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… parttalanságra ítéltetett polémia kezdőakkordjait 
csíptem el a minap a metrón. Arról vitatkozott két utas, 
hogy vajon jó ötlet-e a fővárosi állatkertben nyári kon-
certeket rendezni. Egyikük az immár hagyományosnak 
tekinthető hangversenyek ellen érvelt, mondván: a zajos 
zene zavarja az állatok esti nyugalmát. Különben is – 
tette hozzá – hogy’ hozható közös nevezőre a muzsika 
művészete és az állatok világa?
Az ismeretlen utastárs első állításával nem tudok vitába 
szállni, fogalmam sincs hány decibel zajterhelés mellett 
tud még nyugodtan szunyókálni az oroszlán vagy a sisa-
kos kazuár.  Az utóbit azonban könnyű cáfolni. Nem-
csak azzal, hogy hány zeneszerzőnek kínált örök érvé-
nyű témát kompozícióihoz az állatvilág, talán legismer-
tebb népdalunk, a „Tavaszi szél vizet áraszt” kezdetű 
ének – melynek második sorában oly’ szépen említi a 
madarakat – névtelen alkotójától Kodály Zoltánon át 
Respighiig vagy Saint-Saensig. 
Hanem azzal is, hányféle kapcsolatot fedezhet fel az ér-
deklődő, ha egy kicsit utánaolvas a  zene és az  állatvilág 
rejtettebb összefüggéseinek. Ott van például Bartók Béla 

rovargyűjteménye, amelyet 
szakértő alapossággal  állí-
tott össze, s gyarapított 
minden utazása során. Saj-
nos, a több tucat doboznyi 
kollekcióból mára mutató-
ba is alig maradt valami, 
pedig a zeneszerző életé-
ben még sokan a csodájára 
jártak. Vagy említhetem 
Wagnert, aki nagy kutya-
kedvelő hírében állt, s ked-
venc  ebe bayreuthi sírját 
máig látogatják az opera- és négylábúbarátok, hogy ju-
talomfalatokkal ékesített koszorúval díszítsék a kis em-
lékkövet.  S Wagner barátja, Liszt Ferenc sem maradhat 
ki e kapcsolatkereső felsorolásból: a világhírű zeneszerző 
nevét ugyanis egy kedves faj félig hivatalos elnevezése is 
megőrizte: a gyapjasfejű tamariné, amely mókás kis ál-
latot a legtöbben  Liszt-majmocskaként ismernek, hófe-
hér „hajkoronája” után.
Élővilág – és zene. Nyári estéken érdemes kultúránk 
egységére, teljességére gondolni, akár koncert hallgatá-
sa közben, akár egy szép séta során a természetben.

Gózon Ákos

 

 ÉLET ÉS TUDOMÁNY  LXXIII. évfolyam 32. szám  2018. augusztus 10. Digitális változatban: dimag.hu 

Szerintem...

Címlapon: Illusztráció a Kapj el ha tudsz című 
cikkünkhöz

995 Első kézből
 • KAPJ EL, HA TUDSZ
   Szoucsek Ádám
 • HATHAT AZ ÉTREND AZ
	 		AGYVELŐGYULLADÁSRA?
   Reichardt Richárd

•	ITT	AZ	ÁLCÁZÁS	FORRADALMA
  Farkas Alexandra

998 Egyedi vápakosár mérnöki eszközökkel
	 HA	MEGKOPOTT	A	CSÍPŐNK
 Dóczi Martin Olivér
1001 A hazai szúnyogfajok járványügyi 

jelentősége
 FÉLELMETES	JÖVEVÉNYEK?
 Paulovkin András, Szekeres Sándor

1004 Beszélgetés Semmelweis Tibor 
hangszerkészítő mesterrel

 TÖBB	HÚRON	PENDÜL
 Csermák Zoltán
1006 Nyelv és élet 
 KOCKOLUNK
 G. Á.
1007 Nők a szórakoztatóiparban

 HETÉRÁK	AZ	ÓKORI	HELLÁSZBAN	
 Tuhári Attila
1010 Interjú Nagy Mátéval
 HOGYAN	KÖLTÖZNEK	A	GÓLYÁK?
 Trupka Zoltán
1012 Eredményes matekosok
 A	TEHETSÉG	ÚTJA
 Tegzes Mária
1013 A naprendszer egyik kulisszatitka

 MI	FOLYIK	A	MARSON?
 Sz. Á.
1014 Élet és tudomány képekben
 ÉT-GALÉRIA
 H.J.

1016 LogIQs
1017 Lélektani lelemények
 BECSAPÓS	BIZTONSÁGÉRZET
 Mannhardt András
1018 A tudomány világa 

• EGYNÉL	TÖBB	JELET	IS
	 		HORDOZHATNAK	A	NEURONOK
   T. M.
 •	A	KUTYA	TÉNYLEG	AZ	EMBER
	 		LEGJOBB	BARÁTJA
   Kovács Márk 
 •	TÖBB	HELYE	LEHET	AZ	EURÓPAI
	 		BARNAMEDVÉKNEK
   T. M.
 • KURKÁSZÁS	ÉS	KOOPERÁCIÓ	
   Bilkó Ágnes
 • SIKERESEN TESZTELTÉK
	 		RELATIVITÁSELMÉLETET
   Landy-Gyebnár Mónika
1021 REJTVÉNY

Schmidt János
1022 ÉT-IRÁNYTŰ

Bánsághy Nóra 
1023 A hátlapon
 BANFF	NEMZETI	PARK
 Papp Csilla



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   2018/32  995

két tanulmány nemrég jelent meg 
a Science tudományos folyóiratban. 
A bennük foglaltak szerint a nagy 
energiájú részecskék a nagy töme-
gű fekete lyukak által kibocsátott 
relativisztikus anyagsugarakból (an-
golul jet) származnak. Az ezeknek 
otthont adó aktív galaxismagokat 
az asztrofizikusok csak blazároknak 
hívják (az angol blazing, azaz lán-
golás kifejezés nyomán), mivel belő-
lük fényes anyagsugarak érkeznek a 
Föld felé. Hasonló érte el bolygónkat 
2017 szeptemberében is, amely a fel-
tételezések szerint a TXS 0506+056 
jelzésű blazárból érkezett. 

Egy közel valósidejű jelzőrendszer-
rel felszerelve – melyet részben a már 
említett Marylandi Egyetem kutatói 
fejlesztettek ki és az antarktiszi jég-
tömb egyik atommagjának ütköző 
rendkívül nagy energiájú neutrínó 
aktiválta – a Jégkocka műszerei 

Kapj el, ha tudsz

Egy nemzetközi kutatócsoport 
a Marylandi Egyetem munka-
társainak közreműködésével 
elsőként talált „kézzel fogható” 
bizonyítékot a Földre érkező 
nagy energiájú neutrínók egyik 
régóta gyanított forrására. Az 

univerzum legextrémebb területei-
ről származó parányi elemi részecs-
kék fékezhetetlenül, több milliárd 
fényévet is utazva érnek el hozzánk.

A megfigyeléseket eleinte az 
Amundsen-Scott déli-sarki kutatóállo-
más IceCube (Jégkocka) Neutrínó Ob-
szervatóriumában végezték, ám azóta 
rengeteg más földi és űrbéli eszköz-
zel bekapcsolódtak a vizsgálatokba. 
Így végre megoldódni látszik az az 
évszázados kérdés, vajon honnan ér-
keznek az univerzumot átszelő nagy 
sebességű elemi részecskék (neutrí-
nók, protonok stb.).

Az IceCube egy köbkilométernyi 
felszín alatti jege igyekszik a látszó-
lag lehetetlen feladatot végrehajtani, 
azaz valamilyen módon mérhető-
vé tenni ezeket az apró utazókat. 
A hatalmas jégtömbbe közel száz, 
2,5 kilométer mély csatornát fúrtak, 
behelyezték a gömb alakú érzékelő-
ket, melyeket aztán vízzel töltöttek fel, 
ami újra megfagyott. Az így kialakult 
„műszer” alkalom adtán képes egy-egy 
neutrínó útjába állni, az ütközés nyo-
mában fellépő változást pedig a közel 
ötezer detektorral érzékelni. Ehhez ter-
mészetesen óriási szerencse is szükséges.

A vizsgálat maga olyan jelző-
rendszeren alapszik, melynek fej-
lesztésében a Marylandi Egyetem 
szakemberei vezető szerepet töl-
töttek be. A közel egy éve történt 
észlelés eredményeit feldolgozó 

képesek voltak azonosítani a részecs-
ke forrásának legvalószínűbb koor-
dinátáit. Emellett a NASA gam-
ma-sugárzásra „szakosodott” Fermi 
elnevezésű űrtávcsöve, illetve a Ka-
nári-szigeteken található MAGIC 
elnevezésű teleszkópja nagy energi-
ájú gamma-sugárzást érzékeltek, a 
berendezések által gyűjtött adatok 
alapján pedig szintén az említett 
blazárt jelölték meg forrásként.

A Fermi volt az első olyan tele-
szkóp, amely szinte közvetlenül a 
Jégkockába beérkező neutrínó forrá-
sának irányából gammaaktivitást ér-
zékelt. A blazár közel egy évtizedes 
megfigyelése során az eszköz most 
mérte a legerősebb gamma-kitörést, 
nagy energiájú fotonok formájá-
ban. További megfigyelések során a 
MAGIC még ennél is nagyobb ener-
giájú sugarakat érzékelt ugyanabból 
az irányból, emellett más optikai, rá-
dió- és röntgenteleszkópok mérései 
is megerősítették a sugárzás forrását.

Az eredmények jól mutatják, mi-
lyen előnyökkel jár, ha sokrétűen 
vizsgáljuk a különböző kozmikus 
hírvivők (neutrínók, fotonok) jeleit. 
„Elérkezett a többcsatornás asztrofizi-
ka kora” – mondta France Córdova, a 
kutatást támogató Nemzeti Tudomá-
nyos Alap igazgatója.

A kutatók szerint a gravitációs hul-
lámok és most a neutrínók észlelé-
sének képessége a továbbiakban új 
meglátásba helyezi a nagy energiájú 
objektumok és az általuk keltett ese-
mények megfigyelését.

SzoucSek ÁdÁm 
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az asztrociták működését, amik 
a gyulladás fontos szabályozói a 
központi idegrendszerben. A táplá-
lékkal bevitt triptofánnak központi 
szerepe van ebben a szabályozásban. 
A triptofán egy aminosav, ami a fe-
hérjék felépítésében vesz részt, így 
tulajdonképpen minden fehérjét tar-
talmazó ételben előfordul, kifejezet-
ten nagy mennyiségben van jelen 

Hathat az étrend az 
agyvelőgyulladásra?

A gyulladás a test egyik véd-
vonala a különböző kártékony 
behatásokkal szemben. A gyul-
ladást az immunrendszer sejtjei 
hozzák létre, különböző mole-
kuláris jelzések és az egész tes-
tet behálózó érrendszer segítsé-
gével. A folyamat célja az adott 

behatoló elpusztítása, illetve a sérült 
sejtek és egyéb szöveti elemek elta-
karítása, azonban a gyulladás elhú-
zódása káros is lehet a szervezetre.  

Ez lehet a helyzet bizonyos ideg-
rendszeri betegségeknél is, ahol a 
különböző okokból bekövetkező 
sejtpusztulást folyamatos gyulladás 
kíséri, ami feltehetőleg további ká-
rosodást idéz elő. Ilyen betegségek 
például a Parkinson-kór, az Alz-
heimer-kór vagy a szklerózis mul-
tiplex is. Az agyvelő gyulladásának 
szabályozásában fontos szerepe van 
a gliasejteknek. A gliasejtek egyik 
típusa az asztrocita, ami az agyi 
erek szigetelése mellett az idegsej-
tek védelmét és táplálását látja el, 
illetve sérülés esetén a gyógyulási 
folyamatokban is szerepe van. A 
mikrogliák az idegrendszer tiszto-
gatói, mobilis sejtek, amik az ideg-
rendszer anyagcseretermékeit és a 
kórokozókat távolítják el.

A szklerózis multiplex állatmo-
delljében egy új kutatás az ideg-
rendszeri gyulladás szabályozásának 
újabb részletét tárta fel. A szklerózis 
multiplex modelljének a kísérletileg 
indukált autoimmun agyvelőgyul-
ladást használták. Ennek előidézé-
séhez az idegsejtek nagyrészének 
nyúlványait borító anyag (mielin) 
egyes alkotóit és Freund adjuvánst 
injektálnak az egerekbe. Az 
adjuváns hatására az állat immun-
rendszere megkezdi a támadást a 
mielinalkotók ellen. Mindemellett 
a szamárköhögés kórokozója által 
termelt fehérjét is az állat testébe 
juttatnak, ami fokozza a vér-agy 
gát átjárhatóságát, így az immun-
rendszer sejtjei könnyebben hozzá-
férnek az idegrendszerhez, amiben 
nagy mennyiségben vannak jelen 
az immunválaszt kiváltó anyagok. 
Mindez az agyvelő gyulladását 
eredményezi.

Korábbi kutatások már rávilágí-
tottak, hogy a bélflóra által előál-
lított metabolitok befolyásolhatják 

a tojásfehérjében, húsokban és 
tejtermékekben. A belekben élő 
mikróbák felveszik a triptofánt 
és olyan metabol itokat ál l íta-
nak elő belőle, amik a belekből 
felszívódva a vérben eljuthatnak az 
agyba is. Jelen kutatásban mutatták 
ki, hogy a triptofán metabolitok a 
mikrogliákon elhelyezkedő recepto-
rokhoz kötnek és megváltoztatják 
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Az idegszövet sejtjei: zölddel az asztrociták, bordóval pedig a mikrogliák láthatók 
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ezek génexpresszióját, ezzel olyan 
fehérjék termelését fokozzák, 
amik az asztrociták közreműkö-
désével csökkentik a gyulladást.

Az egerekben kimutatott szabá-
lyozási mechanizmus meglétére 
utaló eredményeket kaptak embe-
ri sejtkúltúrákon végzett vizsgá-
latokkal is, sőt betegek agyából 
származó szövetminták fehérje-
tartalmának analízise arra utalt, 
hogy a szklerózis multiplex-szel 
járó agyvelőgyulladásban is sze-
repe van ennek a folyamatnak. 
Ezzel egy újabb fontos jelátvite-
li folyamatra derült fény a belek 
flórája és az agy között. Az ét-
rend tehát hatással lehet az agy-
velőgyulladásra, bár az eredmény 
terapeutikus jelentősége még nem 
tisztázott.

ReichaRdt RichÁRd

Itt az álcázás 
forradalma

Az álcázás képessége igen 
praktikus dolog. Ám míg mi 
gyermekkorunkban csupán 
szemeink csukva tartásával 
próbáltunk láthatatlanná vál-
ni szüleink elől, vagy szűnni 
nem akaró migrénnel igye-

keztünk megúszni egy témazá-
rót, addig egyes állatfajok egészen 
lenyűgöző trükkök bevetésével 
lettek örökös tagjai a nagy földi 
mimikriklubnak. Igazi nagymes-
terek például a sivatagi viperák, 
akik nemcsak színükkel olvad-
nak bele az aranyló homokba, de 
táplálékszerzéskor még be is ássák 
magukat, hogy arra tévedő áldo-
zataik ottlétükből még véletlenül 
se sejtsenek semmit. Említésre mél-
tók emellett a levélfarkú gekkók, 
akik az élőhelyüket jelentő zuzmós 
fatörzshöz tökéletesen igazodó fol-
tos álruhában rejtőzködnek ellen-
ségeik elől, ám télre kifehéredő 
tollaikkal a hófajdok is mesteri-
en olvadnak bele a jéggé dermedt 
tájba. Míg számos faj efféle furcsa 
testmintákkal vagy színváltozta-
tásokkal igyekszik rejtve marad-
ni ragadozói elől, addig az éjsötét 
mélytengerben élő vámpírkalmá-
rok a fényt használják önvédelem-
re. Potenciális támadójuk közelsége 
esetén ugyanis csápvégeikből fény-
lő folyadékot spriccelnek szét a víz-
be, és míg az összezavart ragadozó 

a fényfüggöny bűvöletéből próbál 
felocsúdni, a kalmárok könnyedén 
elillannak.

Ezek a trükkök az adott élőhelyen 
kiválóan segítik ugyan a rejtőzkö-
dést, egy infravörös fényt érzékelő 
hőkamera elől azonban nem lehet 
ilyen formán elbújni. Infravörös 
fényt ugyanis minden tárgy és 
élőlény kibocsát, amelynek hőmér-
séklete az abszolút nullpont felett 
van, ennek következtében pedig a 
kamera látómezejében érzékelhető 
minden esemény és objektum de-
tektálható vele akkor is, ha sűrű a 
köd, nagy a füst vagy teljes a sötét-
ség. Ennélfogva egy ilyen kamera-
rendszer felhasználása szinte min-
den területen elképzelhető lehet és 
segítségével jelentősen csökkent-
hetők lennének a felmerülő biz-
tonsági kockázatok is. Eddig leg-
alábbis így volt. Két közelmúltban 
publikált tanulmány ugyanis azt 
sejteti, hogy speciális anyagokból 
készült árnyékolókkal mégiscsak 
el lehet majd bújni az infravörös 
fényt érzékelő hőkamerák elől, így 
a láthatatlanná tevő köpeny még-
sem kizárólag a roxforti villám-
sebhelyes kiváltsága lehet.

Omer Salihoglu munkatársai-
val egy aranyréteg, egy poró-
zus polieti lén-membrán és több 
grafénréteg egymásra helyezésével 
hozott létre egy vékony, könnyű 
és rugalmas anyagot, mel lyel a 
Nano Letters szakfolyóiratban 

bemutatott eredmények szerint 
könnyedén be lehet majd fedni a 
hétköznapi eszközöket, hogy elrejt-
sék azok infravörösfény-kibocsá-
tását. Mohammad Moghimi és kollé-
gái munkájuk során ezzel szemben 
a napelemek gyártásakor használa-
tos fekete szilícium felhasználásá-
val hozták létre a rejtekadó anya-
got, melynek összetételét a hatéko-
nyabb fényelnyelés érdekében apró 
ezüstrészecskékkel módosították. 
Az Advanced Engineering Materials 
című szakfolyóiratban közölt ered-
mények szerint az ultravékony ma-
téria a milliónyi felfelé ágaskodó 12 
mikrométeres szálacska révén hoz-
závetőlegesen az infravörös fény 94 
százalékát képes elnyelni, a felület 
gyors felmelegedését pedig apró 
légcsövecskék akadályozzák meg.

