetőséget jelent, hogy valódi 
intézkedéseket hozzon az éghajlatváltozás 
ellen, és olyan világot hozzon létre, amely 
teljesen zöldenergián alapul.”

A DONG Energy az utóbbi idő-
ben hatalmas átalakuláson ment 
keresztül: minden olaj- és gázter-

melését értékesítette, hogy teljesen 
elkötelezhesse magát a zöldenergia 
mellett. A változás lehetővé teszi a 
vállalat számára, hogy 2024 előtt 
96 százalékkal csökkentse a szén-
dioxid-kibocsátását. A COP 23 klí-
macsúcs kezdetével Ørsted névvel 
nemcsak a változást testesíti meg, 
hanem a zöld jövő iránti elköte-
lezettségét is. Az elnevezés Hans 
Christian Ørsted dán fizikusnak állít 
emléket, aki 1820-ban felfedezte az 

elektromágnesességet, amely ma is 
a modern társadalmak működésének 
alapját jelenti. A vállalat közzétett egy 
rövidfilmet is honlapján, hogy felhívja 
a figyelmet: mennyire fontos globáli-
san is zöldenergiára váltani.

A Zöld Európai Profil felé vezető 
úton számos jel mutat arra, hogy a 
jövőben a szélerőmű-üzemeltetés 
önállóan fog működni. Németor-
szágban például egy, a kormány tá-
mogatása nélkül kivitelezett tengeri 
szélfarm beruházása a tervek szerint 
2024-ben készül el. A megújuló 
energiaforrások tehát megbízható 
üzleti választást tesznek lehetővé, 
mely gazdasági és éghajlati szem-
pontból is hasznos lehet.

A globális zöldenergia felé való elmoz-
dulás tekintetében azonban még min-
dig hosszú út áll. Összehasonlításként: 
a globális energiaellátás mintegy 80 
százalékát még mindig fosszilis eredetű 
üzemanyag fedezi. „Ha a nagyvállala-
tok feladják fekete energiaforrásaikat, mint 
például a kőolajat és a szenet, csak remélni 
tudjuk, hogy egyértelmű politikai üzene-
tükkel lehetőséget teremtenek a zöld jövő 
iránti ambícióink növelésére. Már tegnap 
szükségünk lett volna rá” – nyilatkoz-
ta Sebastian Mernild, a Koppenhágai 
Egyetem klímaváltozás-szakértője. 

(www.greenfo.hu) 

Egy aszódi gimnázium 
hagyományt teremt

A z aszódi Petőfi Sándor Gimnázium-
ban új értelmet nyert a kutatók éj-

szakája: az intézmény lelkes fizikatanára, 
Gácziné Pila Erika hagyományteremtő 
kezdeményezése közel háromszáz diákot 
mozgat meg immár negyedik éve. A 
Gimnázium és Gépészeti Szakgimnázi-
um végzős és 11. osztályos tanulói hóna-
pokon át készültek a napra, mely során 
fizikai, kémiai és biológiai kísérleteket 
mutattak be a környező általános iskolák-
ból érkező diákoknak. Nem hagyomá-
nyos órákról van itt szó – magyarázza 
Pappné Kerékgyártó Zita, szervező fizi-
katanár.  Középiskolások beszélnek ter-
mészettudományokról, a maguknál 6-8 
évvel fiatalabb diákoknak. Az ő nyelvü-
kön, humorral, kedvességgel és figyelem-
mel fűszerezve. A diákjaink tehát komoly 
feladatot látnak el: tudniuk kell a kísérle-
teket bemutatni, helyesen beszélni arról, 
jó kérdéseket feltenni azzal kapcsolatban. 
Mindezt úgy, hogy az a diák is kapjon 
valami pluszt, értsen meg néhány dolgot, 

aki nem tanult még fizikát, kémiát, bio-
lógiát. A fiatalok 4 órán keresztül több-
ször is bemutatják a kísérleteket. Hihetet-
lenül jó látni, hogy milyen jó érzékkel 
tudják, hogy mikor adjanak bővebb ma-
gyarázatot, mikor több a kevesebb, mikor 
van szükség bátorításra vagy humorra.

