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A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és
kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetésére és népszerűsítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), a Pro Progressio Alapítvány és az
Élet és Tudomány közös ismeretterjesztő cikkpályázatot
hirdet, két kategóriában: BME kutató és BME hallgató.
A pályázaton indulhat: minden olyan tudományos kutató vagy egyetemi oktató, aki a BME-vel alkalmazottként jogviszonyban áll; illetve minden, a BME teljes idejű alapképzésében, mesterképzésében, egységes osztatlan, doktori képzésében aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató.
A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez vagy
TDK dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat várunk, amelyekben a pályázók közérthető módon
mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét,
eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy
gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét.
A díjazottak kutatási tevékenységük további eredményes folytatása érdekében díjazásban (hallgatók esetében ösztöndíjban) részesülnek.
A díjak/ösztöndíjak összege kategóriánként:
Kutatók:
Hallgatók:
I. díj: 125 000 Ft I. ösztöndíj: 100 000 Ft
II. díj: 100 000 Ft II. ösztöndíj: 75 000 Ft
III. díj: 75 000 Ft III. ösztöndíj: 50 000 Ft
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Az írásokat a pályázat meghirdetői által felkért, a
BME-n oktató tekintélyes kutatókból, valamint az Élet
és Tudománnyal kapcsolatban álló tudományos újságírókból álló zsűri bírálja el. A zsűri fenntartja magának a
jogot a díjak megosztására a rendelkezésre álló kereteken belül. Mind a díjazásban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre érdemes írásokat az Élet és Tudomány
szerkesztett formában, ellenszolgáltatás nélkül fogja
megjelentetni.
A pályázat benyújtása e-mailen lehetséges, az alábbi két
cím mindegyikén eltud@eletestudomany.hu és ppai@
mail.bme.hu. Kérjük, tárgyként a pályázó tüntesse fel:
BME – ÉT cikkpályázat! Az e-mailhez csatolva küldje
be a kitöltött és az illetékes tanszékvezető által aláírt Pályázati lapot!
A cikkek terjedelme 10 000–11 000 karakter (szóközök
nélkül) doc formátumban, 3–4 illusztrációval (az utóbbiakat külön fájlban, képformátumban), képaláírásokkal
ellátva. Kérjük, hogy a kéziratok ismeretterjesztő megközelítéssel készüljenek, ne a tudományos szakcikkek
formai és tartalmi előírásait kövessék!
A pályázatok beküldésének határideje 2018. április 16.
A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat eredményéről. A díjátadásra 2018 júniusában a BME-n
kerül sor.
A szerkesztőség

A kutatások szerint az egyik idegsejtből fehérjeburokkal védett
mRNS–ek juthatnak át a másikba, ahol a keletkező fehérjék a szinapszis működését befolyásolják
(FORRÁS: PASTUZYN ÉS MTSAI., 2018).

hatékonyabban, vagy éppen gyengébben terjedhet az idegsejtek között. Ez sokak szerint az emlékezet
molekuláris alapjául szolgáló mechanizmus, amit a szinapszisokat
felépítő fehérjék mennyiségének
és működésének pontos szabályozása tesz lehetővé. Ezen szabályozásnak egyelőre csak néhány részletét ismerjük, azonban a molekuláris
neurobiológia egyik fontos kutatási
témája, ezért folyamatosan bővülnek az ismeretek.
Nemrég két tanulmány is megjelent, amik egy olyan fehérjével
foglalkoztak, amiről korábban már
kimutatták, hogy a szinaptikus
plaszticitásban játszik valamilyen
szerepet. Patkányból és ecetmuslicából kinyert fehérjepreparátumokról
készült elektronmikroszkópos képek

a szinaptikus jelátvitel hatékonyságát
az érintett idegsejtek között, ez pedig
arra utal, hogy a fehérjének valóban
szerepe van a szinaptikus plaszticitás
szabályozásában.
Összességében a tanulmányok szerint a vizsgált fehérje képes egy burkot kialakítani, ami mRNS–eket
tartalmaz. Ezek átkerülhetnek egy
másik idegsejtbe, ahol részt vesznek a szinaptikus kapcsolatok megerősítésében. A dolog egy további
érdekessége, hogy ezek a fehérjék nagymértékben hasonlítanak a
retrovírusok burkoló fehérjéire. A
retrovírusok örökítőanyaga egyszálú RNS, ha élő sejtbe jutnak, akkor
erről DNS másolódik, ami beépül a
gazdasejt örökítőanyagába, így megkezdődik a virális gének kifejezése.
Úgy tűnik, hogy esetenként a vírus