Amint azt Hongrui Jiang, az utób-
bi tanulmány egyik társszerzője 
is kiemelte, innentől kezdve már 
nincs akadálya annak, hogy a 
hőkamerák érzékelőit szántszán-
dékkal megtévesszék, és elrejtse-
nek akár egy tankot is úgy, mintha 
az a hőkép szerint csak egy autópá-
lya védőkorlátja lenne. Ezek után 
tehát csak bizakodhatunk, hogy az 
új anyagok használati utasításában 
az a mondat is szerepel majd, amit 
láthatatlanná tévő köpenye mellé 
első roxfortos évében Harry Potter 
is megkapott egy kis cetlire írva: 
„Jóra használd!”

FaRkaS alexandRa

(FORRÁS: MOGHIMI ÉS MTSAI 2018)
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A csontleépülés hatására egyes 
esetekben a medencében 
nagymértékű csonthiányok 

alakulhatnak ki. Ekkor a medencéhez 
tartozó implantátum a járásterhelés ha-
tására elkezd felfelé és befelé vándorol-
ni. A csípőízületi forgáspont ennek 
megfelelően egyre jobban eltolódik, 
miközben maga mögött súlyos csont-
felszívódás keletkezik, akár átlyukaszt-
va a medence falát. Ez a hiány akkora 
is lehet, hogy a medence folytonossága 
megszakad – ennek kezelése klinikai 
szempontból nagy kihívást jelent.

Kifejezetten erre a problémára már lé-
teznek a páciens anatómiájához terve-
zett egyedi, fémporból 3D-s technoló-
giával nyomtatott vápakosarak, melyek 
fülekkel és csavarokkal kapcsolódva a 
még ép csontrészekhez, visszaállítják a 
csípőízület eredeti forgáspontját. 
A csont hiányának pótlására kiterjedt, 
porózusan nyomtatott fémstruktúra 
szolgál. Hátrányuk, hogy mivel nagy 
méretűek, jókora mennyiségű fém kerül 
az emberi testbe, emellett igen drágák.

Sződy Róbert ortopéd-traumatoló-
gus főorvos és a kutatásban részt ve-
vő társai a problémát több páciens 
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HA MEGKOPOTT  
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esetében is egyedi formára hajlított, 
rozsdamentes acélból készült lemezal-
katrész vápakosárral oldották meg. 
Ezzel a betegek ismét járóképessé vál-
tak – kevés fémanyaggal a testükben. 
A kutatás célja annak felderítése, 
hogy ebben a lemezalkatrész vápako-
sárban milyen fejlesztési lehetőségek 
adódnak, háttérbe szorul-e a 3D-sen 
nyomtatott implantátumokhoz ké-
pest, vagy egyes pácienseknél tovább-
ra is jól használható lehetőségként jö-
het szóba. Mindez a lemezalkatrész 
vápakosár gyenge pontjainak feltér-
képezésével mondható meg.

A világ arrafelé halad, hogy a páci-
ensre szabott csípőműtéteket fémpor-
ból készített implantátumokkal old-
ják meg. Ha az eljárás és a fémpor 
költsége a későbbiekben csökken, 
ezek az implantátumok várhatóan 
még inkább elterjednek. A tervezői 
szabadság a technológia miatt sok-
kal nagyobb, így a lehetséges kiala-
kítások száma is több. Fejlesztésével 
már csak azért sem szabad lemarad-
ni, mert ezzel összevetve a lemezal-
katrész vápakosarat, sokkal jobban ki-
ütköznek az egyes konstrukciók elő-
nyei és hátrányai.

Egyénre szabva
Az egyénre szabott implantátumok 
alapja, hogy az illeszkedjen a páciens 
anatómiájához. Ehhez szükség van 
egy kellően pontos háromdimenziós 
felvételre a csontról és a környező szö-
vetekről. Kézenfekvő az orvosi képal-
kotó eszközökkel készített felvétel, 
mint amilyen a computer tomográfia 

(CT) és a mágneses rezonancia vizs-
gálat (MRI). Míg az MRI főként a 
lágyszövetekről ad hasznos informá-
ciót, a CT-felvétel inkább a csontok 
állapotának feltérképezésére szolgál, 
tehát a mi feladattípusunkra is ez 
utóbbi a megfelelőbb.

Közismert, hogy a CT-készülék 
röntgenfotonokat használ a képalkotás-
hoz, melynek során különböző irá-
nyokból készülnek felvételek, s ezek 
sorozatából jön létre egy háromdi-
menziós kép. A szürkeségi érték 
Hounsfield-egységben (Hounsfield 
Unit, HU – a CT kifejlesztőjéről, 
Godfrey Hounsfieldről elnevezve) 
megadva, az adott szövetrész sugárel-
nyelési (sugárgyengítési) képességét fe-
jezi ki, vagyis hogy a röntgennyaláb 
milyen könnyen halad át az adott ré-
szen. Sűrűbb anyagok vagy térfogatré-
szek sugárelnyelése (sugárgyengítése) 

A csípőtájékhoz kapcsolódó műtétek napjainkban igen gyakoriak. Az előrehaladott csípőízületi 
kopásra tartós megoldást a teljes csípőimplantátum nyújt, mely a medence részén egy mesterséges 
vápával, a combcsonti részen pedig egy gömbfejben végződő szárral adja vissza számos ember járó-
képességét. Ám jellemző élettartama az implantátumnak 10–20 év, mivel körülötte csontleépülés 
következik be, s kilazulhat. Helyreállításához újabb, revíziós műtétre van szükség, amely során a már 
beültetett implantátum cseréje, új komponens hozzáadása vagy eltávolítása történik. Belátható, 

hogy a beültetések számának növekedésével nő a revíziós műtétek száma is.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, a Pro Progressio Alapítvány és az 
Élet és Tudomány közös kutatásismertető 
cikkpályázatán, a Hallgatói kategóriában 

II. díjat nyert írás

Medence kiterjedt csonthiánnyal
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lehetséges terhelésátadó és csavarozási 
helyeket. A képalkotó technológia 
fejlődése révén ma már a CT-felvétel-
ből szegmentálással virtuálisan ki-
emelhető a csont, amelynek szürkesé-
gi értéke jellemzően 100 és 3000 HU 
között van. Kiválasztva ezt a tarto-
mányt, a CT-felvételről már könnyen 
kijelölhetők az ilyen szürkeségi értékű 
képpontok. Mivel minden ilyen kép-
pont kijelölésre kerül, a számunkra 
nem releváns részeknél ezt a kijelölést 
meg kell szüntetni. A relevancia el-
döntésére gyakran anatómiai ismere-
tek is szükségesek. A sikeresnek ítélt 
elkülönítés után a térfogatrészek bur-
koló háromszöghálója kimenthető. 
Ez a csontról kinyert háromszögháló 
alkalmas arra, hogy 3D-nyomtatóval 
elkészítve a csont valós, térbeli mo-
delljét, azt kézbe vehessük, s úgy ta-
nulmányozzuk. Sződy Róbert és tár-
sai ennek alapján készítették el a hajlí-
tott lemezalkatrész vápakosarat.

Csakhogy a hatékony matematikai 
és mérnöki alapokon nyugvó fejlesz-
téshez a csontról ilyen formátumban 
lévő geometriai modell még mindig 
kevés. A megfelelő fájlformátum ki-
alakítására át kell térni a számítógép-
pel segített tervezés – Computer Aided 
Design, röviden CAD – eszközeire.

A CAD-rendszerek felületmodelle-
zési eszközeit az autóiparban sok he-
lyen használják, például egy agyagból 
készült karosszériakoncepció 3D-s 
szkennelése után ugyanilyen típusú 
háromszögháló írja le a virtuális tér-
ben a geometriát. Ezt a háromszög-
hálót a további áttervezési, 
gyártáselőkészítési, ellenőrzési folya-
matokhoz felületfoltokból álló CAD-
geometriává kell alakítani.

Az elv ugyanez esetünkben is. Né-
mely tervezőprogram képes a csont 
háromszöghálójára automatikusan 
szabad formájú felületet illeszteni. Az 
automatikus felületillesztési folyamat 
után keletkezett geometriai modell 
még módosításokra, javításokra szo-
rul, bizonyos felületeket pedig célsze-
rű összevonni vagy éppen szétválasz-
tani. Ha a felületmodellünk már tel-
jesen zárt, a program képes azt ezek 
után tömör testként kezelni, aminek 
előnye, hogy általa logikai műveletek 
(egyesítés, kivonás) hajthatók végre a 
virtuális térben.

A fejlesztési folyamatok abból in-
dulnak ki – említettük –, hogy a 
meglévő konstrukció gyenge pontjait 
feltárjuk. Ehhez nyilvánvalóan szük-
séges a beültetett vápakosár és csavar-
jainak geometriai modellje, valamint 
a rögzítési helyek ismerete. A műtét 
utáni CT-felvétel felhasználásával lét-
rehozhatók ezek CAD-modelljei. Az 
ilyen fémrészek a csonthoz képest 
nagy sűrűségűek, ezáltal erősebb su-
gárelnyelésűek. A CT-felvételen az 
elkülönítésükhöz felhasználható, 
hogy a magas szürkeségi értékű kép-
pontok reprezentálják ezeket a térfo-
gatrészeket. A lemezalkatrész vápa-
kosár háromszöghálójából a középfe-
lület modellezésével és megvastagítá-
sával készíthető tömör testmodell. A 
geometriai modell elkészítésének 
utolsó lépéseként az egyes részeket 
összeillesztjük. A továbbiakban áttér-
hetünk a szerkezet szilárdsági ellen-
őrzésére.

Miről árulkodik a szürkeségi 
érték?

A rögzített testek statikus terhelés ha-
tására megváltoztatják az alakjukat. 
A külső terheléssel szemben a test belse-
jében felépül egy belső erőrendszer, 
amelyet ha fajlagosítunk a keresztmet-
szetekre, megkapjuk a mechanikai 
feszültséget. Ha ez a mechanikai 

nagyobb, így a szürkeségi értékük is 
nagyobb. Ez a szürkeségi érték a CT-
felvétel minden egyes háromdimenzi-
ós képpontjához (voxeléhez) hozzá 
van rendelve. Bár ezekből a felvéte-
lekből az orvosok sokféle következte-
tést tudnak levonni a beteg állapotára 
vonatkozóan, az egyedi implantátum 
elkészítéséhez ilyen formában még 
nem elegendők.

A vápakosárnak a viszonylag ép 
csontrészeken kell továbbítania a ter-
helést – ehhez ismerni és látni kell a 

A geometriai modell létrehozásának folyamata

Elemenként különböző anyagmegfeleltetés
a CT-felvétel alapán
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A páciens-specifikus problémák 
megoldásához a CT-felvétel megléte 
elengedhetetlen, és a csont anyagá-
nak pontosabb modellezésében is se-
gít. CT-felvétel alapján lehetőség 
van megadni a csont végeselemes 
hálójának minden egyes elemére egy 
egyedi, az iránytól független rugal-
massági modulus értéket.

A csont sűrűsége és a CT-felvételen 
lévő szürkeségi érték közötti kapcsolat 
lineárisnak vehető. A csont rugalmas-
sági modulusa pedig hatványfügg-
vény-kapcsolatban áll a sűrűségével. 
Azaz minél nagyobb a csont CT-fel-
vételén az adott térfogatrész HU-
értéke, az annál sűrűbb és ezáltal an-
nál merevebb csonttartományt jelent.

Közös virtuális térben
Szoftveres anyagmegfeleltetés során 
a végeselemes hálót és a CT-felvételt 
egy közös virtuális térbe helyezzük, 
hogy fedjék egymást. A végeselemes 
háló egyes elemeinek tartományán 
így több, jellemzően eltérő szürkesé-
gi értékű képpont helyezkedik el. Az 
anyagmegfeleltetési számítás során a 
képpontokra vonatkozó szürkeségi 
értékből – a már tárgyalt kapcsola-
tok együtthatóinak megadása után – 
a végeselemes háló elemeihez a ru-
galmassági modulus értékeinek kal-
kulációja és hozzárendelése történik.

A szilárdsági statikus vizsgálat miatt 
– hogy a terhelés hatására ne gyorsuló 
mozgást, hanem alakváltozást kap-
junk vissza – a modellt meg kell fogni 
az egyes részek elmozdulásának meg-
akadályozása végett. Mindennek 
összhangban kell lennie az anatómiai 
terhelésviszonyokkal. Esetünkben ez 
a megfogás a keresztcsont felső részén 
történt, míg a terhelés átadására egy 

feszültség meghaladja az adott anyag-
ra jellemző értéket, akkor károsodás 
következik be. Mérnöki feladat a fe-
szültségek adott érték alatt való tartása, 
ami eltérő geometriával vagy más 
anyagokkal történhet. A vápakosaras 
rendszer geometriája merőben eltér a 
hagyományos gépépítő elemek geo-
metriájától. Következésképp az előbbi 
szilárdsági számításaira nincsenek jól 
bevált képletek. Az ilyen összefüggések 
hiánya természetesen az ipari tervezés-
ben is előfordul, ezért igen elterjedt a 
végeselemes módszer. Ennek során a geo-
metriai modellt véges sok kis részre, 
elemre bontjuk, mely elemek csomó-
pontokban csatlakoznak egymáshoz. 
A terhelés hatására bekövetkező el-
mozdulást ezekben a csomópontok-
ban számítjuk ki. A csomóponti el-
mozdulásokból számíthatók az 
alakváltozások, az anyagtörvény 
segítségével pedig a mechanikai 
feszültségek. Minél sűrűbb ez a 
végeselemes háló, az eredmény an-
nál pontosabb, ám ez egyúttal 
megnövekedett számítási kapaci-
tással és idővel jár. Célszerűen ott 
alkalmazunk sűrű hálót, ahol a feszült-
ségeredmények gyorsan változnak.

A fémek általában kezelhetők ho-
mogén, irányfüggetlen anyagként, 
melyekben egységnyi alakváltozás 
hatására lineárisan arányos feszültség 
alakul ki. Ez az arányossági tényező a 
rugalmassági modulus. A csont anyaga 
ettől merőben eltér. A medence a la-
pos csontok típusába tartozik, kívül 
néhány milliméter vastag tömör 
csontállomány borítja, belül viszont 
szivacsos. A csont anyagjellemzői a 
tömör és a szivacsos állomány eseté-
ben egyértelműen különbözők, 
ezeken belül pedig inhomogének.

modellezett csípőimplantátum comb-
csonti részének gömbfeje szolgált. A fő 
terhelés nagysága egy életvitelhez kap-
csolódó mozgás, a lépcsőről való lelépés 
terhelésgörbéjének maximuma volt.

A műtét során a csavarok meghúzá-
sa által a vápakosár enyhén ráfeszül a 
medencére, biztosítva ezzel azt, hogy 
a terheléstovábbításban a csont és a 
fém közötti súrlódó kapcsolat is szere-
pet kapjon. Ennek megfelelően a mo-
dell súrlódásos kapcsolatokat tartal-
maz, valamint a műtéti felhelyezés, 
azaz a csavar-előfeszítések terhelését 
is figyelembe veszi.

Feszültséggyűjtő helyek
Eddigi eredményként a részletezett 
komplex végeselemes modell meglé-
tén túl a statikus terhelésre kialakuló 
feszültségkép említhető meg. Az 
egyenértékű feszültség alapján egy-
értelműen meghatározhatók a vápa-
kosár feszültséggyűjtő helyei. A fe-
szültségcsúcsok lokális jellegűek, a 
vizsgált paraméterek mellett a vápa-
kosár szilárdsága megfelelő. Ez az 
eredmény várható volt, hiszen segít-
ségével a kutatásban követett páciens 
már majdnem másfél éve járóképes.

Fontos kihangsúlyozni, hogy az 
említett vizsgálat statikus terhelést 
feltételezett. A járásterhelés azonban 
ciklikus terhelésnek tekinthető, ami 
kifáradást is okozhat. A kifáradási 
jelenséget nagyban befolyásolják a 
lokális geometriai jellemzők, a hir-
telen átmenetek, éles sarkok. Az ed-
digi eredmények alapján a lemezal-
katrészeknek megvannak azok a zó-
nái, ahol a feszültségcsúcsokat csök-
kentő geometriai átmenetek hozhatók 
létre. Ez alakoptimalizálási eszkö-
zökkel valósítható meg, melyek a 
számítás során úgy módosítják helyi-
leg a geometriát a csúcsfeszültségek 
csökkentésével, hogy a vápakosár ki-
fáradási élettartama hosszabb lesz. 
Ezzel a következő implantátumok ki-
alakítására lehet ajánlásokat tenni. 
További optimalizálási eljárásokkal 
olyan 3D-techológiával nyomtatott – 
vagy ha lehetséges, lemezalkatrész – 
implantátum kialakítása várható, 
mely már a lehető legkevesebb fém-
anyagot tartalmazza, és a szilárdsági 
megfelelőségén túl rugalmas elmoz-
dulásokat produkál a járásterhelés ha-
tására, ami elősegíti a csontosodást.

Dóczi Martin Olivér

A vápakosár egyik lokális feszültséggyűjtő helye  (A SZERZŐ ILLUSZTRÁCIÓI)
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A szúnyogok járványügyi je-
lentősége sokáig nem volt 
közismert. A XIX. század 

második feléig a kor emberét sújtó 
fertőző betegségek terjedésével kap-
csolatban csupán homályos, nagyobb 
részt téves elképzelések láttak napvi-
lágot. Az első komolyabb felvetés 
egy amerikai orvostól származik, aki 
a malária és a sárgaláz terjesztésében 
a szúnyogok szerepét hangsúlyozta. 
Josiah C. Nott elképzelését nem sok-
kal később, Sir Ronald Ross és Gio-
vanni Battista Grassi igazolta minden 
kétséget kizáróan. Ross volt az első, 
aki bebizonyította, hogy a malária 
kórokozóját fertőzött szúnyogok 
terjesztik, Grassi pedig azt, hogy a 
malária terjesztéséért kizárólag az 
Anopheles-fajok (azaz a „maláriaszú-
nyogok”) nőstény egyedei felelősek. 
Grossi ennek megfelelően a spanyol-
ból átvett moszkitó („legyecske”) ne-
vet kizárólagosan az Anopheles-
fajokra alkalmazta. Ma már azonban 
tudjuk, hogy a több mint 200 fajból 
és változatból álló csoportnak nem 
minden tagja terjeszt rendszeresen 
maláriát vagy egyéb fertőző betegsé-
get, továbbá a maláriaszúnyogokon 
kívül számos faj terjeszt egyéb fertőző 
betegségeket. Ezek biológiai sajátossá-
gai és jelentősége olyannyira eltérő, 
hogy az adott területen előforduló 

szúnyogok pontos azonosítása a jár-
ványügyi szakma kiemelt feladatai 
közé tartozik azóta is.