„A rendezvénysorozat megszervezését a 
győri Mobilis 2013 évi rendezvényei ihlették, 
ahol korábban többek között saját fejlesztésű 
kísérleteket mutattunk be – meséli Erika. 
- Arra gondoltam, hogy közelebb kellene 
hozni egy ilyen bemutatót, vagy egyenesen 
nekünk kellene megszervezni azt. Így 
kezdetben a beiskolázást, figyelem-
felkeltést segítő szándékkal a tágabb 
környezetünkben elsőként szerveztünk 
ilyen bemutatót 2014-ben.”

A természettudományos tárgyak 
iránti előítéletek és a csökkenő 
gyereklétszámmal várható beiskolázási 
nehézségek egyaránt csökkennek; az 
érettségi előtt álló diákok elmélyülnek egy 
általuk választott témába illő kísérletben 
és felkészülnek annak szóbeli átadására is; 
a középiskolás diákok vizuálisan és cikk 
formájában is feldolgozzák az eseményt, 

az általános iskolás gyerekek fogalmazást 
írnak belőle. A nap közösségi munka is 
egyben: tanárok és diákok, gimnazisták 
és általános iskolások, diákcsoportok 
és szaktanárok dolgoznak együtt. 
A rendezvény sikerét 2015-ben a 
Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem is elismerte, Pro 
Progressio díjjal jutalmazta Erikát, mint 
kezdeményező és szervező pedagógust. 
A munka ezzel persze nem állt meg, 
hanem új lendülettel folyik tovább. Idén 
már három általános iskolából, Aszódról, 
Kartalról és Galgagyörkről érkeztek a 
diákok, akik ezúttal ötven különböző 
kísérletet láthattak.

Ferenc Kata
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VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

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

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

Következő vizsgaidőpont:
 

2018. január 14.

Jelentkezési határidő: 2017. december 11.

A vizsga előtt felkészítő tanfolyamok 
indulnak, melyekről a www.telc.hu 
honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

Gaz. 4. A kaucsukfa nedve. 5. Európa-kupa, röv. 6. Huszonnégy 
órai. 7. Anti-satellite system (műholdelhárító rendszer), röv. 8. 
Csehország autójele. 9. Tarja főtt benne. 14. Gyereklárma. 16. 
A találmány neve. 17. Bográcstartó rúd a füstös konyha tűz-
helye felett, tájszóval. 18. Athén levegője! 22. Fosztogat. 23. 
Alsó végtag. 26. Didereg. 28. Nyelvész, az MTA tagja (Imre 
Antal, 1883–1963). 31. Porció. 32. Megint, ismét. 34. Thaya-parti 
osztrák városka. 37. Kémény szélei! 39. A -ke képzőpárja. 40. 
Libatöltelék!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Keresztúri Ferenc, alsebész, orvos-
doktor.

Hazánk kedvező gabonatermesztési és szállítási adottságai révén 
mindig is élen járt a malomipari fejlesztésekben és kereskedelemben, 
a XVIII. és XIX. század fordulóján pedig Európa fellegvárának szá-
mítottunk e téren. A rejtvénysorozatunkban korábban már szereplő 
Mechwart András hengerszéke a gabonaőrlést forradalmasította, kor-
társa, aki egyben e heti rejtvényünk „főszereplője” (vízszintes 1.) pedig 
az őrlemény hatékonyabb osztályozásával lendítette fel a malomipart. 
A messziről (vízszintes 25.) jött „molnárlegény” találmánya (függőle-
ges 16.) az őrlemény egy fizikai tulajdonságán (vízszintes 30.) alapul. 
Jó fejtést!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. 
A 34-es számunkban elkezdődő, 17 hetes rejtvényciklusunk végé-
re a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 105 éve 
született, Kossuth-díjas anatómus nevét adják ki. A név megfejtői 
között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A malomgépész, feltaláló neve. 10. Az egyik 
szülő becéző megszólítása. 11. Bök. 12. Jerry ellenlábasa a rajz-
filmben! 13. Papír zsebkendő, a csetelők rövidítésével. 15. Szlovák 
autók jelzése. 16. ... simili gaudet; hasonló a hasonlónak örül, lati-
nul. 18. Az aljához. 19. Gyíkfarok! 20. Hosszú morzejel. 21. Eljut 
hozzánk. 23. Ipari rostnövény. 24. Életnedv. 25. Innen érkezett. 
27. Távolra mutató szócska. 28. Kötél végei! 29. Abraknövény. 30. 
A találmány az őrlemény e fizikai tulajdonságán alapul. 33. 
Fél icce! 34. Zselici község a Gyöngyös-patak mellett. 35. Magyar 
Jogász Egylet (Csemegi Károly alapította, 1990-ben újjászerve-
zett kör), röv. 36. Áll alatti zsírpárna. 38. Tetszőleges dolog. 41. 
Sportlövőkorong.