továbböröklődhet a gazdaszervezet
utódjaiba is és így felhalmozódhat az
örökítőanyagban. Az emlősöknél például a teljes bázissorrend közel feléről
feltételezik, hogy retrovirális eredetű szakasz. A kutatók szerint a most
vizsgált fehérje egy ilyen retrovirális
szakasz által kódolt egykori burokfehérje újrahasznosításával jöhetett létre,
ami a molekuláris evolúció egy izgalmas jelensége.
Reichardt Richárd
Oltalmazó pöröly

A kaliforniai Lawrence Livermore
Nemzeti Laboratórium kutatói
annak a nemzetközi bolygóvédelmi csapatnak a tagjai, akik
olyan speciális űreszközöket
terveznek, amelyek szükség
esetén képesek lennének eltéríteni a Föld felé száguldó aszteroidákat. Emellett felmérték, hogy
egy várhatóan 2135–ben érkező
aszteroida esetén mi lenne a leghatékonyabb eljárás. Az erről szóló tanulmány nemrég jelent meg az Acta
Astronautica című folyóiratban.
A 9 méter magas, majdnem 9 tonnát nyomó, HAMMER (magyarul
kalapács, vagy pöröly) névre keresztelt űreszköz moduláris kialakítása
révén könnyedén átalakítható, így
szolgálhat egyfajta eltérítő egységként, vagy akár egy nukleáris robbanótöltet hordozójaként is. Küldetése
a Nap körül keringő Bennu nevet
viselő nagy tömegű, körülbelül 500
méter átmérőjű aszteroida eltérítése
lenne. Az eddigi számítási adatok
szerint körülbelül egy a háromezerhez az esélye, hogy 2135 szeptemberében eléri bolygónk felszínét. Ha ez
bekövetkezne, az ütközéskor felszabaduló energia 1200 megatonnának
(a hiroshimai atombomba 80 ezerszeres erejének) felelne meg.
A Föld védelmével foglalkozó
nemzetközi együttműködésnek a
NASA és a Nemzeti Atombiztonsági Hivatal is tagjai, mely magába foglalja mind a Lawrence
Livermore –, mind a Los Alamos
Nemzeti Laboratóriumot. Az ös�szefogás három célkitűzése közül
az űrhajózási hivatal felel az elsőért,
vagyis igyekszik minél hamarabb
észlelni az otthonunkra veszélyt jelentő aszteroidákat. A program második pontja, azaz a lehetséges fenyegetés enyhítése az atombiztonsági
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Az idegrendszerre jellemző a
plaszticitás (képlékenység), vagyis képes bizonyos fokig megváltoztatni szerkezetét és működését. A plaszticitás egyik fontos
mechanizmusa a szinapszisokat (idegsejtkapcsolatok) érinti,
ezt szinaptikus plaszticitásnak nevezzük. A szinapszis két idegsejt között
jön létre és ezek kommunikációját
teszi lehetővé. A szinapszis területén a
két idegsejt membránja nagyon közel
van egymáshoz (20–40 nanométer)
és fehérjék tömkelege vesz részt az
ingerület átadásához szükséges struktúra létrehozásában és a folyamatok
levezénylésében. A szinapszisokat
érintő változások révén az ingerület

alapján a proteinek burokszerű struktúrákat hoznak létre, amik hasonlítanak egyes vírusok fehérjeburkához.
A preparátumokban mRNS–eket
is kimutattak és ezek ellenálltak az
RNS–bontó enzimeknek, vagyis
valószínűleg a proteinburokban helyezkedtek el, ami megvédte őket az
enzimtől. A másik kutatás eredményei szerint, ezeket a fehérjeburkokat és a bennük lévő mRNS–eket
bizonyos idegsejtek membránnal
határolva bocsájtják ki. Ezt a „csomagot” más idegsejtek felvehetik és
bennük az mRNS–ekről fehérjék
szintetizálódhatnak (DNS–ről másolódó mRNS–ek bázissorrendje
alapján állítódnak össze a fehérjék),
ami hozzájárulhat a szinaptikus ingerületvezetés megváltozásához. A
burokfehérje létrejöttének mesterséges gátlása jelentősen lecsökkentette