Közvetlen kártételük
Hazánkban megközelítőleg 50 ős-
honos csípőszúnyogot ismerünk, de 
közülük humán-egészségügyi szem-
pontból az antropofil, tehát a kizá-
rólag vagy elsősorban ember vért 
szívó fajoknak van jelentősége. 
Leggyakrabban közvetlen kártéte-
lükkel találkozunk, melynek során 

a testünkbe juttatott nyálukkal a 
szúrás környékén kialakuló viszkető 
duzzanatot illetve gyulladást okoz-
hatnak. A szúnyogcsípés során érez-
hető fájdalom és a vérszívást követő-
en megjelenő helyi tünetek kialaku-
lásáért a szúnyog nyálmirigyei által 
termelt és a gazda szervezetébe jut-
tatott váladék fehérjéi a felelősek. Az 
emberek szúnyogcsípéssel kapcsola-
tos érzékenysége ugyanakkor egyé-
nenként rendkívül változó, de a ki-
alakult tünetek a károsító fajtól 

A  H A Z A I  S Z Ú N YO G FA J O K  J Á R V Á N Y Ü G Y I  J E L E N T Ő S É G E

FÉLELMETES 
JÖVEVÉNYEK?

Ma már köztudott, hogy a vérszívó szúnyogok különféle kórokozókat képesek átvinni egyik áldoza-
tukról a másikra. Néhány faj közülük meghatározott betegségek kizárólagos terjesztői, és ennél 
fogva az adott kórokozóval szoros kapcsolatban állnak, azaz biológiai szakkifejezéssel élve vektorai 
azoknak. Magyarországon a közelmúltig az emberre is veszélyt jelentő vektorfajok között csupán 
néhány ízeltlábút, elsősorban a maláriaszúnyogokat, a ruhatetűt és a közönséges kullancsot tartotta 
nyilván a járványügyi szakma. Az utóbbi időben azonban felbukkant néhány idegenhonos szúnyogfaj 
is, melyek távoli területekről érkeztek jellemzően az ember aktív közreműködésével és az utóbbi évek 
tanulságai alapján tartósan megvetették a lábukat a hazai rovarfaunában. Óriási sajtóvisszhangot 
kaptak, hiszen őshazájukban egzotikus betegségek terjesztőiként ismertek, és emiatt sokan attól 

tartanak, hogy megjelenésükkel együtt távoli földrészek betegségeit hozzák magukkal.
Sandra Blakely előadása

(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))

Tigrisszúnyog  (RAHMÉ NIKOLA FELVÉTELE)
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őshonos fajok egy része is képes. 
Ezek közül itthon két betegség; a 
malária és a nyugat-nílusi láz érde-
mel kiemelt figyelmet. A malária 
(más néven mocsárláz) kórokozójá-
nak egy mérsékelt égövi változata 
egészen a XX. század közepéig a 
Kárpát-medencében több millió em-
ber halálát okozta. Az 1920-as évek-
től azonban a frissen alakult Orszá-
gos Közegészségügyi Intézet egy 
komplex program keretében közel 
40 évnyi kitartó munkával teljesen 
felszámolta. Részben a kiterjedt fo-
lyószabályozásoknak és a DDT al-
kalmazásának, részben a maláriában 

függően is jelentős mértékben eltér-
hetnek. A hazai szúnyogok közül ta-
lán a Culex modestus csípése a legfáj-
dalmasabb, de a beszédes magyar ne-
vet viselő gyötrő szúnyog (Aedes 
vexans) csípése sem tartozik a legvá-
gyottabb nyári élményeink közé. Az 
Anopheles-fajok vérszívása viszont a 
legtöbb ember esetében teljesen észre-
vétlen marad, így hazánk malária-
mentesítése után 60 évvel ezek a 
vérszívók gyakorlatilag alig okoz-
nak problémákat. A szúnyogcsípés 
során szervezetünkbe jutó testidegen 
anyagokkal szemben túlérzékenység 
is felléphet, azonban az ennek nyo-
mán kialakuló allergiás tünetek eb-
ben az esetben is jellemzően csak 
egy-két héten belül, az ismételt szú-
rások eredményeképpen fejlődhet-
nek ki. A viszketés és az emiatt gya-
kori vakarózás viszont amellett, 
hogy gátolja a pihenést és csökkenti 
a szervezet ellenállóké-pességét, a 
felsebzett bőrön keresztül bejutási le-
hetőséget szolgáltat a legkülönfélébb 
kórokozóknak. Az ennek nyomán 
kialakuló másodlagos fertőzések sú-
lyosabb esetben gennyesedéssel járó, 
mélyre ható gyulladásos folyamato-
kat is eredményezhetnek, aminek 
kezeléséhez mindenképpen szakor-
vos segítsége ajánlott.

Milliók halála
A vérszívó szúnyogok legjelentősebb 
egészségügyi ártalma, hogy fertőző 
betegségeket terjeszthetnek, illetve 
tarthatnak fenn, amelyre a hazánkban 

szenvedő betegek sikeres felderítésé-
nek és gyógykezelésének köszönhe-
tően végül 1963-ban Magyarorszá-
got az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) maláriamentes országgá 
nyilvánította. A malária kórokozója 
tehát eltűnt hazánkból, amit a be-
tegség terjesztésére képes szúnyo-
gokról nem mondhatunk el. Még-
sem valószínű a betegség felbukka-
nása és hazai elterjedése, aminek 
számos oka ismert. Egyrészt a malá-
ria tömeges elterjedéséhez tünet-
mentes kórokozó-hordozók és ele-
gendő számú (a teljes szúnyogpopulá-
ció 3-8 százalékát kitevő mennyiségű) 
vektor szükséges. Csakhogy a kóroko-
zó terjesztésére képes Anopheles-fajok 
előfordulási aránya rendkívül alacsony 
(0,1-0,3 százalék), és közöttük is el-
enyészően kevés az antropofil fajok 
száma, melyek természetes elhullási 
aránya olyan magas (37 százalék), hogy 
a kórokozók szúnyogban történő el-
szaporodásához szükséges 14 napot 
döntő többségük meg sem éri. En-
nek megfelelően évtizedek óta csu-
pán import esetek (évente körülbelül 
7-20 megbetegedés) fordulnak elő 
Magyarországon.

A maláriával ellentétben a nyugat-ní-
lusi láz csak az elmúlt évtizedben je-
lent meg Európában és a vándorma-
darak közvetítésével a mi szúnyogaink 
is fertőződtek a vírussal. Ennek ered-
ményeképpen hazánkban is évről évre 
felüti a fejét, ugyanakkor komolyabb 

A malária kórokozója

Ronald Ross az íróasztalánál
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járványokat eddig még nem okozott 
minden valószínűség szerint a megfe-
lelő szúnyog-tenyészőhelyek alacsony 
száma miatt. Jelenleg még nem áll ké-
szen hatékony védőoltás és a tüneti 
kezelésen túl specifikus gyógy-
szerek sem állnak rendelkezésre. 
Ennek ellenére nincs okunk a 
pánikra, hiszen a vírus által 
okozott betegség az esetek 80-
85 százalékában teljesen tünet-
mentes, 15-20 százalékában pe-
dig csak olyan enyhe és általá-
nos tünetek jelentkeznek, mint 
a láz, hányinger, fényérzé-
kenység, izomfájdalom, vagy 
éppen a nyirokcsomó-duzza-
nat, ami miatt a betegség pon-
tos diagnosztizálására az esetek 
döntő többségében valószínűleg 
nem is kerül sor.

Egyéb fertőző betegségek
Járványokat ugyan nem okoznak, bi-
zonyos esetekben mégis a szúnyogok 
számlájára írható néhány kellemetlen 
fertőző betegség kialakulása. Például 
a tularémiát (másik nevén nyúlpes-
tist) a Francisella tularensis nevű bakté-
rium okozza, melyet a szakemberek 
az egyik legfertőzőbb mikrobának 
tartanak. Akár 10 ilyen kórokozó is 
képes a szervezetbe jutva betegséget 
létrehozni, aminek a lefolyása megle-
hetősen súlyos, kezeletlenül akár ha-
lálos szövődményekkel is járhat. Szá-
mos különböző állatfajban megél, így 
hazánkban jellemzően nyulakban, 
borzokban, szarvasokban, különféle 
madarakban, kétéltűekben és persze 
olyan rovarokban, mint a szúnyogok. 
A nálunk meglehetősen gyakori 
Aedes-fajok is terjeszthetik számos 
egyéb baktérium és vírus mellett. 
Ugyanezek a szúnyogok köztigaz-
dái, azaz hordozói lehetnek több 
olyan féregfajnak is, ami az embert is 
megbetegítheti. A Dirofilariák jel-
lemzően állatokat fertőznek meg, de 
a tapasztalat azt mutatja, hogy a fer-
tőzött állatok számának növekedésé-
vel párhuzamosan a humán esetek 
száma is emelkedik. Az általuk oko-
zott bőr- és szívférgesség a szubtró-
pusi országokban általánosan elter-
jedt, míg hazánkban a szívférgesség 
3 százlék, a bőrférgesség jellemzően 
20 százalék alatti, ugyanakkor bizo-
nyos területeken utóbbi akár a 30 szá-
zalékot is elérheti. Ennek fényében 

talán érthető, miért véli úgy számos 
szakember, hogy hazánk legújabb 
idegenhonos szúnyogfaja, a koreai 
szúnyog (Aedes koreicus) hazai megte-
lepedése kapcsán megjelenő sajtóhí-
rek – mely szerint az új faj bőrférges-
séget terjeszt – igazságértékén túl 
feleslegesen gerjeszt pánikot a la-
kosságban. A szúnyogok által köz-
vetített fonálférgek közül néhá-
nyan előszeretettel élősködnek a 
nyirokutakban, amivel szintén ko-
moly problémákat okozhatnak. Je-
lenlétükkel ugyanis nyirokpangást és 
krónikus gyulladást idézhetnek elő. 
Számos esetben azonban a megfertő-
zött személy teljesen tünetmentes, 
ami járványügyi szempontból jóval 
nagyobb veszélyt jelent a környezetre 
nézve, hiszen az ilyen gazda a véré-
ben számos féreglárvát, mikrofilariát 
hordozhat. Ezek a mozgékony lárvák 
rendszerint a vérben, a szövetned-
vekben vagy a bőr alatti kötőszövet-
ben tartózkodnak és időről időre, ál-
talában éjjel árasztják el a vérkerin-
gést lehetőséget teremtve arra, hogy a 
vérszívó szúnyogokba juthassanak. 
Azért van erre szükségük, mert kizá-
rólag a szúnyogokban, mint köztigaz-
dákban fejlődhetnek tovább. A szú-
nyog nyálmirigyváladékát megérezve 

gyors mozgással jutnak át a vérszí-
vókba, majd a szúnyog gyomrában 
vedlenek egyet és átfúrva annak fa-
lát, az izmok között telepszenek 

meg. Miután itt is vedlettek két-
szer, a szúnyog fejébe, majd on-
nan tovább a szívókájába vándo-
rolnak, hogy végül az új áldozat 
bőrének melegét megérezve 
végső gazdájukba juthassanak. 
Ha egyszerre túl sok (több 
mint 10) mikrofilária jut át a 
szúnyogba, az a rovar és ezál-
tal a férgek pusztulását is 
okozhatja. Hazai elterjedésü-
ket azonban az is korlátozza, 
hogy a vérszívókba kizárólag 
féreglárvák jutnak, melyek en-

nek megfelelően a szúnyogban 
nem szaporodnak. Részben tehát 

emiatt, részben mert a fejlődésük-
höz magasabb hőmérséklet szüksé-

ges, jelentősebb mértékű fertőzést csak 
a forró nedves területeken okoznak.

Új fajok hazánkban
Az utóbbi 5 évben három új, idegen-
honos csípőszúnyogfaj jelent meg 
Magyarországon, amelyek a hazai 
járványügy szempontjából is kiemelt 
jelentőséggel bírnak. Az ázsiai tigris-
szúnyog (Aedes albopictus) bizonyítot-
tan képes több, az emberre is veszélyt 
jelentő fertőző betegség, így például a 
nyugat-nílusi láz, a sárgaláz, a 
Dengue-láz, a Chikungunya és a 
Zika-vírus terjesztésére. A másik két 
jövevényfaj, az ázsiai bozótszúnyog 
(Aedes japonicus) és a már említett ko-
reai szúnyog szintén több, jelentősebb 
kórokozó vektorai lehetnek, azonban 
az eddigi vizsgálatok tanulsága sze-
rint jelenleg ugyanazokat a fertőzése-
ket terjeszthetik, amelyeket a mi ha-
zai szúnyogfajaink. Ugyanakkor itt is 
fontos megemlíteni, hogy a szúnyo-
gok által terjesztett fertőző betegség 
hazai terjedéséhez a szúnyogokon kí-
vül több más feltétel együttes megléte 
szükséges, márpedig a trópusi és 
szubtrópusi területekre jellemző kór-
képek tömeges megjelenéséhez és el-
terjedéséhez hazánkban jelenleg nem 
állnak fenn a megfelelő feltételek. Az 
általános felmelegedés és az ennek 
eredményeképpen bekövetkező kör-
nyezeti változások azonban változást 
hozhatnak ebben.

Paulovkin andrás
szekeres sándor

Ronald Ross
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– A Reményi család öröksége cí-
mű kiállítás áprilisi megnyitója egy 
magyar hegedűkészítő-csúcstalálko-
zónak  tűnt.  Számos  országból  ér-
keztek magyar mesterek. Senki sem 
lehet próféta a saját hazájában?
– Ez attól függ, hol a hazája. Amen�-
n�iben Cremonában születik, akkor 
könnyebben nyílik meg előtte az ér-
vényesülés útja. Viszont örök elv, 
hog� minden mesternek magának 
kell megteremtenie a szerencséjét, sa-
ját prófétaságát. Egy országos, euró-
pai hírnevű bizalom megszerzéséért 
viszont sokat kell bizon�ítani. A Re-
ményi-kiállítás résztvevői mind régi 
barátaim. A tradíció is nag�on fontos, 
például Morassi mester, az Olasz He-
gedűkészítő Szövetség elnöke ugyan 

BESZÉLGETÉS SEMMELWEIS TIBOR HANGSZERKÉSZÍTŐ MESTERREL

TÖBB HÚRON PENDÜL

még nem töltötte be a negyvenedik 
évét, de édesapja régi barátom volt, és 
munkájával fia is kiérdemelte a barát-
ságot. A kapcsolatrendszer versen�e-
ken, kiállításokon, személyes találko-
zókon épül ki. A Reményi-kiállítás 
szép példája az összetartozásnak, s a 
hagyománynak. A Reményiek a szá-
zadelőtől a második világháborúig 
tartó Aranykorszaknak voltak utolsó 
képviselői, s mikor a család 1959-ben 
emigrálni kényszerült, a tengerentú-
lon is megnyíltak előtte a kapuk, mi-
vel a név az egész világon ismert. 
– Oktatóként  generációkat  tanított 
meg a hangszerkészítés titkaira. „A 
tanítvány  túlnőtte  mesterét”  mon-
dás realitása nem aggasztotta?
– Ellenkezőleg, rendkívül büszke vol-
tam mindig tanítványaimra. Három 

évtizede, szerencsés időpontban 
a Zeneművészeti Főiskolán egy 
hangszerészképző iskolát alapíthat-
tam, s mikor nyugdíjba vonultam, 
eg� tanítván�omnak adhattam át a 
stafétabotot, akkor, amikor láttam, 
hogy felnőtt a feladatához.  Rá-
adásul a tanári kar kiválasztása – öt 
hangszerkésztő mester kollégával 
együtt – is rám hárult, jól ismer-
tem munkájukat, hiszen mind-
eg�ik tanítván�om volt, s mind a 
mai napig megállták hel�üket. A 
tanítás mindig fontos volt szá-
momra, amióta a Krisztina körúti 
szakmunkásképző intézetből ta-
nárom, Pritz István kórházba vo-
nult, s rám hagyta tanítványai el-
méleti és gyakorlati oktatását. „Egy-
két hónapra, vagy talán örökre” kért 
fel, s a sors az utóbbit határozta. 
Nem kenyérre kellett sohasem a ta-
nítás, életformámmá vált, mindig 
inspirált, mikor eg� csoport min-
den szavamat lesi, reagál az el-
mondottakra, párbeszéd alakul 

ki köztünk. Több, mint neg�edszáza-
da vagyok a Mestervizsga bizottság el-
nöke, íg� aki a szakmában dolgozik, az 
kapcsolatba került velem. Az én műhe-
lyemben dolgozott például Draskóczy 
Gábor, a fiatal „sztár” londoni hegedű-
készítő, aki a világ legnagyobb amerikai 
versenyén hangtanilag és kivitelezésben 
is aranyérmet szerzett. 
– Londont említette, fia is az angol 
fővárosban  dolgozik,  s  a  szakmá-
ban  szép karriert  futott  be. Voltak 
olyan  mesterfogásai,  amik  család-
ban maradtak?
– Nekem, s másoknak sincsenek igazi 
titkaink. Mindenki büszke a saját 
mesterfogásaira, amit csak ő tud, de 
ezeket nem lehet továbbadni, arra rá 
kell érezni. Amennyiben viszont egy 
mester az alapműveleteket, az össze-
függéseket elmagyarázza, és saját és 
mások tapasztalatát is megosztja, ak-
kor a tanulóval is megérteti, hogy min-
denki a saját módszerével válhat prófé-
tává. A végcélt kell jól megértetni, a 
többi pedig a „famulus” tehetségén 

Semmelweis Tibor, a 200 évvel ezelőtt született híres magyar orvos, Semmelweis Ignác oldalági roko-
na mintegy hat évtizede dolgozik a hangszerkészítő szakmában. A Magyar Hangszerész Szövetség 
tiszteletbeli elnökének életpályáját számtalan elismeréssel jutalmazták. Művelődéstörténetről, 

akusztikáról és családhistóriáról is kérdezte őt lapunk.