FÜGGŐLEGES: 1. Amennyiben. 2. Ókori görög vagy római. 3. 

N6.3
A jövő minden téren számtalan olyan ki-
hívást tartogat, melyek megoldása a je-
len fiatal generációinak a feladata lesz. 
Ezért kiemelten fontos a fiatalok számá-
ra a világ sokszínűségének, folyamatainak megismerése, és meg-

értése.
A Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági Tagozata a 2017–2018-as 
tanévben harmadszorra rendezi meg a Magyar Energetikus Hall-
gatók Találkozóját – becenevén N6.3-at – , mely lehetőséget nyújt 
az energetikát tanuló, vagy a tudományterület iránt érdeklődő 
egyetemi hallgatók számára a szakmai fejlődésre, ismeretbővítés-

re egy kreatív és gyakorlatias programrepertoár által.
A találkozó során a résztvevő csapatok előadásokat hallgathatnak 
a szakma jeles akadémiai és vállalati képviselőitől, üzemlátogatá-
sokon vesznek részt, ahol a gyakorlatban is megfigyelhetik az 
energetikához köthető legfontosabb ipari tevékenységeket, vala-
mint bemutatják saját tudományos munkáikat, ami által készségei-
ket, valamint résztvevő társaik szakmai tudásspektrumát is bővítik.
A találkozóra 2018. február 1–4-ig kerül sor Budapesten. A szer-

vezők várják minden érdeklődő hallgató jelentkezését. 
További információk: metit.hu.
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A filozófia világnapja alkalmá-
ból november 23-án közös ta-
nácskozásra hívja az érdeklődő-
ket A fejlődéstől a fenntart-
hatóságig címmel a Magyar 
Tudományos Akadémia, vala-
mint az UNESCO Magyar 

Nemzeti Bizottsága.
A konferencia a természet- és társadalomtudományok 

képviselőivel tekinti át a fejlődés fogalmának változását 
az elmúlt 70 évben és lehetséges értelmezését napjaink-
ban. A nap első felében  Evolúció a természetben és a társa-
dalomban címmel előadásokon vehetnek részt a látoga-
tók, míg délután Julian S. Huxley víziója a társadalmi ha-
ladásról  címmel tézisek és pódiumvita lesz. 

A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom mítoszát, a bolse-
vik puccs valóságát és a száz év-
vel ezelőtt megszülető kommu-

nista gyakorlat megvalósulását mutatja be a Terror Háza 
Múzeum legújabb időszaki kiállítása. Az akció fedő-
neve: Lenin – Német pénzzel Oroszország ellen 
című tárlat november 7-től látogatható.

Száz évvel ezelőtt, 1917 elején váratlanul összeomlott 
az Orosz Birodalom. Február zavargásai a cár lemon-
dásához vezettek, Oroszország legitimációs vákuumba 
zuhant, és kormányozhatatlanná vált, miközben sere-
gei a frontokon harcoltak. A hatalmi űrt a bolsevikok 
elszánt és hataloméhes csoportja töltötte ki. Lenin a 
Német Császárság segítségével érkezett Oroszország-
ba, azzal a megbízással, 
hogy a németekkel har-
coló birodalmat kive-
zesse a háborúból. Ez a 
rövid távú cél teljesült, 
Lenin és társai hatalom-
ra kerülésének azonban 
több mint 100 millió ha-
lott és rengeteg szenve-
dés lett a hosszabb távú 
következménye.