BOLYGÓKUTATÁS

IDEGTUDOMÁNY

Egykori vírusok
a szinaptikus plaszticitás
hátterében
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hatékony alkalmazásához. Ez az idő
magába foglalná az eszközök megépítését, a küldetés pontos megtervezését, valamint az objektum
megközelítését is. Ezt követően
megindulhatna az a több évet felölelő folyamat, amíg bármiféle
változás előidézhető az aszteroida
sebességét és pályáját illetően.
A Bennu egyike a több tízezer
NASA által megfigyelt Föld körüli objektumnak. A kutatók szerint
ez csak töredéke annak a számtalan
aszteroidának, amelyek 28 millió
kilométernél közelebb merészkednek Földünkhöz. A jó hír, hogy
ezek többsége meg sem közelíti a
Bennu méreteit. A veszély ennek
ellenére fennáll, még ha nem is foglalkozunk vele nap, mint nap.
Forrás: Lawrence Livermore National Laboratory

A Jupiter pályáján belül számontartott földközeli objektumok útvonalai
(FORRÁS: LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL LABORATORY)

hivatal hatásköre, emellett a harmadik tevékenységi körben, a vészhelyzeti intézkedésekben támogatóként
is részt vesz.
Egy aszteroida közeledése esetén tett óvintézkedések leginkább
előnyben részesített formája szerint
az űreszköz az imént említett eltérítő egység szerepét töltené be. Lassan
megközelítve az objektumot azt sebességének és irányának megváltoztatására kényszerítené anélkül, hogy az
darabjaira hullana és további veszélyforrást jelentene.

A tanulmányban a szakemberek
azt a küszöbértéket is meghatározták, amelyet átlépve az előbbi lehetőség már nem működne. A határérték megítéléséhez kiszámították,
hogy egy Bennu méretű objektum
eltérítése hány HAMMER–hez hasonló eszközt igényelne.
A kutatók többféle forgatókönyvet
is kidolgoztak az adott objektum
észlelési idejétől függően. Tíz évvel
a várható becsapódás előtt akár 30–
50 darab egységre is szükség volna.
Ha azonban 25 évvel korábban már
sikerülne bemérni,
Így festene a Bennu, ha az Empire State Building,
akkor „csak” 7–10
vagy az Eiffel–torony mellé helyeznénk (FORRÁS: NASA)
eszközről kellene
gondoskodni. Az
értékek bizonytalansága számos tényezőből, többek
között a pályaparaméterek folyamatos változásából
fakad. Általánosságban véve legalább 8 évre lenne
szükség egy esetleges látogató érkezése előtt a módszer
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Vancouver kétszáz éve

Észak-Amerikában járva a legtöbb európai úgy érzi, hogy a
dolgok „túl nagyok”. A személygépkocsik motorjai vígan
hajtanának egy teherautót is,
elsőre tíz percbe kerül találni nem hármasával csomagolt
kígyóuborkát a boltban, háztartásokban rendszeres a több
tíz kilogrammnyi liszt és beépített szekrényt megtöltő wc papír
gurigahalom, mígnem elérkezik a
pont, amikor két liter gyümölcslével
sétál haza az ember és az már szinte
aklimatizációnak nevezhető.
A Pacific Spirit Park hemlokfenyői
közt hasonló érzés fogott el, mint az
első szállásomon a tízliteres vízforraló mellett ülve. Tolkien hobbitjai
sétálhattak így a Megyén túli erdőkben, mint én a magas, vékony
fák alatt, melyek oly jellemzőek
a nyugati partra. Ezek az erdőségek nagyon sok időn át háborítatlanok voltak a parti hegységek
lábainál és oldalain. A hegylánc
része annak a 15 ezer kilométernyi
kiemelkedésnek, ami végighúzódik
Észak-, Közép-, Dél-Amerika és az
Antarktisz nyugati oldalán. Mindez a
keleti oldalát képezi a Tűzgyűrűnek,
amelynek nyugati oldala a Távol-Kelet keleti széle. Ez utóbbi Kamcsatkától Pápua Új-Guineán át Új-Zélandig
tart. Lényegében a csendes óceáni lemez határairól van szó, amely a világ
vulkánjainak 75 százalékát foglalja