Semmelweis Tibor egy szaklap címoldalán

Semmelweis Tibor egy nemzetközi kiállítás 
megnyitóján (S.T. ARCHÍVUMA)
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Egy másik teszt is érdekes lehet a köz-
vélemény számára, 2016-ban 130 vo-
nós hangszerest hívtunk meg a Du-
na palota koncerttermébe, s három 
magyar és három olasz mesterhege-
dűt értékeltek közjegyző előtt. Éle-
tem egyik legnagyobb élményét 
könyvelhettem el, az első két helyen 
két magyar mester, Holló Bence és 
Guminár Tamás végzett. Az első he-
lyezett is jól járt, Holló Bence hege-
dűjét megvásárolta az Operaház.
– Kedves kollégája, Reményi Mihály 
egy torontói beszélgetésünkkor az új 
hegedűk  egyen hangzására panasz-
kodott.
– Ebben nem hiszek, hiszen az előző-
ekben is kitértünk rá, hogy a hangszer 
árulkodik a mesteréről. Meggyőző-
désem, hogy a hegedűkészítő lelke 

benne él tovább. Patetikusan hangzik, 
de érzelmi kapcsolat alakul ki. Akkor 
lehetne reális a felvetés, ha egyforma 
emberek, eg�forma an�agból dolgoz-
nának. Viszont nincs két egyforma 
ember, eg�forma an�ag, eg�forma 
technológia. Érdemes összehasonlíta-
ni Stradivari és Guarneri alkotásait, 
egy sarok választotta el műhelyüket 
egymástól, életvitelük is merőben más 
volt. Amíg az előbbi napi tizenhat 
órát dolgozott, addig Guarneri bo-
hémlelkületű volt, ha elkészített egy 
hegedűt, megpihent babérjain, s elköl-
tötte az érte kapott pénzt. Sokunknak 
a tradíció jelent sokat, az Aran�kor-
szak mestereinek, Jacob Schweitzer-
nek, Nemessányi Sámuelnek a tudá-
sából töltekeztünk mi is, az utódok.
– Már a rendszerváltás előtt elkez-
dődött a magyar hangszerek kicsem-
pészése. Hiába plombálták  le a he-
gedűket a határon, megoldás mindig 
adódott. A rendszerváltás után ez a 
folyamat már félig legálisan folyta-
tódott. A  visszaáramlás megkezdő-
dött, vagy a hegedűkészítők töltötték 
be az űrt?
– Az a korszak lezárult, ami kiáramol-
hatott, azzal szegényebbek is lettünk. 
Négy-hatszoros árkülönbség volt a 
hangszerek között, íg� eg�ben kiváló 
üzlet is volt, sokan foglalkoztak vele. 
Az Aranykorszak hangszereiből ma 
már nagy ritkán bukkannak elő isme-
retlen darabok. Hónapok telnek el, 
amikor egy közepesnél jobb hangszer 
kerül a kezembe. Viszont az űr vala-
milyen módon kitöltődik, nagyon sok 
kiváló mestert tartunk számon, de 

múlik. Mindig voltak, és vannak le-
gendák, ilyen például a lakk miszti-
kuma: a lakk csodát tesz, meghatá-
rozza a hangot. Korunkban kiválóan 
lehet analizálni a fa korát, a lakk mi-
nőségét, s például megállapították, 
hogy a Stradivari hegedűk lakkja 
gyémántport tartalmaz. Csakhogy 
ezt csupán a csiszolásra, s nem a hang-
zásjavításra használták, íg� került be 
a tizenhat lakkréteg valamelyikébe.
Visszatérve fiamra, Tiborra, ő a bajor-
országi Mittenwaldban a világ legjobb 
iskolájában tanult, ezt követően cre-
monai és kanadai műhelyek következ-
tek, majd Londonban öt évig az egyik 
legjobb cégnél képezte tovább magát, s 
most már önállóan dolgozik. Ez a ván-
dorlás a mi szakmánkban a középkor 
óta nem sokat változott. Felesége is he-
gedűkészítő mester, ugyan német szü-
letésű, de tökéletesen beszél magyarul. 
– Mi a szép hangú hegedű mércéje?
– A hegedű hangját és hangszínét is 
lehet műszeresen mérni. A jó hegedű 
hangjának értékelése viszont össze-
tett feladat. Erre egy mértékegysé-
get találtam ki: egy tetszik (!). Volt, 
amikor öt Kossuth-díjas hegedűmű-
vészt és tizenöt hallgatót egy elsöté-
tített teremben egy tucat külföldi és 
hazai hegedű tesztelésére kértünk 
fel. Ezúttal nem ők játszottak. Egye-
dül én tudtam a sorrendet, egytől 
húsz pontig osztályozhattak. Az 
eredmény szórása jelentős volt, még-
is a legjobb eredményt Sáránszky Pál 
mester hangszere érte el, a már em-
lített világhírű cremonai mester, az 
idősebb Morassi készítménye előtt. 

Semmelweis Tibor az áprilisi Reményi kiállítás megnyitóján (A SZERZŐ FELVÉTELE)

Semmelweis Tibor Stefano Conia magyar származású cremonai mesterrel a műhelyében 
(A SZERZŐ FELVÉTELE)
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nem ismertem igazán félelmet, amikor 
egy tanúsítványt kiadtam, s elmond-
hatom, szerencsém volt. Egy szakértő 
is könnyen tévedhet, nagy önbizalom 
kell hozzá, hogy bátran kiállítson – ké-
tes esetben – egy tanúsítványt. Így csak 
az egész biztos esetekben adok ki két-
séget kizáró véleményt. Egyéb esetben 
a „megítélésem szerint”, vagy „nagy 
valószínűséggel” klauzula kerül a ta-
núsítvány végére.
–  Teszteket  említett,  ahol  nagyon 
sok muzsikus megfordult. Milyen a 
muzsikusokkal való kapcsolata?
– Minden hangszerkészítő mellett 
megtalálható a muzsikus is. Az együtt-
működés mindkettőjük számára fon-
tos, a hangszerkészítőnek ellenőrizni 
kell, jó irán�ban halad-e, mit mond 
művéről a muzsikus. Ráadásul egy 
zenész az eladásban is szerepet játsz-
hat, mondjuk egy bemutató alkal-
mával. Nag�on jó kapcsolatban vol-
tam a híres hegedűművésszel, Yehu-
di Menuhinnal, aki mindig vásárolt 
tőlünk hangszert tanítványainak. 
Barátomtól, Kónya Istvántól, a ki-
állításon résztvevő cremonai 
Stefano Conia édesapjától is vásá-
rolt legalább négy hangszert, szin-
tén tanítványai számára. A híres 
magyar hegedűművész és tanár, 
Kovács Dénes is szívesen látott ven-
dég volt a műhelyemben, nagyon 
sokat beszélgettünk, s büszke va-
gyok barátságára. Szenthelyi Miklós 
Guarneri hegedűjét is sok évig én 
tartottam karban. 
–  Egy  nagy  múltú  család  sarja,  A 
legnagyobb magyar orvos emléke ho-
gyan él a családi hagyományban?
– Hosszú ideig meggyőződésünk 
volt, hogy Semmelweis Ignác egye-
nes ági leszármazottai vagyunk. Egy 
legenda a dédapám és a híres orvos 
levelezéséről is regélt, sajnos ezek az 
írások azóta sem kerültek elő. Az 
egyik unokatestvérem komolyan 
kutatta a családi kapcsolatot, s oldal-
ági rokonságot állapított meg.  
A Semmelweis név a katonaságnál 
némi előnyt jelentett számomra, mi-
vel a gyengélkedőn a rendelőt is én ta-
karítottam, sőt a műszerek fertőtlení-
tését is rám bízták később, s egy egész-
ségügyi-műtős iskolába is beírattak. 
Végül egészségügyi szolgálatvezető-
ként szereltem le. Déd-nagybátyám 
talán büszkén tekintett le rám.

Csermák Zoltán

rengeteg amatőr, fél amatőr hangszer-
készítő is felbukkan a piacon. Egy má-
sik jelenség: az átalakítás. Az erdélyi, 
szászrégeni gyárban például több száz 
hangszerkészítő dolgozik, s saját mű-
helyükben is dolgoznak serényen. 
Ezek a hegedűk ráadásul nagyon jó 
minőségűek. Egy iparág állt rá, hogy 
ezekből a hangszerekből – etikátlanul 
– mesterhangszereket „fabrikáljon”. 
Ez nem új jelenség, a háború előtt is 
már Németországból, Észak-Csehor-
szágból „fehéren” hozták be a manu-
faktúra-hangszereket, itthon lakkoz-
ták, s dobták piacra. Jakob Stainer, s 
Stradivari nevével is gyárak alakultak, 
így már akkor is kaotikus volt a piac. 
A már említett kiállításon jelentettem 
be egyébként, hogy hazánkban talán 
egy új aranykorszak kezdődik, mivel a 
mag�ar állam három milliárd forinttal 
segíti a zenei képzés eszközállományá-
nak megújítását. Ezzel átláthatóbbá 
válik a beszerzés, és a jól felkészült 
mesterek kerülhetnek előtérbe.
– Gyakran felkérik becslésre  és ha-
tósági feladatokra. A hamisítványok 
felismerése egyszerű feladat egy hat 
évtizedes  életpálya  tapasztalataival 
a háta mögött? 
– Nagyon rizikós. Amikor ránézünk 
egy hegedűre, annak arca van, jellemzi 
mesterét. A műhelyekben viszont segé-
dek dolgoztak, nem mindent a mester 
készített saját kezűleg. Életem során 
mintegy negyvenezer hegedűt láttam, 
s hazai és nemzetközi zsűrikben is 
gyakran vettem részt. Fiatalkoromban 

Semmelweis Tibor a műhelyében
 (S.T. ARCHÍVUMA)

Nyelv és Élet

Kockulunk

Tizenéves, kiskamasz unokaöcséimmel 
beszélgettem a minap a nyári prog-
ramjaikról. Alig várták már a lakóhe-
l�ükhöz közeli eg�etem által szerve-
zett informatikai tábort. Kíváncsi vol-
tam, mil�en is eg� informatikai n�ári 
tábor programja. Eg�más szavába vág-
va sorolták lelkesen:
 – Reggel kapunk reggelit…
– Kicsit focizgatunk…
– De amúgy egész délelőtt, aztán meg 
ebéd után is kockulunk…

Szöget ütött a fejemben ez a kifeje-
zés: kockulunk. Nem mintha nem is-
merném, hiszen nekem is tizenéves 
gyermekeim vannak, így tudom, 
hogy a véget nem érő, az „okos” tele-
fonba vagy a számítógépbe teljesen 
belefeledkező internetezést, informa-
tikai időtöltést jelenti ez a friss kifeje-
zésünk. Nyelvünknek ez az új igéje a 
kocka főnévből jött létre, képzés útján, 
s talán arra a feltevésre vezethető visz-
sza, hogy a túl sokat internetezők ér-
deklődése beszűkül, kockafejűekké 
válnak; de az is lehet, hog� a felnag�í-
tott pixel négyzetes alakjára utal ez a 
szemléletes, friss keletkezésű szavunk.

Amin viszont elcsodálkoztam: eddig 
általában bíráló, negatív éllel hallottam 
csak emlegetni. „Ne kockulj már egész 
nap, néha kimehetnél a szabad levegőre is!” 
– hallható sok ezernyi szigorú szülő 
szájából. „Csináltál valami értelmes dolgot 
is napközben, vagy csak kockultál?” – kéri 
számon ilyenformán apukák, anyukák 
hada a gyermekét a nap végén. Szintén 
mai kifejezéssel élve: így cikizik  a net-
függő gyerekeket.

Akik aztán – mint a fenti példa mu-
tatja – az eredetileg kritikai jelentés-
árnyalatú szlenget semleges, leíró jel-
legű napirendi kifejezésként kezdik 
használni. Ezáltal – tudatosan vagy 
sem – de elveszik annak élét, vagyis 
kicsavarnak eg� hatásosnak hitt feg�-
vert az internettel, a számítógépezés-
sel  szemben kritikus szülők kezéből.

A kocka el van vetve – most kereshe-
tünk új kifejezést a kockulás hel�ett…

GóZon ákos

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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Az ókori görög társadalomban a 
szabad jogállású nők polgárjo-
gi megfontolásokkal magya-

rázható, nyilvánosság előtti erősen kor-
látozott megjelenési lehetősége és a ké-
sei házasság támogatása szükségkép-
pen megkövetelte egy olyan réteg 
létrejöttét, amely a hitvesi jogok sérülé-
sének megelőzésére volt hivatott. Bár a 
komédiák szövegeiben sokszor találko-
zunk azzal a felfogással, hogy az öröm-
lányok a polgárság romlásának, a va-
gyon eltékozlásának fő előmozdítói, ez 
csupán némiképp ideologikus kritikája 
egy szükségszerűen kialakult társadal-
mi jelenségnek. Talán a legfontosabb 
ezekből következő tény, hogy ezen ré-
teg anyagi, társadalmi és jogi helyzetét 
illetően korántsem alkotott egységes 
csoportot. Minthogy az említett nor-
mák nem csak az előkelők életére vol-
tak befolyással, természetes módon ki 
kellett alakulnia a társadalom különbö-
ző rétegeit megcélzó szolgáltatásnak is.

Az örömlányok között a legalsó helyen a 
pornék álltak, akik kizárólag testi szol-
gáltatásokat nyújtottak, s nem töltöt-
ték együtt az éjszakát ügyfelükkel. 
Az együttlét ára bárki számára megfizet-
hető volt: Philémón egyik töredékében – 
nyilvánvaló túlzással – megemlíti, hogy 
az utcalányok akár egy oboloszért (egy 
kézműves napidíja 6 obolosz volt) berán-
gatták magukhoz az arra tévelyedőket.

Mind anyagi, mind társadalmi szem-
pontból magasabb szinten helyezkedtek 
el azok a lányok, akik művészeti tudá-
sukkal fokozni tudták az asztaltársaság 
fényét. Az auloszon vagy kitharán játszó 
örömlányokat, vagy a taglejtéseket is-
merő táncoslányokat már egész estére 
bérelték ki a lakomák közönségének 
szórakoztatására. Feladatukhoz az intim 
együttlét is hozzátartozott. Az esetleges 

visszaélések megelőzésére a lányok na-
pidíját Szolón a hagyomány szerint 2 
drachmában (12 obolosz) határozta 
meg. Ezek a lányok azonban szintén 
rabszolgák voltak. Ez Lukianosz hét-
érákról írt dialógusainak egyikéből is 
világosan kitűnik, ahol a rosszkor rossz 
helyre felbérelt fuvoláslány sem ússza 
meg némi ütleg és aulosza kettétörése 
nélkül a féltékenységi jelenetet, s a lány 
azzal fejezi be balszerencséje elbeszélé-
sét, hogy most siet, hogy beszámoljon 
gazdájának a keletkezett kárról.

Utánuk következtek azok az öröm-
lányok, akik kegyeit kimagasló szép-
ségük révén már a gazdagabb rétegek 
tagjai is keresték. Ezek a nők azonban 
elsősorban nem szellemi partnersé-
gükkel, hanem komfortos szolgálta-
tásaikkal vonzották a polisz ifjú fér-
fijait, elsősorban a gazdag kereske-
dők és a felső középosztá ly i fjait. 
A komédiák világában ők képviselte-
tik magukat legnagyobb számban.

Bár már az előző két csoport tagjait is 
hetéráknak nevezzük, a köztudat első-
sorban azokat a kiemelkedő szépségű 
lányokat sorolja ide, akik elragadó kül-
lemükön és a testi-zenei szórakozáson 
túl szellemileg is aktív szereplői lehettek 
egy arisztokrata társaságnak. Tájéko-
zottak voltak a hétköznapi élet dolgai-
ban, státuszuknál fogva befolyásuk le-
hetett a politikai döntések alakulására 
is. Hihetetlen vagyonokat halmozhat-
tak fel gazdag szeretőik ajándékaiból. 
Az ókorból név szerint ismert, híres he-
térák ebbe a körbe tartoztak: a fogalom 
a későbbi korokban feltehetőleg emiatt 
vette fel ezeket a tulajdonságokat, ame-
lyek aztán rávetültek a kevésbé művelt 
hetérákra is. Ilyen volt például Laisz, aki 
egy éjszakára 10 000 drachmáért aján-
lotta bájait az őt titkokban felkereső, ám 
az arcátlanságtól visszahőkölő Dé-
moszthenésznek, vagy az a Phrüné, 
akit bevádoltatásakor a nagy szónok, 
Hüpereidész védett, akiről Apellész 

N Ő K  A  S Z Ó R A KO Z TAT Ó I PA R B A N

HETÉRÁK AZ ÓKORI 
HELLÁSZBAN

Van egy zárt és ugyanennyire nyitott, a mai ember kíváncsiságára is számot tartó csoportja az ókori görög 
társadalomnak, akikre manapság összefoglalóan hetérákként szokás hivatkozni. Az viszont már kevésbé 
világos előttünk, hogyan is készítették fel ezeket a lányokat mesterségük művelésére. Az alábbiakban iro-
dalmi forrásokon, elsősorban a latin újkomédia darabjain keresztül igyekszünk választ keresni e kérdésre.

Tanácsait fiatal pályatársával megosztó idős hetéra. 
Illusztráció Terentius Anyós című darabjához. (BNF MS. LAT. 7907 A, FOL. 99V; 1407 KÖRÜL)
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éjszakát, legrosszabb esetben bebizo-
nyítja a lány szabad származását (a ko-
médiákból mind ismert jelenségek), 
olyan súlyos veszteséget jelentett, amely 
önmagában is tönkretehette a kerítőt. 
Így típusa elvtelennek és pénzéhesnek, 
együttérzésre képtelennek való ábrázo-
lása némiképp jobban érthetővé válik.