A kiállítás terében ki-
emelt szövegrészletek 
egyrészt a hiteles törté-
nelmi tényeket hangsú-
lyozzák, másrészt meg-
rázó módon mutatják meg, hogyan épült fel a mintegy 
százmillió áldozatot követelő kommunizmus gyakorla-
ta, és hogy a bolsevik puccs egyenes következménye-
ként létesült az a kommunista világ, amelyet a Lenin és 
Sztálin nevéhez köthető kényszermunkatáborok, a 
gulág rendszere és a Szovjetunió emberiség elleni bűn-
tettei jellemeznek.

ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

Mesék álló- és mozgóké-
peken  címmel nyílt kiállítás 
a 80. születésnapját ünneplő 
Gyulai Líviusz Kossuth-díjas 
grafikusművész, rajzfilmren-

dező műveiből a Pesti Vigadóban. 
A művészettörténészek a nagy grafikus generációhoz 

szokták sorolni, ő volt a legkisebb fiú a „nagy öregek” 
közt – Kondor, Würtz, Hincz, Reich, Rékassy – és mint a 
népmesékben, ő az, aki folyvást újjászületik. Magától ér-
tetődő természetességgel közlekedik a stílusok között, 
úgy ölti magára Szindbád köpenyét, Lúdas Matyi csizmá-
ját és Leacock cilinderét, mintha öröktől fogva őrá szab-
ták volna. Gyulai azonban nem csak azt tudja, hogyan le-
gyen „autentikus”, azt is, talán még jobban, hogyan kell 
egy hamiskás mosollyal minden szabályt idézőjelbe tenni. 

Gyulai Líviuszt 35 éves kora óta ismerheti ország-világ, 
amikor Weöres Sándor legendás Psychéje megjelent.

Az életmű zömét bemutató,2018. január 28-ig nyitva 
tartó kiállításon önálló grafikai munkák, könyvillusztrá-
ciók és animációs filmhez készített alkotások kaptak he-
lyet. A monitorokon a művész animációs filmjei is látha-
tók és az illusztrált könyvek is megtekinthetők.

Egy különleges korszak, a hat-
vanas évek Magyarországának 
mindennapjait mintegy 350 mű-

alkotás – festmények, szobrok, grafikák, könyvek, pla-
kátok és iparművészeti alkotások – eleveníti fel a Ma-
gyar Nemzeti Galéria most nyíló új, Keretek között 
című időszaki kiállításán.

A hiánypótló tárlat közelmúltunk két meghatározó 
történelmi eseménye, az 1956-os forradalom és az 1968-
as prágai tavasz közötti egy évtized művészetéről igyek-
szik átfogó képet adni. A nagyszabású kiállítás darabjai-
nak nagy része múzeumi raktárakból érkezett, vagyis a 
múzeumba kerülésük óta eltelt ötven-hatvan évben még 
soha nem láthatta őket a közönség. A 
tárgyalt időszak azért különösen izgal-
mas, mert ekkor született meg a kom-
munista kultúrpolitika legendás „Há-
rom T”-je, az egypárti vezetés kultúrára 
vonatkozó kategóriarendszere, amely a 
művészeti eseményeket, a kiállításokat 
és a könyvkiadást is nagyban befolyásol-
ta a művek Tiltott, Tűrt és Támogatott 
kategóriák szerinti minősítésével.  

A 2018. február 18-ig látogatható kiállítás fókuszá-
ban az áll, hogy az olyan elhallgatott témák ellenére, 
mint 1956, a szovjet megszállás vagy a diktatórikus 
rendszer lélekölő volta, a művészek hogyan kísérleteztek 
a különféle alkotási módokkal, hogy ebben az illúzió-
vesztett időszakban is megtalálják a korszerű művészi 
kifejezés „keretek között” maradó formáit. 