magában és a világ földrengéseinek
90 százalékáért felelős. A kör részese
az antarktiszi Mount Erebus, a világ
legdélibb aktív vulkánja is.
A mai Vancouvernél, ahol a Fraserfolyó érkezik a Sziklás-hegységről
összegyűjtött vizével a Csendes-óceánba, 1791-ig nem járt újkori európai
felfedező. A miheztartás végett: Sir
Francis Drake 1577 és 1580 között
hajózta körbe a világot, hogy ne kapják el a spanyolok hazafelé miután
szokásához híven kifosztotta őket
Dél-Amerika partjainál; 1617-ben
halt meg Pocahontas, miután elrabolták és hozzáadták az egyik dohányültetvényes telepeshez, akinek
17 évesen fiat szült; 1676-ban Antoine
van Leeuwenhoek meglátta az első
baktériumot az egyik első mikroszkóplencse alatt; 1703-ban kirobbant
a Rákóczi-féle szabadságharc; 1776ban írták alá az Egyesült Államok
függetlenségi nyilatkozatát. Mindeközben a világ ezen széle érintetlen

maradt, leszámítva néhány sikertelen
aranyásó spanyolt, akiket a Nuuchahnulth törzs tagjai érdeklődve figyeltek. 1792-ben megnézte a környéket
magának George Vancouver is, majd
elhajózott.
A Fraser-folyó deltája gazdag volt
tápanyagban, több törzs is élt a környéken, melyek S ḵ wxwú7mesh,
Tsliel-waututh és Xwméthkwyiem
neveken ismertek. A latin abc, a
magyar nyelvhez hasonlóan, ezen
nyelvek leírásához is kevés betűt
tartalmaz. Mióta ráépült Metro-Vancouver ez már nem mondható el róla.
A vízháztartás megváltoztatása, az
erdők kiírtása és az épületek nem tesznek jót a talajnak. A folyót a különböző indián törzsek több néven ismerték,
de a Lhtakoh, Sto:lo és ʔElhdaqox
mindegyikét átírta Simon Fraser, aki
lehajózva rajta első európaiként közelítette meg keletről a folyódeltát. Valószínűleg a legtöbb európai településnév eredete sem sokkal fennköltebb,

Dude chilling

azonban egy kétszáz éves városban ez
a folyamat jobban megfigyehető. Például itt található az idén ötödik születésnapját ünneplő Dude Chilling Park
(Csávó Pihenget Park).
A hemlokfenyőkre visszatérve:
1862-ben végül megjelentek az első
telpesek, akik elsősorban favágással
foglalkoztak. Az itteni fák a brit királyi tengerészetnek sokárbócos hajójától
a pekingi Tiltott Város építkezéséig
sok különböző céllal váltak el gyökereiktől. A favágó települést először
Gassy’s Town-nak hívták, ami an�nyit tesz, hogy a Nagydumás Városa, majd a brit gyarmati hatóság
ezt felülírta, mert úgy érezték, hogy
az épülő kelet-nyugati vasútvonal
végállomásának inkább egy brit admirális nevét kellene viselnie, mint
egy kocsmatulajdonos gúnynevét. A
vasút építése először kínai munkásokat, később életet hozott a városba,
majd a válság idején szerencsét próbáló munkanélkülieket.
A kikötő néhány év alatt a brit
gyarmatok egyik fontos pontjává
vált. A Panama-csatorna megnyitásával Európa és Ázsia közötti
összekötő szerepe némileg csökkent, de nem tűnt el teljesen. A
város intenzív növekedésen ment
keresztül. A kezdeti időkben, 1887
és 1891 között 1000 főről 14 000
főre nőtt a népesség, húsz évvel később pedig már 120 ezren lakták.
Jelenleg 2,5 millió lakosa van Metro-Vancouvernek, amely nagyjából
budapestnyi területen terül el. Ebből
egyharmad ázsiai, 46 százalék európai leszármazott.
Ferenc K ata
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Drake világ körüli útja