Képzés és neveltetés
Alapvetően elmondható, hogy a latin 
komédia műfaját meglehetősen foglal-
koztatta a nevelés kérdése. A konzerva-
tív és a liberális nevelés helyességének 
kérdésére lépten-nyomon rábukkanunk 
a darabok olvasásakor. A hetérák kine-
velésének konkrét folyamata után ku-
tatva azonban csak néhány utalásra ha-
gyatkozhatunk. Legtöbbször a rabszol-
gának elrabolt lányok oktatásáról esik 
közvetetten szó, ami érthető is: szabad 
születésű lányok kényszerűségből vá-
lasztják e hivatást, tudatos felkészülésre 
így nem is kerülhet sor. Az e tekintetben 
legbeszédesebbnek mutatkozó darab 
Plautus Poenulusa (A karthagói ifjú). Mint 
ahogyan saját szavaiból kiderül, 
Adelphasium tökéletesen tisztában van 
az üzlet alapelveivel, azzal, hogyan hoz-
hatnak sok pénzt gazdájuknak, amely 
elvekhez megszabadítása percéig tartja 
is magát: kérlelhetetlenül lepereg róla 
Agorastocles szavakkal s nem tettekkel 
kimutatott szerelme. Könnyen elkép-
zelhető, hogy ettől a valóság sem állt tá-
vol, hiszen mint mondtuk, az anyagi té-
tek nem voltak elhanyagolhatók. A má-
sik izgalmas jelenség az a felsőbbrendű-
ség-tudat, amelyet a lányok a darab 
cselekményében kilétük tisztázásáig ta-
núsítanak. Noha ennek nyilvánvalóan 
dramaturgiai okai is vannak, mégis ki-
tűnik belőle az az éles kontúr, amely el-
választotta őket a megvetésükre számot 
tartó, nem éppen csábító vagy mosdott 
olcsó örömlányoktól. Ám ami fonto-
sabb: a dráma elejtett utalásaiból kikö-
vetkeztethető időtáv, amelyet a lányok 
ártatlanságuk birtokában a kerítőnél 
töltöttek, legalább 8 év. Ez minden bi-
zonnyal drámai túlzás, de jól szemlélteti, 
milyen komoly és hosszadalmas lehetett 
a lányok alapos felkészítése.

Ezt figyelembe véve talán nem csak a 
humorkeltés indokolja azokat a kijelen-
téseket, melyeket a lányok használnak 
önmagukra, amikor női praktikáikkal 
büszkélkednek. Például amikor A het-
venkedő katonában egy szolga el akarja 
magyarázni a lánynak, hogyan játssza 

A tengerből kiemelkedő Aphrodité című 
festményét, Praxitelész a Knidoszi Aphro-
ditét mintázta, és akiről ugyanő aranyo-
zott szobrot küldött Delphoiba, ahol ki-
rályok szobrai között került felállításra.

A kerítő
A komédiák világában meglehetősen 
negatív színezetben tűnnek fel a nem 
szabad jogállású lányokat áruba bocsátó 
üzletemberek (leno). Darabokon belüli 
megjelenésük azonban nem feltétlenül 
a foglalkozás korabeli megvetettségé-
ben gyökerezik, hanem a drámai világ 
szubjektív igazságérzetében. A valósá-
got szemlélve, a kép némiképp árnyal-
tabb. Ha figyelembe vesszük, hogy a 
kerítő saját költségén vásárolta meg a 
rabszolgalányokat (vagy gyűjtötte össze 
a kitett csecsemőket), majd ezt követő-
en hosszú évekig nemcsak élelmezi és 
ruházza, hanem kifinomult életvitelre 
nevelteti, iskolába járatja őket, olyan je-
lentős kiadásokkal számolhatunk részé-
ről, amelynek összegét csak a későbbi 
hosszú távú profit, vagy a lényegesen 
drágább első éjszaka előtt, vagy épp az-
után történő eladás hozhatta vissza. A 
kockázat mértékét tovább fokozta az 
5–6 éves kor alatti igen nagyarányú 
gyermekhalandóság is. Így komoly va-
gyon hiányában egy ilyen befektetés 
kudarcba fulladása, például ha a szerel-
mes ifjú megszökteti, elhálja vele az első 

ki a hencegő zsoldost, az öntudatosan 
megjegyzi: jól kitanulta ő a ravaszág és 
a női fortélyok minden csínját-bínját, 
nem kell neki további tanítás. Persze el-
sőre ez pusztán asszonyi sztereotípiákra 
épülő humornak hat, azonban azok-
nak a készségeknek és retorikai fogá-
soknak az elsajátítását is érthetjük alat-
ta, amelyekkel rendelkezniük kellett 
ahhoz, hogy fenn tudják tartani egy 
művelt ifjú érdeklődését. Magasabb 
szintű oktatásra, kifinomultabb társa-
sági életre történő nevelésre utalhatnak 
a Poenulus Anterastilisének szavai is, 
amelyekben csodálkozását fejezi ki a 
nővéréből kibukó sorok miatt, mond-
ván, annak beszéde általában sokkal 
kifinomultabb szokott lenni.

Biztosnak tarthatjuk, hogy a hetérának 
szánt lányok képzéséhez is hozzátarto-
zott az alapvető háztartási tevékenysé-
gek végzéséhez szükséges ismeretek, el-
sősorban a szövés-fonás elsajátítása. Ez 
egyrészt kiegészítő jövedelemforrást je-
lenthetett a kerítő számára, másrészt 
alapvető női készségként tekintettek rá. 
Ennek ellenére a darabokban sohasem 
látjuk őket házimunka közben. Erotium 
például az Ikrekben szakácsával készíttet 
ételt. Némiképp humoros szituációban 
találjuk magunkat A kereskedőben, ami-
kor is az öreg Demipho a fia által saját 
magának hazahozott bájos rabszolga-
lányba szeretve megveteti azt szintén ko-
ros szomszédjával, Lysimachusszal. Ami-
kor az öreg viszi hazafelé, a lány – szerel-
mes lévén Demipho fiába – sírva kérdi 

Knidoszi Aphrodité. Praxitelész szobrának 
Kr. e. I. századi római márvány másolata 

(MÜNCHEN, GLYPTOTHEK 258; PICARD: ARCHÉOLOGIE 

GRECQUE. SCULPTURE III (1948), 572, FIG. 236)

Kr. e. V. századi, Akhaiából előkerült, táblára író 
nőt ábrázoló kalcedón gemma (BRITISH MUSEUM; 

WALTERS, H B, CATALOGUE OF ENGRAVED GEMS 

& CAMEOS, GREEK, ETRUSCAN & ROMAN IN THE 

BRITISH MUSEUM, LONDON, BMP, 1926. GEM 533) 
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tőle, mi okból vette meg őt. Amikor az 
megnyugtatja, hogy nem szán neki ne-
hezebb munkákat, a lány, Pasicompsa 
viccesen megjegyzi, hogy nem is tanult 
terhet cipelni, nyájat / mezőn őrizni, sem pe-
dig kisgyermeket nevelni (Devecseri Gábor 
ford.). Értelmezhetjük ezt úgy is, hogy a 
lány a minden nő által ismert háztartási 
tevékenységeken túl nem tanult egyéb 
szakmát. Az viszont kitetszik a kettejük 
közötti párbeszédből, hogy a fonás mes-
terségét jól ismeri! Néhány sorral később, 
hirtelen sokkal cserfesebb hangnemre 
váltva a következők hangzanak el: lys. 
De mondd csak, Pasicompsa, / tudsz-é, ha rá 
majd sor kerül, finom szálat sodorni? / Pas. 
Tudok. lys. Ha tudsz, úgy gondolom, majd 
vastagabbat is tudsz. / Pas. Nem félek, hogy 
egy évtársnőm is legyőz gyapjúfonásban. / 
lys. Deréknak tartalak, leány, s jónak, ki jó 
időben / megkezdted jól végezni, mit tenned 
kell. Pas. Mert tanultam; / a munkám vád 
nem érheti. lys. Ez, Herkulesre, így jó; / 
adok tehát neked juhot, mely éppen hatvan-
éves [...]. Két Terentius-darabban szintén 
elhangzik, hogy a külföldről érkező, 
nincstelen, esetleg árva leány kezdetben 
szövés-fonásból tartja fenn életét, majd 
idővel felhagy vele (vagy mert nem ké-
pes boldogulni, vagy a kényelmesebb 
élet reményétől hajtva) és hetérának áll. 
Az Andria (Az Androszi lány) elején 
Simo arról számol be szolgájának, hogy 
az idegenből érkezett lány eleinte szűkö-
sen és takarékosan élt, ám miután 
ajánlatot tettek neki, úgy döntött, a 
jobb élet reményében él a lehetőséggel, 
s onnantól már minden ment magától. 

Az önsanyargató című Terentius-darab 
katonai szolgálatból hazatérő szerelmes 
ifja, Clinia szintén attól fél, hogy a szű-
kös körülmények között magára ha-
gyott szerelme hű maradt-e hozzá, nem 
nézett-e könnyebb megélhetés után. Ám 
szolgája megnyugtatja: szövés közben ta-
lálták a lányt és a róla gondoskodó anyót.

A szövegekben különböző művészeti 
képzések elsajátításának is akadnak ta-
núi. Két darab is beszámol róla, hogy az 
ifjú a kiszemelt, ám tőle távol tartott 
rableánnyal úgy próbál minél több időt 
együtt tölteni, hogy csatlakozik hozzá 
kithara-iskolába menet, majd ott bevár-
va őt haza is kíséri. Az élősdi felvezetésé-
ben a fiút segítő Geta beszámolójából 
kiderül, hogy semmi dolguk nem lévén, 
unalmukban gazdájához csapódtak, és 
az út túloldalán levő borbélynál várták 
meg, amíg a lány végez. Plautus Rudens-
ében (A hajókötél) pedig azt olvashatjuk, 
hogy a hetérának elrabolt fiatal lány épp 
lant óráról tért haza, amikor az ifjú 
megpillantotta. Láthatjuk tehát, hogy 
voltak olyan képzési helyek, ahol a heté-
rák felkészülhettek hivatásuk színvona-
las művelésére. Ugyanakkor, persze az is 
világos, hogy ezeknek az intézmények-
nek szavatolniuk kellett a lányok tiszta-
ságát, hiszen a kerítő egyedül küldte 
őket (legalábbis semmi nem utal kísérő 
jelenlétére), s ezt biztosan nem tette vol-
na meg kockázat esetén.

Kézenfekvőnek tűnik mindezek után, 
s el is várnánk, hogy említés történjék a 
hetérák tánctudásáról is. E tekintetben 
azonban a vizsgált komédiák szövege 

meglehetősen hallgatag. Ennek ellenére 
biztosak lehetünk benne, hogy az ak-
robatika és a tánc sem hiányozhatott 
egy előkelő társaság figyelmére vá-
gyó hetéra eszköztárából. A táncra, 
éneklésre Lukianosznál is találunk 
említést, s a fennmaradt képi források 
is kétségtelenné teszik ilyen irányú is-
meretek meglétét.

Szellemi műveltség
A legérdekesebb kérdés talán mégis az, 
mennyire voltak birtokában ezek a nők 
a mai értelemben vett szellemi művelt-
ségnek. Ezt szövegeink csak közvetet-
ten tudják megválaszolni. Plautus A két 
Bacchis című darabjában a szolga fiktív 
levelet íratva apja megtévesztésére a két 
hetéra házából írószerszámokat hozat. 
A kellékek tartásának ténye is árulkodó, 
de ha hozzávesszük, hogy a hetérák által 
kötött esetleges szerződések szövegét 
tudniuk kellett értelmezni, a szabad jog-
állású hetérák esetén az írástudás alapve-
tő készségét kell feltételeznünk. Erre 
utal a Szamárvásárban olvasható részlet 
is, ahol Diabolus, a szerelmes katona 
bérleti szerződésének fogalmazványá-
ban kitételként szerepel, hogy ha netán a 
lány levelet kapna valamiféle férfitől, ne 
legyen a házban semmiféle íróeszköz, 
sőt még szükségtelen kép se, amiről 
viaszt nyerhetne a válasz megírásához. 
Ekkor már megjelentek az írás-olvasás 
elsajátítására hivatott görög iskolák, így 
az ehhez szükséges infrastruktúra ne-
hézség nélkül rendelkezésre állhatott.

A drámák szövegéből elég jól körvo-
nalazható képet nyerhetünk az örömlá-
nyok képzési lehetőségeire vonatkozó-
an. Persze ez közel sem jelenti azt, hogy 
minden hetéra elsajátította volna ezeket 
a készségeket, a különböző rétegek kö-
zött különböző képzettségi fokokkal 
kell számolnunk. Mindenesetre láthat-
juk, hogy képzés terén széles paletta 
állt rendelkezésükre, sokkal nagyobb, 
mint amit egy családja gyámsága alatt 
álló polgárleány elképzelhetett volna. 
Ugyanakkor egy percre sem szabad el-
felejtenünk, hogy ezek a lányok kevés 
kivételtől eltekintve ki voltak szolgál-
tatva kerítőjüknek anyagi, klienseik-
nek pedig fizikai szempontból. Fanyar 
mosollyal azt mondhatnánk, a hetérák 
számára valóban az oktatás volt a leg-
jobb befektetés, azonban ennek gyü-
mölcseit az esetek elenyésző hányadától 
eltekintve kerítőik szakították le.

Tuhári ATTilA

Lakomajelenet auloszon játszó fovoláslánnyal. 
(NIKIAS, KR. E. 420 K., MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE ESPANA)
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val jár, de mit szóljanak például a gólyák? Vonulásuk sok izgal-
mas kérdést vet fel, melyekre a német Max Planck Ornitológiai 
Intézet munkatársai (is) keresik a válaszokat. Új, meglepő 
eredményeikről a Science-ben számoltak be nemrégiben. A hír 
több helyen megjelent a magyar sajtóban, ezért mi a kevésbé 
tárgyalt részletekről és a közeljövő kutatásairól beszélgettünk 
Nagy Mátéval, aki a német intézet mellett az MTA-ELTE 
Statisztikus és Biológiai Fizika Kutatócsoportjának is tagja.

HOGYAN KÖLTÖZNEK  
A GÓLYÁK?

csoportos viselkedésének ilyen pon-
tosan dokumentált megfigyelésére 
még egyetlen kutatás sem vállalko-
zott. A legnagyobb csapat nyugatra 
indult és Gibraltárnál ment át Afriká-
ba, míg más gólyák ugyanebből a tér-
ségből Magyarországon, Törökorszá-
gon és a Boszporuszon keresztül jut-
nak el a telelő területükhöz. 
– Az messzebb van.
– Igen, de az is számít, hogy az út so-
rán mennyi táplálék áll rendelkezésre 
és milyen a széljárás. Tehát két pont 
között nem mindig az euklideszi leg-
rövidebb út a legjobb megoldás. Ah-
hoz, hogy energiát spóroljanak, hasz-
nálják a termikeket, vagyis a felszálló 
légáramlatokat is. Ha valaki éppen a 
jó helyen van és megtalálja ezt a 
„gyorsító sávot”, akkor sok időt és 
energiát spórolhat. A termikek emelé-
sét használva tehető meg a teljes útvo-
nal, ami többezer kilométer is lehet.
– Honnan tudják, hogy merre kell 
menni? 
– A madarak szárnycsapásokkal és sik-
lással haladnak a levegőben. A szárny-
csapások komoly izommunkát igé-
nyelnek. A siklás energiatakarékos 
módja a repülésnek, de közben folya-
matosan csökken a magasság. Ilyenkor 

segítenek a termikek, vagyis felszálló 
légáramlatok, amelyek erejét kihasz-
nálva magasabbra lehet jutni.

Kutatásaink egyik fontos eredménye, 
hogy vannak vezetők és követők a cso-
portokban. A vezetők feltérképezik a 
légáramlatokat, míg a követők – mint 
ahogy a nevük is mutatja – követik őket. 
Ez persze eléggé leegyszerűsített kép, 
mert dinamikus együttműködés van 
közöttük és olykor időlegesen változnak 
a szerepek. Az általunk vizsgált csapat 
egyharmada végezte a feltérképezést, s 
ha valamelyikük talált egy megfelelő 
áramlatot, akkor a többi feltérképező 
„beállt” a követők közé. De a tájékozó-
dásukat sok más elem is segítheti a földi 
tereptárgyaktól kezdve a Föld mágneses 
erővonalain át a Nap állásáig. Mi a kuta-
tásunkban arra koncentráltunk, hogy a 
csoporton belül hogyan képesek egy-
mást figyelni a gólyák, és hogyan hasz-
nálják a társaktól származó információt.
– Ha valaki esetleg lemarad és átkerül 
egy másik csoportba, az nem zavarja 
őket, mint mondjuk az embereknél?
– Valószínűleg nem. Ahogy említet-
tem, dinamikus csoportokat alkotnak. 
Ha egy vezető épp kedvezőtlenebb te-
rületre repült, és hátrább került, viszont 
egy másik jobb áramlatot talált, akkor 

   – Ön fizikusként a gólyák vándor-
lását vizsgálja. Hogy jött össze ez a 
két, egymástól távolinak tűnő terület?
– Valójában nincsenek is olyan távol 
egymástól. Mindig érdekelt a tudo-
mány, főleg a fizika, a csillagászat és a 
biológia. Végül fizikus lettem, de a 
szakosodásnál biológiai fizikát válasz-
tottam, ebből is doktoráltam Vicsek 
Tamás témavezetésével. Már a dokto-
rim alatti első munkámban is jeladókat 
helyeztünk el gólyákon. Nagyon izgal-
masnak tartom csoportos viselkedésük 
tanulmányozását már csak azért is, 
mert a robbanásszerűen fejlődő mérés-
technikai eszközök révén nagyon sok 
olyan ismeretet szerezhetünk amilye-
nekre korábban nem volt lehetőség. 