A fejlődés fogalma

Mítosz vagy valóság?

Raktárak mélyéről

A legkisebb fiú
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY
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A zombitsei fürgemaki (Lepilemur 
hubbardi) a fakoronában élő, éjsza-
ka aktív félmajom. A fajt nem is 
olyan régen fedezték fel, s 2006-
ban írták le Madagaszkár délnyu-
gati részéről, a Zombitse–Vohibasia 
Nemzeti Park területéről. 

Élőhelye, a madagaszkári száraz er-
dők egyik maradvány foltját őrző 
terület – a Fiherena és az Onylahi 
folyók között – az egyetlen és utolsó 
mentsvára ennek az emlősfajnak. Az 
erdő véletlen pusztulása, mint példá-
ul egy erdőtűz, az egész világállo-
mányát tűntetné el a ritka zombitsei 
fürgemakinak. 

Maga az állat a 26 ugrólemúr- 
vagy fürgemakifaj között a nagyob-
bak közé tartozik. Feje és teste 
együttesen mintegy 24 centimétert 
tesz ki, ugyanilyen hosszú a dús 
szőrrel fedett farka is. Testsúlya nem 
éri el az egy kilogramot, mindössze 
990 gram.

A faj életmódjáról még keveset tu-
dunk. A zombitsei fürgemaki növé-
nyi táplálékon él, a fák lombozatát, a 
leveleket fogyasztja. Mivel éjszakai 
állat, a nappalt odújában tölti vagy 
ahogy mi láttuk: az odúja nyílásába 
kiülve pihen. Ez a példány, melyről a 
kép is készült,  eleinte jól viselte az 
ember közeledését, de egy határon 
túl feldühödött, s irtózatos üvöltés 
kíséretében sértődötten tűnt el odúja 
mélyén.

A Nemzetközi Természetvédelmi 
Szövetség (IUCN) által felállított 
védelmi kategóriák alapján ezt a kis 
elterjedésű emlőst a veszélyeztetett 
fajok közé sorolják.

Kép és szöveg: Bankovics attila
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Csaták és rézdúcok
A XX. század elején a Magyar 
Nemzeti Múzeumban dolgozó szak-
emberek húsz, a gyűjteményben kal-
lódó, kis méretű rézlemezt vettek nyil-
vántartásba. A ma is meglévő lemeze-
ken több száz évvel korábbi hadi ese-
mények képei rajzolódnak ki, alig lát-
hatóan. Az akkor a múzeumban meg-
talált lemezek egy sokszorosító grafi-
kai eljárás nyomódúcai: rézkarcoké. 

Az egymillió dolláros térkép
2017. december 13-án a nagyhírű lon-
doni aukciós ház, a Christie’s árverésén 
egymillió dollár körüli áron találhat 
majd új tulajdonosára egy ötszáztíz 
éves térkép. A világ legdrágább térkép-
lapjai közé kerülő nyomat értékét az 
adja, hogy ez egyike azoknak a rend-
kívül ritka térképeknek, amelyeken 
először tűnik fel az Amerika név.  

A caporettói áttörés
Száz éve kezdődött az első világhábo-
rú olasz frontján a két éve tartó ison-
zói csaták döntő ütközete, amelyben a 
német csapatokkal megerősített oszt-
rák-magyar hadsereg áttörte az olasz 
vonalakat. Az olaszok által mindmá-
ig „Il miracolo di Caporetto”, 
„caporettói csoda” néven emlegetett 
hadművelet után a front már mint-
egy száz kilométerrel nyugatabbra, a 
Piave folyónál húzódott.



  

Fürgemaki

Digitális változatban: dimag.hu


	1475
	1475-1476
	1476-1477
	1478-1480
	1481-1483
	1484-1486
	1487-1489
	1490-1493
	1494-1495
	1496
	1497
	1498-1499
	1499
	1500
	1501
	1502
	1503