H A S Z O N ÁL L ATOK ALT E RNATÍV TAK ARM ÁN YO ZÁSA A JÖVŐ BE N

FEHÉRJEFORRÁS
– ROVAROKBÓL
Az előrecsomagolt, félkész és konyhakész élelmiszertermékek
korában, az ízfokozók arzenáljában, sokszor nehéz eldönteni,
hogy mit is eszünk, azaz valójában milyen alapanyag lehetett
a forrás. További kérdés, ha állati eredetű élelmiszerről van
szó, akkor vajon mivel etették magát a baromfit, a sertést, a juhot, a szarvasmarhát stb. Az utóbbi évtizedben a takarmányozás gyökeres változáson ment át, mivel az a cél, hogy az állatok minél
rövidebb idő alatt és minél gyorsabban érjék el vágási végsúlyukat vagy adjanak minél több tejet
vagy tojást. Ezt az intenzív termelést viszont csak a hagyományosnál nagyobb fehérjetartalmú
takarmánnyal lehet elérni. Cikkünkben a rovarlárvákkal, mint alternatív fehérjeforrásokkal való

A

takarmányozási kísérletekről és szigorú szabályozásáról olvashatnak.

Föld népességének folyama
tos növekedése egyre na
gyobb mennyiségű élelmi
szer, ezen belül állati eredetű
élelmiszerek folyamatos termelését
teszi szükségessé. Gazdasági állataink
közül a baromfifajok és a sertés hús
termelése ráadásul tetemes mennyi
ségű takarmányfehérjét igényel,
amelynek biztosítása korunk egyik
súlyos problémája. A korábban álta
lánosan alkalmazott fehérjeforrá
sok közül az állati eredetű fehérjék
(mint például a húsliszt, csontliszt,
toll-liszt vagy vérliszt) jelentős része
a világ számos országában takar
mányozási célra nem, vagy csak szi
gorú megkötésekkel engedélyezett.
Noha a halliszt etetését nem korlá
tozzák, mennyisége a világtenge
rek egyre csökkenő halállománya
miatt évről-évre fogyatkozóban
van, emiatt ára az egekbe szökött.
A fenntartható fejlődés szempont
jainak figyelembevételével a növé
nyi eredetű fehérjehordozók, így
például a szója termelése sem növel
hető már jelentős mértékben. Emel
lett a világon megtermelt szója
túlnyomó része ma már genetika
ilag módosított. A fenti okok mi
att az elmúlt évtizedben egyre in
kább megnőtt az igény olyan alter
natív fehérjeforrások iránt, ame
lyekkel részben vagy teljes
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mértékben kiválthatók a hagyomá
nyosak. Az egyik ilyen ígéretes
alternatíva a rovarlárvák fehérjéjének
takarmányként való felhasználása.
Kis helyen

A rovarlárvák ipari méretekben tör
ténő előállítása több szempontból is
kedvező alternatíva. Tartásuk olcsó,
esetleg más célra fel nem használha
tó melléktermékek felhasználásával
megvalósítható, a termelés nem
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Baromfietető –
fekete katonalégy élő lárváival

függ időjárási kockázatoktól, azaz
egész évben folyamatosan rendelke
zésre áll, továbbá a rovarlárva előál
lítása megfelel a fenntartható fejlő
déssel szemben támasztott elvárá
soknak, ugyanis minimális helyigé
nye van, azaz nem csökkenti az
egyéb célra felhasználható termőte
rület nagyságát. Ezzel kapcsolatban
példaként említhető, hogy a fehérje
termeléshez egyik legáltalánosabban
használt rovar, a fekete katonalégy

Fekete katonlégy lárvái szárított
formában...