Három éve Konstanzban dolgozom 
a Max Planck Ornitológia Intézet-
ben. A Science-ben ismertetett prog-
ramunkban több mint 60 nagyon fi-
atal gólyára tettünk egy-egy kicsi, 
alig 60 grammos jeladót, ami pontos 
helyzetükről és mozgásuk módjáról 
küldött adatokat. A madarakat egy 
viszonylag kis területről választottuk 
ki, többen közös fészekaljhoz tartoz-
tak, így arra számítottunk, hogy vo-
nulás közben is csoportokat alkotnak 
majd. A vándorlás során az egyedek 
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Jó esetben az itt élő emberek nem ve-
szélyeztetik a vonulásukat, de ha nagy 
a szegénység, akkor könnyen előfor-
dul, hogy vadászni kezdik őket. Szóval 
nagyon összetett rendszerről van szó, 
ami rengeteg új kérdést és kutatásra ér-
demes területet tartalmaz.
– Hogyan folytatják a kutatást?
– A gólyákra telepített jeladóink sms-
ben küldték az adatokat, vagyis a mo-
bilhálózatokat használtuk, amihez pe-
dig lefedettség kell. A lefedett terület 
viszonylag kicsi ahhoz képest, hogy a 
madarak merre vándorolnak. Nem is 
beszélve arról, hogy nem olcsók a roa-
ming tarifák és energiaigényes az 
adatküldés. A megoldást az űrből a pa-
rányi jeladók jelét is észlelni képes rá-
dióantennára épülő globális mérő-
rendszer jelentheti majd, ami a földfel-
szín 70-80 százalékát is lefedheti. Az 
ebből összeálló ICARUS-rendszer 
működéséhez szükséges összes alkat-
rész felkerült idén a Nemzetközi Űrál-
lomásra, sőt már az a német űrhajós is, 
akit a beüzemelésre kiképeztek. Előre 
láthatóan augusztusban lép működés-
be az antenna, tehát rövidesen kiderül, 
működik-e a rendszer.  

A tervek között szerepel, hogy még 
kisebb, még könnyebb, alig 5 gram-
mos jeladókat használjunk, amelyek a 
kisebb testű madarakra és más álla-
tokra is elhelyezhetők. Sok faj ván-
dorlásáról azért van kevesebb infor-
mációnk, mert a mostani jeladók szá-
mukra túl nagyok vagy nehezek. Az 
új eszközök használatával, illetve az 
ICARUS-rendszer segítségével be-
pillantást nyerhetünk az állatok egy-
mástól függő szövevényes életébe, 
ami az egész Földet átöleli. 

Trupka ZolTán

– Mi mindenre lehet következtetni a 
gólyák vonulásának szerkezetéből?
 – Érdekes, hogy a gólyák mozgásából 
a felszálló légáramlatban a levegő 
mozgására is pontosan lehet következ-
tetni. Sok érdekes kérdés van még, 
melyekre a következő programjaink-
ban próbálunk választ adni. De az is 
látszik, hogy a mostaninál is ponto-
sabb, átfogóbb vizsgálatokkal még 
messzemenőbb következtetéseket le-
het levonni. A költöző madarak 
ugyanis bizonyos szempontból globális 
rendszert alkotnak. Nem csak Euró-
pából, hanem Ázsiából is érkeznek Af-
rikába és vonulásuk összefügg egy-
mással, sőt még azoknak a rovarok-
nak a rajzásával és mozgásával is, amit 
esznek. A szelek lokális sűrűsége per-
sze nagyon meghatározza, hogy mer-
re repülnek a madarak, ami viszont 
kapcsolódik a környezethez, és a klí-
maviszonyokhoz. Az is meghatározó 
lehet, hogy milyen a gazdasági helyzet a 
lakott területeket érintő útvonalakon. 

őt érdemes követni. A vezetésnek és a 
követésnek nincs morális töltete, mint 
nálunk embereknél, hanem bizonyos 
előnyei és hátrányai. A gólyák nem egy 
abszolút vezető döntéseit követik, ha-
nem a körülöttük lévő társaik mozgá-
sát figyelik, és az adatokból úgy látjuk, 
hogy a teljes csapat együttes mozgásá-
ból vonják le azt a következtetést, hogy 
merre érdemes repülni.

Az sem okoz etikai problémát, ha egy 
követő átkerül egy másik csapatba, 
ahol adott esetben akár vezető is lehet. 
Mi azt láttuk, hogy az információ a 
fontos, nem az, hogy kik „szerzik 
meg” azt. Egy dinamikus döntési fo-
lyamatról van szó, hogy éppen mit kell 
csinálni az adott helyzetben rendelke-
zésre álló információk alapján. Emiatt 
nem is alakulnak ki állandó csoportok. 
Például több ezer gólya repül át együtt 
Gibraltárnál, de valószínűleg nem egy-
mást, hanem a megfelelő időjárási fel-
tételeket várják meg ilyenkor, hogy át-
repülhessenek a nyílt víz felett.
– Lehet tudni, hogyan kommunikál-
nak egymással menet közben? Laikus 
szemmel nem tűnik elégnek, ha látják, 
merre megy a társuk.
– Pedig valószínűleg elég. Elvileg el-
képzelhető, hogy aktívan is segítik 
egymást, de erről nincs információnk. 
Siklóernyős pilóta barátaim mesélték, 
hogy egy versenyen körülbelül ugyan-
így zajlik a kommunikáció. Ők ilyen-
kor ellenfelek, és nem előnyös az elől 
repülő versenyző számára, ha segíti a 
lemaradt vetélytársait. Mégis, aki lej-
jebb van a termikben, azok a vezetők 
mozgásából származó információt elő-
nyükre tudják hasznosítani. 
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A TEHETSÉG ÚTJA
Számos módja van az ismeretterjesztésnek, és bár elsőre talán nem 
gondolunk rá, de az önálló ismeretszerzésre való hatékony ösztönzés is 
közéjük tartozik. A tehetséggondozást egyik kiemelt feladatának tartó 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat ezért hirdeti meg évről évre  
a Kalmár László Matematikaversenyt. Sorozatunkban a kiemelkedő 
eredményt elérő versenyzőkkel és tanáraikkal beszélgetünk a verseny-

zés örömeiről és a matematika szeretetéről. 

Ferencsák Zita, Donát felkészítő tanára. – Úgy látom az 
iskola honlapján, hogy az intézményben fontos a tehet-
séggondozás. Miben nyilvánul ez meg? 
– Iskolánk a Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Akk-
reditált Kiváló Tehetségpont. Fontos feladatunk a tehetséggon-
dozás, melynek előfeltétele a tehetség azonosítása. Ennek érde-
kében megfelelő, családias légkört biztosítunk a gyermekek 
számára, jó közösséget formálunk és folyamatosan figyelünk a 
gyerekek társas kapcsolatának alakulására. Jó a kapcsolatunk a 
szülőkkel az ő bevonásukkal tehetségtérképet készítünk a gye-
rekekről. A tehetségek azonosítására több különböző módszert 
is alkalmazunk (például tesztek, megfigyelés, rejtvények stb.).
– És a felismert tehetséges diákot hogyan tudják megfele-
lően kísérni, kibontakoztatni?
– Több szintéren is végezzük a tehetséggondozást az iskolában: 
tanórai keretek között differenciált óraszervezéssel, kooperatív 
tanulási technikák alkalmazásával, egyénekre szabott felada-
tokkal. Fontosnak tartom a pozitív megerősítést, értékelést, új 
megoldások keresését. Iskolán belül és azon kívül is a verse-
nyeztetés jó lehetőség a gyerekek megmérettetésére. 
– Más versenyekre is szokott diákokat felkészíteni? 
– Igen többféle versenyre is készültünk ebben az évben is; 
Donáttal neveztünk a Zrínyi, Bólyai, Matekguru verse-
nyekre is, sikerrel.
– Hogyan tudja motiválni a diákokat, hogy jelentkezze-
nek versenyekre?
– Már első osztálytól szervezünk házi versenyeket, és az 
itt megélt sikerélmények indítják el őket a versenyzés út-
ján. A tanítási órákon is játékos feladatokkal és játékosan 
teremtek versenyhelyzeteket számukra, ahol a tehetségek 
megmutatkoznak, de a kevésbé tehetségesek is jól érzik 
magukat, hiszen csak játszunk.
– Hogyan tud segíteni a diákjainak, hogy alaposan fel 
tudjanak készülni a versenyekre?
– A versenyek előtt már több héttel a versenyre jelentkező 
tanulók külön feladatsorokat kapnak egyénileg, vagy ha 
csapatversenyre készülünk, akkor összeültetem őket, 
hogy megszokják egymást és tudják azt, hogy ki, milyen 
feladattípusokban jó, kire, miben lehet számítani. Mivel 
nálunk iskolaotthonos rendszer működik így az önálló 
órákat jól ki tudom használni és tudok differenciálni, hi-
szen nagyon fontos számomra, hogy az osztály többi ta-
nulójára is ugyanannyi figyelem jusson.

Tegzes Mária

Gáthi Donát Ádám, a Miskolci Görög Katolikus Általános 
Iskola tanulója lett a negyedik osztályosok első helyezettje.  
   – Miért jelentkeztél a versenyre?
– Igazából azért, mert nagyon szeretek nyerni és ezt a 
versenyt is szerettem volna megnyerni.
– Hogyan készültél rá?
– Sokat gyakoroltam és sokféle feladattípust oldot-
tam meg.
– Hogyan tudott neked legjobban segíteni a felkészítő 
tanárod? Jártál különórákra? 
– A korábbi Kalmár versenyek feladatait oldottuk meg. 
A matekórákon többször kaptam külön feladatokat. 
Egész évben jártam az iskolai matematika szakkörre, 
ahol szintén sok versenyfeladatot oldottunk meg.
– Játszottatok más matekos játékokat?
– A matekórákat legtöbbször játékkal kezdjük, amit 
mindenki nagyon szeret.
– Nehéz volt a verseny?
– Voltak feladatok, amik nehezebbek voltak, de voltak 
könnyebbek is.
– Mik a kedvenc feladataid?
– Leginkább a logikai feladatokat szeretem.
– Más versenyekre is jársz?

Igen, az idén is nagyon sok matematika versenyen vet-
tem részt, de emellett, sakk- és judo versenyen is voltam.
– És egy utolsó, nehéz kérdés: van már elképzelésed, mi 
leszel, ha nagy leszel?
– Még igazából nincs, most leginkább focizni szeretek.

***

Guszti egy igaz egyenlőséget írt be a számológépébe. A vele szem-
ben ülő Villő fejjel lefele látta a kijelzőt, és ő is igaz egyenlőséget lá-
tott. Guszti leírta papírra az általa a számológépbe írt egyenlőséget, 
ám az egyenlőségjel baloldalán egy háromszöggel, a jobboldalán 

egy körrel egy-egy kétjegyű számot letakart.

Írj az üres háromszögbe és a körbe kétjegyű számokat úgy, hogy 
Guszti is, és Villő is igaz egyenlőséget lásson! Keresd meg az ösz-

szes megoldást! A megoldásokat Guszti felől nézve add meg!
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A  N A P R E N D S Z E R  E G Y I K  K U L I S S Z AT I T K A

MI FOLYIK A MARSON?
Az Európai Űrügynökség régi motorosának számító Mars Express űrszonda legújabb adatai szerint 
a vörös bolygó déli sarki régiójában a jég és porrétegek forgatagában a korábbi feltevéseket alátá-

masztva folyékony víztest található.

A vörös bolygó vizes múltjának változatos felszíni 
alakzatokban is észrevehető bizonyítékai régóta 
foglalkoztatják a kutatókat és a nagyérdeműt 

egyaránt. A kiszáradt folyómedrekre emlékeztető kusza 
hálózatok, vagy a hatalmas vízelvezető csatornák marad-
ványait számtalan űreszköz; keringő-, és leszálló egységek, 
valamint marsjárók tucatjai vizsgálták már, és igyekeznek 
mind a mai napig tisztább képet festeni hosszú ideje meg-
figyelt vörös szomszédunkról. A felszíni formákon túl a 
bolygón felfedezett ásványok is tovább erősítik a csörgede-
ző vízfolyások egykori jelenlétének feltételezéseit.

Az éghajlat azonban a planéta 4,6 milliárd éves története 
során jelentősen megváltozott, így napjainkra elképzelhe-
tetlenné vált, hogy a felszínen folyékony vízzel találkoz-
zunk. Ezért a kutatók fejlett űreszközeik segítségével in-
kább a „föld alatt” keresgéltek tovább, hátha ott nagyobb 
szerencsével járnak. Így is történt. A lassan több mint 15 éve 
szolgálatot teljesítő Mars Express űrszonda felfigyelt az égi-
test jégsapkái alatt rejtőző, porrétegekkel övezett vízjégre.

A folyékony víz létét már régóta gyanították, hiszen a 
Föld esetében már felismerték, hogy a víz olvadáspontja 
a felette elhelyezkedő jégréteg nyomása miatt lecsökken. 
Emellett a Marson előforduló sók tovább csökkenthetik 
ezt a határértéket és akár fagypont alatti hőmérsékleten 
is képesek a vizet folyékony állapotban tartani. 

Az elmélet tehát nem légből kapott, az űreszközre felszerelt 
MARSIS elnevezésű berendezés által végzett vizsgálatok 
azonban egészen mostanáig eredménytelenek maradtak. 
A MARSIS a felszín alatti rétegek tanulmányozására „szako-
sodott” radar. Ez az első olyan mélységmérésre alkalmas radar-
eszköz, amely a Földön kívül más bolygó körül is pályára állt.

A berendezés radarhullámokat bocsát az égitest felszí-
nének irányába és megméri, mennyi idő telik el, amíg 
visszaverődnek, illetve hogy azok milyen erősségűek. 
A mélyben lévő különböző tulajdonságú anyagok befo-
lyásolják a visszatérő jelet, az eltérésekből pedig megha-
tározható a felszín alatti rétegek szerkezete.

A mérések adatai szerint a Mars déli sarki régiójában 
vizsgált nagyjából 200 kilométer széles terület 1,5 ki-
lométeres mélységig számtalan jég- és porréteget tar-
talmaz. Ebből egy körülbelül 20 kilométeres zóna az, 
ami különösen fényes radar visszaverődéseket produkált a ré-
tegzett üledékek alól.

A kutatók a szenzorba visszaérkező radarhullámok tu-
lajdonságait, az üledékrétegek összetételét és a várt fel-
szín alatti hőmérsékleti profilt összehasonlítva arra jutot-
tak, hogy az erős visszaverődés a jég és egy állandó víz-
test közötti határfelületet jelez. Ahhoz, hogy a MARSIS 
képes legyen ezt a víztömeget érzékelni, annak legalább 
néhány tíz centiméter vastagságúnak kell lennie.

„Ez a felszín alatti anomália jelzi, hogy vízzel, valamint 
azzal összefüggő üledékkel van dolgunk” – mondta Roberto 
Orosei, a MARSIS berendezésért felelős csoport vezető 
kutatója, a Science című tudományos folyóiratban meg-
jelent tanulmány első számú szerzője.

A felfedezés leginkább a Vosztok-tó példáját tárja elénk, 
amely 4  kilométerrel az Antarktisz felszíne alatt fekszik és 
a ránehezedő jég nyomása miatt vize a mostoha körülmé-
nyek ellenére sem fagy meg. További érdekesség emellett, 
hogy a Földön a mikrobiális élet néhány formája is képes 
ezekben a szubglaciális környezetekben megtelepedni. Fel-
vetődhet hát a kérdés: Vajon a most felfedezett marsi ta-
vacska otthonként szolgálhatott-e valaha hasonló életfor-
máknak a vörös bolygón? A kérdés természetesen továbbra 
is nyitott marad, ennek tudatában pedig az elkövetkezendő 
Mars-missziók mindennél izgalmasabbnak bizonyulnak.

SzoucSek ÁdÁm

A Mars déli sarki régiója rejti mindazt, 
amit a kutatók már régóta kerestek (FORRÁS: NASA)

A Mars Express űrszonda 15 év után beváltotta
 a hozzá fűzött reményeket (FORRÁS: NASA)
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

E levelet a görög tengerparton írom; 
gondoltam frissében elküldöm a 

képet önnek, ha már a technika ezt le-
hetővé teszi. Szinte hihetetlen, hogy 
jutott el az ember 20 év alatt a 24 
kockás Forte filmtől, sötétkamrás 
előhívástól, és a többi munkálattól az 
okostelefonig, kamerástól, e-mailes-
től... – Mendei Csaba leveléből idéz-
tem, és hozzáteszem, ez a fejlődés 
hozta létre, és tartja frissen rovatun-
kat. Mindent, amit észreveszünk, 
könnyedén rögzíthetünk, továbbítha-
tunk, ettől a lehetőségtől pedig a fi-
gyelmünk megváltozott. És az ismert 
dolgokat is másképp láthatjuk. „Óriás 
szunyognak képzelné valaki…” - írta a 
költő a gémeskútról, de a szélmalmot 
nem képzelte óriás szitakötőnek, talán 
mert utóbbit nem látta olyan szögben, 
mint fotósunk lencséje. Ámbár szóba 
került képünk akár földönkívüli ven-
déget is eszünkbe juttathat, … az asz-
szociációk is változnak!

H. J. 2

1
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  1. Horváth Miklós (Butyka, hmika@
vilaglex.hu) – Ébredés – A szinte félelmesen 
nagy lószúnyog az ősidőket idézi. Számunkra 
ártalmatlan, növények nedvét szívogatja. 

  2. Ifj. Kóta Róbert (rbert.kta05@gmail.com) 
– Felpántlikázva … de rejtőzködve – Ötödik éve 
járom a Gerecsét, s először három éve láttam az 
Adriai sallangvirágot, amely egy igen ritka orchi-
deaféle Magyarországon. E képet pedig 2018. 
július elsején, vasárnap fényképeztem Lábatlan 
városától nem messze, a Gerecse peremén. 

 3. Mendei Csaba (Makó) – Eleven hang-
szer – Görögországban nyaralunk. A tegnapi 
sétánkon kisfiam fedezte fel az ő általa nagy 
dongónak mondott rovart, amint egy csu-
kott napernyőn pihent. Elmagyaráztam neki, 
hogy e fura szerzet az a lény, amit itt mindig 
hallunk, de nem látunk, csak ha figyelmesek 
és kitartóak, esetleg szerencsések vagyunk. 
Ezért is gondoltam, hogy elküldöm a türelmes 
kabóca képét, meglehet, sokan nem látták 
ilyen közelről ezt a mediterrán zajongót. 

 4. Mórotz Márta (Tata, morotzmarta@
freemail.hu) – Rajvonalban – A soproni 
Lövérekben egy irtásos részen sok száz 
vízipásztor lepte el az utat egy irányba 
nézve. Végtelennek tűnő csatárláncuk egy 
kis részlete a fotó.  

 5. Birikiné Nyéki Andrea (Tarnaörs, 
birikineandi@gmail.com) – Ébredés 
 
 6. Szántói Zoltán (Sümeg, 
szantoi.zoltan@gmail.com) – Elmúlás 
– Nem tömeges halpusztulás, csak egy 
hibiszkusz hullatta le elnyílott virágait

3



1016   Él e t É s  tu d o m á n y   2018/32

LogIQs
www.mensa.hu

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Az előző számunkban  
megjelent fejtörők 

megoldásai

1. fejtörő – Mikó Laura Hanna 
feladványa

Megoldás: c

(A háttérben lévő színes négyzetek az óra-
mutató járásával ellenkező, míg az egyes kör-
cikkek azzal megegyező irányban mozdulnak 
el 90-90 fokot. A legbelső, vörös körcikk egy 
negyed kör, a sárga félkör, a zöld háromne-
gyed, míg a legkülső, kék egy egész kör.)

2. fejtörő – Feleki Zoltán 
feladványa

Megoldás: 2. OLT

(A szavak elé egy-egy F betűt írva ugyan-
csak értelmes szavakat kapunk: felső, 
front, fárad, félelem, fluxus, füzér, folt.)

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa 

Megoldás: 4 nyíllal, négyféleképpen dob-
hatjuk ki a 100-at.

(6, 23, 30 és 41; 2, 30, 30 és 38; 2, 12, 23 
és 63; 2, 2, 41 és 55.)

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 megoldáso-
kat jövő heti számunkban közöljük. Jó töprengést, briliáns ötlete-

ket, eredményes gondolkodást kívánunk!

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

A számmal jelölt órák közül melyik illik a kérdőjel helyére?
Melyik szólás juthat eszünkbe 

az alábbi képről?

akkor:

Ha:

1. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa



Becsapós biztonságérzet

Az emberek kockázatvállalási hajlandóságát részben az 
határozza meg, hogy mennyire érzik magukat biztonság-
ban – ez teljesen logikus. Egy kísérlet során például kimu-
tatták, hogy azok a biciklisták, akik sisakot viseltek, gyor-
sabban haladtak egy lejtős úton, mint azok, akiken nem 
volt védőfelszerelés. (A közlekedésbiztonsági szakemberek 
egyébként nem túlzottan örülnek a jelenségnek, hiszen ha 
a biztonsági felszerelés használata kockázatosabb magatar-
táshoz vezet, akkor az eszköz bizonyos értelemben saját 
céljával ellentétes hatást fejt ki…) A biztonsági felszerelé-
sek és a kockázatvállalás közötti összefüggéshez két felté-
telezés kapcsolódik: a biztonsági eszköznek csökkentenie 
kell a veszélyt, mellyel összefügésben az ember kockázatot 
vállal, illetve egyáltalán tudatában kell lennünk annak, 
hogy használjuk a védőfelszerelést. Ez annyira magától ér-
tetődő, hogy a University of Bath két pszichológusa, Tim 
Gamble és Ian Walker számára gyanús is lett a dolog – az 
ember nem szokott ennyire racionálisan működni…

A jelenség közelebbi vizsgálatára Gamble és Walker kí-
sérletet tervezett, melyben nyolcvan, 17 és 56 év közötti 
személy vett részt. Az alanyok fő feladata az volt, hogy 
egy számítógépes luftballonfújó játékban minél több 
pontot gyűjtsenek. A képernyőn megjelent egy lufi rajza, 
melyet egy gomb nyomogatásával lehetett mind na-
gyobbra pumpálni. Minden fújásért pontok jártak – csak-
hogy a lufi ki is durranhatott, és ilyenkor a pontok elvesz-
tek. Nem lehetett tudni, melyik léggömbnek hol van a 
tűréshatára, ez 1 és 128 pumpálás között véletlenszerűen 
változott. Vagyis a játékosnak mindig döntenie kellett, 
hogy újabb pumpálásokkal további pontokat gyűjt-e, 
vagy inkább megáll, és a „bankba” teszi addig összegyűj-
tött pontjait. Ez a teszt, melynek során harminc lufit kell 
virtuálisan felfújni, elterjedt módszer a kockázatvállalás 
mérésére, hiszen a fújások száma pontosan jelzi, a részt-
vevő mennyire törekszik a biztonságra, illetve milyen ri-
zikót vállal a nyereség reményében.

Gamble és Walker azt mondta a résztvevőknek, hogy 
a lufifújás közben egy készülékkel figyelni fogják a 
szemmozgásukat. Valójában a szemmozgás vizsgálatára 
semmi szükség nem volt, ez a lépés csak arra szolgált, 
hogy a kutatók feltehessenek a résztvevők fejére egy kis 
készüléket. Sőt nem is a készülék volt a lényeg, hanem a 
tartója, ami az esetek egyik felében egy baseball sapka 
volt, a többi alkalommal pedig egy kerékpáros bukósi-
sak. A kutatók semmilyen megjegyzéssel nem kísérték 
a fejfedők használatát, azok csak mint a szemmozgást 
vizsgáló készülék hordozói jelentek meg. Ennek ellenére 

jelentős hatásuk volt: akik kerékpáros sisakot viselve fú-
jogatták a virtuális lufikat, jóval nagyobb kockázatvál-
lalási hajlandóságot mutattak, mint a sapkások.

Nyilvánvaló, hogy a sisak semmiféle védelmet nem 
nyújtott a lufik túlfújása ellen, mégis „bátrabb” viselke-
dést váltott ki viselőiből. Ez arra utal, hogy a bukósisak 
hatására a résztvevőkben tudattalanul is aktiválódott a 
biztonsággal, védelemmel kapcsolatos gondolatkör, és 
ezzel együtt kialakult az az általános érzés is, hogy bizton-
ságban vannak. Úgy tűnik, a pszichés folyamat automa-
tikusan beindul: nem kell gondolnunk rá, hogy éppen vé-
dőfelszerelést használunk, sőt még csak az sem szükséges, 
hogy ez az eszköz bármiféle kapcsolatban legyen azzal a 
veszéllyel, amelyet mérlegelünk. Mindez azt jelzi, hogy 
kockázatvállalási hajlandóságunkat olyan tényezők is be-
folyásolják, amelyekről sejtelmünk sincs, és ami még kí-
nosabb, hatásuk olykor teljesen észszerűtlen.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Biztos, ami biztos (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A kutya tényleg az ember 
legjobb barátja

Rengeteg fikciós és valós alapokon 
nyugvó történetet ismerünk ar-

ról, hogy a kutyák az ember segítsé-
gére sietnek a bajban (gondoljunk 
csak Baltóra, a szánhúzó kutyára, 
ami önfeláldozó módon vitt oltó-
anyagot a máskülönben megközelít-
hetetlen, járványtól sújtott alaszkai 
városkába. Miközben, főként a ma-
gyar etológusok munkássága nyo-
mán köztudott, hogy a kutya visel-
kedése számos aspektusból is az em-
berrel való együttéléshez alkalmaz-
kodott, továbbra is kérdés marad, 
hogy mi az igazság e megható em-
pátiáról, hűségről és szeretetről árul-
kodó történetek mögött.

Az amerikai Wisconsin államban 
lévő Rippon College kutatói e legen-
dák hihetőségét is tesztelni akarták, 
amikor 34 kutyát (házi kedvence-
ket és embereknek lelki támogatást 
nyújtó terápiás kutyákat egyaránt) 
teszteltek gazdáikkal együtt – pon-
tosabban külön tőlük, ugyanis az el-
különítés volt a kísérlet lényege.

A jajveszékelő gazdákhoz átlagosan 
28 másodperccel a kísérlet kezdete 
után mentek be a kutyák, míg a nyu-
godtan dúdolgató emberekhez csak 

Egynél több jelet is 
hordozhatnak a neuronok

A távközlési korszak hajnalán a mér-
nökök találtak egy okos megoldást 

arra, hogy egyidejűleg több vezetékes 
telefonhívást is tudjanak küldeni. Idő-
osztásos multiplexelés – ez a technológia 
tette lehetővé a különböző üzenetek 
darabonkénti küldése közötti gyors 
váltást. A Duke Egyetemen (Durham, 
USA) végzett új kutatás azt mutatja, 
hogy az agyban lévő neuronok hason-
ló stratégiára lehetnek képesek.

„A feltett kérdésünk az, hogy hogyan 
őrzik meg az idegsejtek a világból egy-
idejűleg érkező több különböző informá-
ciót?” – mondta Jennifer Groh, a Pszi-
chológiai és Idegtudományi Tanszék 
professzora. „Ha egy neuron vagyok, és 
ugyanúgy reagálok a párna és a kanapé 
képére is, amin a párna fekszik, hogyan 
következteti ki az agy a reakciómból, 
hogy a mindkettő jelen van?”

Az eredmények megmagyarázhat-
ják, hogy az agy hogyan képes fel-
dolgozni az összetett információkat 

játszottak együtt, a majmok először 
az egyik hang irányába néztek, az-
tán a másik hang irányába; jelezve, 
hogy két külön hangot észleltek.

Annak megállapításához, hogy a 
majmok agya egyszerre kódolta-e 
mindkét hangot, a csapat elektródákat 
használt a colliculus inferiornak neve-
zett agyi területen, mely a hallópálya 
kulcsfontosságú pontja, hogy mérjék a 
neuronok tüzelése által a helyi elektro-
mos mezőben okozott kis tüskéket.

A kutatók megvizsgálták az egyes ne-
uronok válaszát az egyéni és a kom-
binált hangokra. „Általában az 

A gazdák a kutya számá-
ra jól láthatóan egy üvegaj-
tó mögött foglaltak helyet, 
az ajtót a kutyák köny-
nyedén be tudták lökni a 
orrukkal, tehát bármikor, 
ha kedvük úgy tartotta, 
meg tudták közelíteni gaz-
dájukat. Az emberek fe-
lét arra kérték a kutatók, 
hogy fájdalmas jajveszéke-
lést imitálva könyörögjenek 
segítségért, a többieknek 
pedig Hull a pelyhes fehér 
hó kezdetű dalt (amely-
nek azonos dallamú an-
gol megfelelője a Twinkle, 
Twinkle, Little Star) kel-
lett dúdolniuk, miközben 
időnként semleges hangon 
hozzátették, hogy „Segít-
ség!”. A kutyákon eközben 
szívritmusmonitor üzemelt, 
hogy a stresszállapotuk nyo-
mon követhető legyen.

A Learning and Behavior című fo-
lyóiratban közölt eredmények szerint 
a kutyák nagyjából fele nyitotta ki 
az ajtót, és közelítette meg gazdáját. 

a körülöttünk lévő világból, 
és némi betekintést nyújt 
észlelési és kognitív korlá-
tainkba. Az eredmények a 
Nature Communications-ben 
jelentek meg.

Az egyes neuronok viselke-
déséről szóló tanulmányok ál-
talában egyszerre csak egy in-
gert vizsgálnak, például hogy 
hogyan reagál az egyedüli ne-
uron egyetlen hang lejátszásá-
ra vagy egyetlen kép bemutatására. A 
valóság azonban ritkán ilyen egyszerű. 
Agyunkat egyszerre többszörös in-
gerek érik, és képes ezeket szimultán 
feldolgozni – például hallgatni egy ba-
rátot, míg a háttérben egy zenekar ját-
szik, vagy elválasztani a tücskök ciripe-
lését a légyzümmögés szimfóniájából.

A kísérlethez a kutatók egy sötét 
szobába ültettek majmokat, és kiké-
pezték őket, hogy nézzenek a hallott 
hangok irányába. A kutatók egy 
vagy két hangot játszottak különbö-
ző frekvenciákon, különböző irány-
ból. Amikor a kutatók két hangot 

 A kísérlet egyik, éppen gazdája segítségére siető alanya.
(FORRÁS: JULIA MEYERS-MANOR/RIPPON COLLEGE)

Neuron (stock fotó) 
(FORRÁS: WHITEHOUNE / FOTOLIA)
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több mint másfél perc után. A házi 
kedvencek s a terápiás kutyák reakci-
ója között nem volt különbség. Még 
többet árul el a viselkedés emocioná-
lis hátteréről, hogy – első látásra talán 
furcsa módon – azok a kutyák, ame-
lyek benyitottak a “bajban lévő” gaz-
dájukhoz, a szívritmusmonitor adatai 
alapján kevésbé voltak stresszeltek, 
mint azok az állatok, amelyek kint 
maradtak. Ezzel szemben a dúdoló 
(kontroll) helyzetben viszont éppen 
azok a kutyák nyitottak be gazdá-
jukhoz gyorsabban, amelyek erősebb 
stresszt éltek át.

A Julia Meyers-Manor vezette ku-
tatók mindezt azzal magyarázzák, 
hogy ahhoz, hogy a kutya “empati-
kusan” tudjon viselkedni, és segíte-
ni próbáljon a gazdáján, először a 
saját zaklatottságát kell legyőznie. 
Ha nem képes erre, akkor inkább 
kint marad. Azok az ebek viszont, 
amelyek a semleges (dúdoló) szituá-
cióban mentek be, inkább saját ide-
gességük csillapítását remélték gaz-
dájuktól, semmint segíteni próbáltak 
neki – hiszen erre nem is volt okuk.

Kovács MárK

így kifejezetten célzott intézkedé-
sekkel előre tudjanak gondoskodni 
a társadalmi elfogadás növeléséről. 
Ilyen megelőző intézkedések lehet-
nek például a fizikai akadályok eltávo-
lítása, a méhészetek költöztetése, elektro-
mos kerítések vagy őrkutyák használata 
a mezők és legelők védelmére, valamint 
a közvélemény tudatosságának növelése. 

A térkép azt is világossá teszi, hogy 
a medvék nem ragaszkodnak a nem-
zeti határokhoz. „Ezért kívánatos len-
ne egy európai szintű egységes irányítási 
politika a barnamedve és más vadon élő 
állatok számára” – mondja Fernández. 
Jelenleg a medvék védelmére és ke-
zelésére vonatkozó tagállami poli-
tikák nagyon heterogének, és nagy 
különbségek vannak a különböző 
államok kompenzációs rendszer-
szervezésében is.

A térkép elkészítéséhez a kuta-
tócsoport összegyűjtötte és kiele-
mezte a már megjelent, releváns, 
medveélőhelyeket vizsgáló kutatá-
sok tanulságait. A helyi tanulmá-
nyok eredményeinek összegyűjtésé-
vel voltak képesek a tudósok olyan 
számítógépes modelleket létrehozni, 
amelyek Európa-szerte további po-
tenciális medveélőhelyet azonosít-
hatnának. 

(German Centre for Integrative 
Biodiversity Research)

a gyakorlat, hogy megszámoljuk, hány 
tüske fordul elő egy adott idő alatt, és 
ebből kísérleti átlagot számítunk” – 
mondta Groh. „Ez a módszer azonban 
elhomályosítja az aktivitás ingadozását, 
amely jelezhetné, ha a neuronok ide-oda 
kapcsolnak a különböző ingerek között.”

Végül fejlett statisztikai módszerek 
kombinációját alkalmazva részlete-
sebb mintázatokat nyertek az ada-
tokból. Az eredmények azt mutat-
ták, hogy egyetlen neuron képes egy 
hangra egyféle tüzelési sebességgel 
reagálni, és eltérő tüzelési sebesség-
gel egy második hangra. Amikor 
mindkét hangot egyidejűleg játszot-
ták, úgy tűnt, hogy ingadozik az 
arány a két tüzelési ráta között. 

Az eredmények arra utalnak, hogy 
vannak olyan helyzetek, mikor az 
agynak egyszerre több feladatot kell 
véghezvinnie a korlátozott számú 
neuronnal. Például a munkamemó-
riánk – az egy időben megjegyezhe-
tő dolgok száma – 5-7 elemre korlá-
tozódik. Bár ezek a kísérletek nem 
tesztelik közvetlenül a munkame-
móriát, a kutatók szerint a további 
vizsgálatok segíthetnek megmagya-
rázni ezeket a korlátozásokat.

(Duke University)

Több helye lehet az európai 
barnamedvéknek

Egy új tanulmány szerint Európá-
ban még mindig sok olyan terü-

let van, ahonnan a medvék eltűntek, 
de továbbra is alkalmas élőhely le-
hetne a faj befogadására. A potenci-
ális élőhelyek beazonosítása és a fa-
jok hatékony kezelése segítheti ezek-
nek az állatoknak a visszatérését 
számos területre.

Körülbelül 500 évvel ezelőtt Eu-
rópában szinte mindenütt élt barna-
medve. A medvék csökkenésének 
okai elsősorban az élőhelyek beszű-
külése és feldarabolódása, valamint a 
vadászat voltak. Ma mintegy 17 000 
állat él Európában, több mint tíz po-
pulációban, 22 ország területén. Né-
hány populáció viszont veszélyben 
van a viszonylag kis létszáma miatt.

A Német Integrált Biológiai Sokféleség 
Kutatási Központ (iDiv) és a Martin Lu-
ther Egyetem Halle-Wittenberg (MLU) 
kutatói által készített tanulmány 
szerint Európában több mint egy-
millió négyzetkilométer megfelelő 
élőhelyről van szó, ennek mintegy 
37 százaléka nem lakott; ami kö-
rülbelül 380 000 négyzetkilométer-
nyi területnek felel meg. A jövőbeli 
rekolonizáció valószínűsége azon-
ban változó. Mivel egyes lehetséges 
medveélőhelyek földrajzilag erősen 
elszigeteltek, kevéssé valószínű, hogy 
ezekre a medvék természetes módon 
visszatérjenek.

„Az a tény, hogy még bőven találunk 
megfelelő élőhelyet a barna medvék szá-
mára, nagyszerű lehetőséget ad a faj meg-
őrzésére” – mondja Néstor Fernández, 
a Diversity and Distributions folyó-
iratban közzétett kutatás vezetője. 
„Megfelelő beavatkozással megköny-
nyíthetjük a faj számára, hogy egy-egy 
új területet visszahódítson, és újra élőhe-
lyévé tegyen.”

Sok ember számára ez valószínűleg 
jó hír. „Az elmúlt években az európai-
ak viszonyulása a vadon élő állatokhoz 
sokat változott, ma már sok ember pozití-
van értékeli a nagy emlősök visszatérését” 
- mondja Fernández. Mindazonáltal 
tény, hogy a medve visszatérése bizo-
nyos emberi tevékenységekkel való 
ütközéshez vezethet, emiatt érdemes 
ezt előre alaposan vizsgálni. 

A kutatócsoport által készített tér-
kép segíthet a politikai döntésho-
zóknak a potenciális konfliktusos 
területek beazonosításában, hogy 

A térkép kékkel jelöli azokat a helyeket, 
amelyek jelenleg barnamedve által lakottak, 

és a zölddel azokat, amik potenciálisan 
alkalmasak lehetnek egy barnamedve 

populáció élőhelyéül. Mivel egyes 
lehetséges medveélőhelyek földrajzilag 
erősen elszigeteltek, kevéssé valószínű, 

hogy ezekre a medvék természetes módon 
visszatérjenek. 

(FORRÁS: NÉSTOR FERNANDEZ)

kilométer
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Sikeresen tesztelték a rela-
tivitáselméletet

A Tejútrendszer középpontjában 
lévő szupernagy tömegű fekete 

lyuk segítségével sikeresen tesztelték 
Einstein általános relativitáselméletét 
a gyakorlatban az Európai Déli Ob-
szervatórium (ESO) Nagyon Nagy 
Távcsöve (VLT) jóvoltából. A fekete 
lyuk tömege körülbelül 4 milliószor 
nagyobb a Napunkénál, s körülötte 
viszonylagos közelségben számos 
csillag kering, igen nagy sebességgel. 
Ezen csillagok közt egy S2 nevűt kö-
vettek a chilei teleszkópokkal. A csil-
lag 16 év alatt járja körbe keringése 

során a fekete lyukat. Habár most 
már másodszor sikerült a 26 éves 
időszak alatt a csillag útját a fekete 
lyuk közelében megfigyelni, az elő-
ző közelség óta rendkívül nagy fej-
lesztések voltak a távcsövek műszere-
iben, ennek köszönhetően ma már 
nagyságrenddel pontosabb mérése-
ket tett lehetővé a technika. 

A fekete lyuk hatására a csillag 
színképe a vörös felé csúszik el, ezt 
gravitációs vöröseltolódásnak hív-
ják. A fekete lyuk erős gravitációja 
a közelében elhaladó csillagról eredő 
fény hullámhosszát megnyújtja, s a 
hosszabb hullámhossz miatt vöröse-
sebbnek látszik így a csillag. 

A kutatók az egyik műszerrel 
a csillag tőlünk látszó sebessé-
gét mérték, a másik műszer pedig 
rendkívüli precizitással tudta meg-
határozni a csillag helyzetét, s így 
annak pályáját a fekete lyuk körül. 
Habár a csillag tőlünk 26 000 fény-
évre van, a műszer precizitását jel-
zi, hogy a csillag egyetlen éjszaka 
alatti elmozdulását is észlelte! Az S2 
idén májusban járt a legközelebb a 
fekete lyukhoz, s ennek ideje alatt 
a fekete lyuk körül halvány fény-
lést is láttak, ez lehetővé tette, hogy 
még precízebben kövessék a csillag 
mozgását, s egyúttal a csillag szín-
képében tapasztalható gravitációs 
vöröseltolódást is észlelhették.

A csillagot a pályája további szaka-
szán követve még egy másik, szintén 
a relativitáselméletből következő, 
Schwarzschild-precesszió nevű ha-
tást lehet majd észlelni, vagyis azt, 
hogy a csillag pályája kissé elfordul 
(a sok keringés után a pályák nem 
egy szimpla ellipszist, hanem azok 
sokaságából álló „virágot” rajzolnak 
majd ki a fekete lyuk körül).

A Tejútrendszer közepén lévő fe-
kete lyuk kiváló laboratóriumként 
használható a gravitációs fizika kuta-
tására, s a segítségével az ESO kivá-
ló műszerei és még kiválóbb kutatói 
újabb bizonyítékot tettek le az asztal-
ra a 103 éves elmélet igazolására.

(ESO)

Kurkászás és kooperáció

A kooperáció, a mindenki számára 
előnyös kölcsönös feladatmeg-

osztás az emberi faj sikerének egyik 
kulcsa. Hogy az adott cél elérése ér-
dekében kik a kooperációra legmeg-
felelőbb partnerek az függ az adott 
feladat jellegétől, a résztvevők képes-
ségeitől és a szociális kapcsolatoktól. 
Komplex döntés, amely kizárólago-
san emberi képesség – gondoltuk 
mostanáig. Német kutatók Nyugat-
Afrikában végzett vizsgálatai új 
megvilágításba helyezték e nézetet.

Az emberszabású majmok hozzánk 
hasonlóan szoros szociális csopor-
tokban élnek, megosztják a felada-
tokat és szolgáltatásokat nyújtanak 

másokért cserébe. A kur-
kászás is ilyen. Cserében 
a partner nemétől, rang-
jától, függően szövetsé-
gest lehet szerezni, vagy 
élelemhez jutni. A kuta-
tók csimpánz és kormos 
mangabe csoportokban 
vizsgálták, hogy vajon 
az egyedek mi alapján 
döntik el, hogy kit kur-
kásznak. 

Mindkét faj esetében 
rugalmasan történik a 
választás. A kurkászást 
sokszor a megbékélési szándék inici-
alizálta. A kölyköket nevelő anyákat 
előnyben részesítették, gyakrabban 
kurkászták a barátot és a rangsorban 
feljebb állót. A legmeglepőbb azon-
ban az volt,hogy a döntést a tágabb 
szociális környezet is befolyásol-
ta, sőt felülírta. Az állatok ugyanis 
ritkán kezdtek el kurkászni olyan 

ÉT-ETOLÓGIA

egyedet, melynek barátja jelen volt 
a bámészkodók között. Ilyenkor a 
barát közbeléphet, így az erőfeszítés 
nagy valószínűséggel hasztalan volt. 
Ezek szerint jobb ha számolunk azzal, 
hogy más emberszabásúak is képesek 
a szociális környzetetet is figyelembe 
vevő komplex döntéshozatalra.

BilKó ágnes
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TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

FÜGGŐLEGES: 1. A csípőszúnyogok egyik neme. 2. Műből citáló. 3. A 
Pisti a vérzivatarban című Örkény-darab jósnője. 4. A Dunáéval egy a hangja! 
5. Farsang idején is szokásos szórakoztató maszkos utánzás. 6. Fémfényű 
futóbogár tudományos neve. 7. Az Éva lengyel alakja. 8. Tündér ...; Szabó 
Magda meseregénye. 9. Francia „takácsváros” lakosa. 13. A dó előzi! 14. 
Hegyen van ily levegő. 19. Cipót készít. 21. Iskola, röv. 25. ... Charta; Föld-
nélküli János alkotmánylevele. 28. ...-Goldwyn-Mayer; hollywoodi filmcég. 
30. Kabátot felsegít. 32. Terepszélek! 33. ...-Darja; egykor az Aral-tóba ömlő 
folyó. 35. Royal Nepal Airlines (nepáli légitársaság), röv. 36. Szállóige, röv.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Lilium jankae; Jankaea heldreichii

Bíró Lajos (1856-1931) diákként megnyerte a Debrecen rovarfajainak 
összegyűjtésére és rendszerezésére kiírt pályázatot. Tudatosan vállalt 
házitanítói állást Sátoraljaújhelyen Chyzer Kornél vármegyei főorvosnál, 
akinek természettudományos művekben gazdag könyvtárában autodidakta 
módon gyarapította tudását. Innen került a fővárosi Rovartani Állomás-
ra, ahol a filoxérával foglalkozott, s szerkesztette a Rovartani Lapokat is. 
Rovartani gyűjtőútjai eleinte magyarországiak voltak, de csakhamar Pápua 
Új-Guineán találjuk, ahova Chyzer és Herman Ottó támogatásával jutott 
el, hogy a fiatalon elhunyt Fenichel Sámuel munkásságát folytassa. Az ő 
nyomdokaiban vált a pápua terület nemzetközileg elismert kutatójává, s kül-
dött haza éveken keresztül gazdag állat-, növény- és néprajzi anyagot. Több 
mint 2000 addig ismeretlen állatfajt fedezett fel, az utókor 18 nemzetség, 
illetve 200-nál is több fajt nevezett el róla, így például a fürgeszöcskék egyik 
nemzetségét (vízszintes 1.), illetve egy csípőszúnyog-nemzetséget (függő-
leges 1.) vagy egy fémfényű futóbogarat Pápua Új-Guineából.  Jó fejtést!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 
28-as számunkban elkezdődő 15 hetes rejtvényciklusunk végére a négy-
zetek betűi egy 200 éve született orvos nevét adják meg. A név megfejtői 
között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A fürgeszöcskék közé tartozó nemzetség neve. 6. 
Zárka. 10. Meghitt, békés jelenet. 11. Far ...; Demis Roussos dala (is). 12. 
Cuprum jelenléte valamely anyagban. 15. A Helt mellett a másik híres 
tési szélmalom. 16. Mauna ...; kialudt hawaii vulkán. 17. Az Anna román, 
spanyol és portugál alakja. 18. Magasodik. 19. A kén és az oxigén vegyje-
le. 20. Igen, Giovanni! 22. Határrag. 23. Kályha tartozéka. 24. Hámozott 
alma! 26. Telek határai! 27. Következmény kiváltója. 28. ... mester; csak 
névbetűiről ismert festőnk. 29. Líbiai gépkocsik jelzése. 31. Hazai pénz-
intézet névbetűi. 33. Selejtező (sportban), röv. 34. Itt született Gárdonyi 
Géza. 37. De még mennyire! 38. Sziklacsúcs. 39. Savanykás húsétel.

Megjelent a 
Természet Világa 
augusztusi száma
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Hetven értékes térkép 
mutatja be a Duna men-
ti térség térképészetének 
fejlődését az Országos 
Széchényi Könyvtárban 

Változó terek – A Duna menti térség történeti 
térképeken 1650-1800 címmel. 

A nemzeti könyvtárba érkezett tárlat alapját azon kü-
lönleges darabok adják, amelyeket a bádeni őrgrófok ka-
tonai, hadászati célokból hoztak létre. A kiállítás a tü-
bingeni Dunai Sváb Történelem és az Országismeret In-
tézet és a Baden-Württembergi Tartományi Levéltár 
Karlsruhei Tartományi Központi Levéltár együttműkö-
désének eredményeképp született meg és azt az idősza-
kot mutatja be, amikor a kora újkori térségfelfogásokból 
kialakult a mai értelemben vett Duna menti régió.

Az ismeretlen vidékeket akkoriban csak a térképkészí-
tők munkái jelenítették meg térképeken, akik így új ré-
giókat teremtettek. Az összekötő elemet a Duna jelen-
tette, amely a török háborúkban megszerzett területeket 
egységes európai térséggé kapcsolta össze. A térképké-
szítők rézbe metszett képeinek világa nemcsak országo-
kat, városokat és embereket köt össze egymással, hanem 
két világot is, a Napnyugatot és a Napkeletet, illetve for-
dítva: a keleti és a nyugati területeket.

A szeptember 13-ig látható kiállítás azt a kérdést te-
szi fel a látogatónak, hogy a jelenben mit értünk Euró-
pán, és milyen képekkel kapcsoljuk össze az egyes régió-
kat ebben a „közös házban”.

Hogyan őrizhető meg egy se-
lyemből készült barokk női ci-
pő? Mi a teendő egy római kori 
kocsi fém alkatrészeivel? Ho-
gyan fogjunk hozzá a kortárs 

műalkotások restauráláshoz? A restaurátorok munkájával 
ismerkedhetünk a Magyar Nemzeti Múzeum Meg-
mentett műkincsek kiállításán, ami idén a Barokk – 
Római – Pop-art főcímet kapta.

A szeptember 23-ig nyitva tartó 
tárlaton a látogatók több ezer évet 
járhatnak be a különböző korszakok 
tárgyi reliktumai segítségével.

Az idei tárlat igazi kuriózuma va-
lójában nem is lehet jelen a kiállító-
térben, hiszen egy belvárosi lakás 
cselédszobájának védett falképe, 
amely 1970-1971 során Kemény 
György készített, pop-art stílusban. 

A kiállításon a műtárgyakon kívül 
még számos érdekes, anyagát, káro-
sodásait és a restaurálás módszereit tekintve is eltérő mű-
tárgy ismerhető meg, ahol a látogatók a munkafolyama-
tokat is végigkísérhetik a tárgyaknál elhelyezett tablókon. 

Hungarikonok – Vasarely pa-
pírvirágai, Magyar Múzsák, 
Rocklegendák címmel nyílt kiállí-
tás a Pécsi Galériában. A Hungarikon 
gyűjteményt Kárpáti Tamás újságíró, 
műgyűjtő találta ki és hozta létre az 
utóbbi évtized során, és ma már több 

mint 150 darabot számlál. Az ötlet az, hogy jeles szemé-
lyiségtől – Bartók Bélától Örkény Istvánig, Rubik Ernő-
től Albert Flóriánig – származó tárgyakat (sétabot, zseb-
óra, ecset, futballcsuka, szemüveg, kalap) kortárs ma-
gyar művészek egy-egy műalkotásba foglalják bele, az 
eredeti tulajdonos szellemisége és saját művészi megkö-
zelítésük elegyítésével. 

2018-ban a gyűjtemény egy külön kollekcióval bővült, 
méghozzá Vasarely virágaival. A Pécsett 1906-ban, Vá-
sárhelyi Győzőként született Victor Vasarely nagy hatás-
sal volt a XX. száza-
di képzőművészetre, 
a vizuális kultúrára, 
sőt még a divatra is. 
Ma is számos köve-
tője, tisztelője van a 
művészek között, így nem csoda, hogy a kortárs magyar 
festő- és szobrászművészek örömmel készítették el saját 
Vasarely Hungarikonjukat. A tárlat augusztus 19-ig 
várja az érdeklődőket. 

Garry Winogrand, „az ut-
cai fényképészet úttörő-
je” gyors és pontos időzí-
téssel, különleges látószö-
gekből örökítette meg a 
’60-as és ’70-es évek Ame-

rikáját, s benne a Nőt. A feminizmus második hullámának 
idején és a szexuális forradalom korában Winogrand len-
cséjén keresztül a mindennapok világában – uszodában, 
partikon, az utcán – mutatkozik meg az élettel teli, ma-
gabiztos, boldog, szabad, lázadó és szép nő alakja.

Fényképezőgépével Winogrand a kompozíción keresz-
tül rögzít minden részletet és mesterkéltség nélkül ábrá-
zolja alanyait. Kedvenc kontextusa a város, ahol az épü-
leteken, járdákon, közlekedési lámpákon és az embere-
ken keresztül veszi górcső alá az emberi lépték korlátait.

A Women Are Beautiful (A nők gyönyörűek) című al-
buma 1975-ben jelent meg, képek gyűjteményébe fog-
lalva Winograndnek a nők állandó fotózása iránti elkö-
telezettségét. Az aktok és stúdióban készül portrék mel-
lőzésével Winogrand azt kutatja, hogyan fejeződik ki a 
nők szexualitása öltözetükön, frizurájukon, gesztusai-
kon, nevetésükön és suttogásukon keresztül.

A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban nyílt, 
az albumával megegyező című Woman Are Beautiful 
kiállítása szeptember 30-ig látogatható. 

70 térkép Egy kalap, egy bot, egy esernyő

Korszakok tárgyai

Nők, nők, nők
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III.	Béla	király	csontjainak	
tanúsága
A magyar királyok és családtagjaik 
legfontosabb temetkezési helye évszá-
zadokig a székesfehérvári királyi 
bazilika volt, ám az a török hódolt-
ság alatt romba dőlt.  1848. decem-
ber 5-én földmunkák során két, 
vörösmészkő lapokból összeállított 
sírkamrára bukkantak, amelyekben 
III. Béla király és első felesége, Anna 
királynő csontváza nyugodott.

Tudománykommunikáció	
három	percben
Cheltenham első ránézésre egy tipikus 
angliai vidéki kisvárosnak tűnik, vég-
telenül kedves emberekkel és várat-
lanul felbukkanó ódon épületekkel. 
Azonban mégis más, hiszen minden 
évben négy világhírű rendezvénynek 
ad otthont. 

A	Szent	Korona-tan
A Szent Korona története újabb 
évforduló kapcsán kerül előtérbe a 
folyó évben: negyven éve annak, 
hogy az Amerikai Egyesült Álla-
mokból hazatért országunk alkot-
mányos állami folytonosságának e 
jelképe. A „jelkép” kifejezést szán-
dékosan használjuk, hiszen nekünk, 
magyaroknak  a „látható” korona 
mellett létezik egy másik, azt övező 
„láthatatlan” korona.

A hátlapon
Banff Nemzeti Park

Ha valaki Kanadára gondol, vagy az 
interneten beüti a keresőbe az ország 
nevét, biztos, hogy egy csodálatos he-
gyekkel borított és türkizkék tavakkal 
teletűzdelt, békés hangulatú táj jelenik 
meg a (lelki) szemei előtt. Ez a mese-
szerű környezet nem más, mint az 
Alberta tartományban fekvő Banff 
Nemzeti Park (angolul Banff Natio-
nal Park), amely a turistákon kívül a 
helyi lakosság körében is igen népszerű 
kirándulóhely. Az 1885-ben alapított 
nemzeti park a világörökség része, 
melyet meredek hegységek, tavak 
százai, hatalmas jégmezők, gleccse-
rek, számtalan folyó és patak jellem-
zik. A 6641 négyzetméternyi terüle-
tet északról a Jasper Nemzeti Park, 
nyugatról a Yoho Nemzeti Park, 
délről pedig a Kootenay Nemzeti 
Park határolja. Növényzetének jelle-
gét három éghajlati öv határozza 
meg, mely ebből adódóan rendkívül 
változatos. Élővilágát tekintve em-
lős-, madár- és egyéb állatfajok szá-
zai élnek itt, közülük néhány már a 
kihalás szélén áll kis létszáma vagy 
egyéb okok miatt.

A park területén a két világháború 
alatt különböző típusú táborok mű-
ködtek. Az első világháborúban a 
Castle-hegyi internálótáboran ma-
gyar, osztrák, német és ukrán emig-
ránsok éltek, a második világháború 
idején pedig egy börtöntábort tar-
tottak fenn a park területén. 

Ma Kanada első számú nemzeti 
parkja egyike a leglátogatottabb 
nemzeti parkoknak a világon, két 
legnépszerűbb túraútvonala a rövi-
debb Bow Völgy Parkút és a sokkal 
hosszabb Icefields Parkút.
Kép: padmeeblog.wordpress.com

Szöveg: papp csilla
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Banff Nemzeti Park
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