(lásd nyitóképünket) lárvájából egy
négyzetméter területen 14 kilo
gramm tartható egyidejűleg. Nem
elhanyagolható szempont továbbá az
sem, hogy a rovarlárvák nevelési
ciklusa rendkívül rövid, mindössze
néhány hét, így a termelés intenzitá
sa is rendkívül nagy hatékonyságú.
A rovarok vagy rovarlárvák ha
szonállataink takarmányaként való
felhasználása azonban az egyes orszá
gokban jelenleg még eltérő megítélés
alá esik. Ázsiában és Afrikában a ro
varok és azok lárvái egyaránt korlá
tozás nélkül felhasználhatók, míg az
Európai Unióban takarmányozási
célra csakis a rovarlárvák engedélye
zettek, de azok is csupán társállatok
és halak esetében, azzal a megkötés
sel, hogy a rovar eredetű fehérje
mennyisége még ezeknél az állatok
nál sem haladhatja meg a takarmány
teljes nyersfehérje-tartalmának 50
százalékát. Baromfi és sertés takar
mányozásában ugyanakkor a rova
rok vagy azok lárváinak felhasználá
sa jelenleg még tilos, annak ellenére,
hogy ezek az adott állatfajoknak a
természetes környezetben táplálékuk
elengedhetetlenül fontos részét ké
pezték és szabad tartásmódban még
jelenleg is azt képezik.
A rovarlárvákból kivont hidrolizált
fehérje ugyan már jelenleg is felhasz
nálható az Európai Unióban minden
gazdasági állatfaj, így a baromfi és a
sertés takarmányozásában is, de en
nek ára olyan magas, hogy nem
versenyképes sem a szójadarával,
de még az egyre dráguló halliszttel
szemben sem. A hidrolizált fehér
jét a rovarlárvákból a kitinpáncél

...és még „frissen”

feltárása érdekében végzett darálás,
majd a fehérjék feltárását elősegítő
hőkezelés után bakteriális eredetű
fehérjebontó enzimekkel (elsősorban
a Bacillus subtilis által termelt szubti
lizinnel) történő kezeléssel, s végül
annak tisztításával állítják elő.
Hidrolizált fehérjéről akkor beszél
hetünk, ha az enzimes bontást köve
tően keletkező termékek, a polipep
tidek molekulasúlya nem haladja
meg a 10 000 daltont (a takarmány
fehérjék molekulasúlya 60 000–
2 000 000 dalton).
A biztonságosak

Az Európai Unió a takarmányként
közvetlenül felhasználható, illetve a
fehérjekinyerés céljából tartott rova
rok közül az alábbi fajokat minősí
tette biztonságosnak: fekete katona
légy (Hermetia illucens), házi légy
(Musca domestica), közönséges liszt
bogár (Tenebrio molitor), alombogár
(Alphitobius diaperinus), házi tücsök
(Acheta domesticus), csíkos tücsök
(Gryllodes sigillatus) és a földi tücsök
(Gryllus assimilis). Érdekes módon a
selyemlepke (Bombyx mori), illetve
ennek lárvája, a selyemhernyó, nem
szerepel a listán, holott csak ebből
Kína éves termelése 150 000 tonna.
Ám még ezen engedélyezett rova
rok esetében sem mindegy, hogy
mivel etetik azokat, az etetésüknek
ugyanis meg kell felelnie a gazdasági
állatok takarmányozásával szemben
támasztott követelményeknek. En
nek a szigorú szabályozásnak az oka
az, hogy feltétlenül el kell kerülni a
takarmány- és élelmiszerbiztonság
veszélyeztetését a rovarlárvákban,

vagy az azokból kivont fehérjékben
esetleg jelenlévő valamely nemkívá
natos – vagyis az azt fogyasztó állat
egészségét vagy termelését kedve
zőtlenül befolyásoló – anyaggal.
Emiatt például a rovarok vagy ro
varlárvák takarmányozására nem
használható fel kérődző állatokból
származó fehérje (a tejfehérje kivéte
lével, amellyel nem mennek át a
fertőző agyvelőgyulladás, a BSE
prionjai), közétkeztetésből vagy
éttermekből származó hulladék,
hús- és csontliszt, valamint szerves
trágya. Ez utóbbi tiltott alapanyag
gal kapcsolatban azonban érdekes
adalék, hogy egy, az ENSZ Élelmi
szer és Mezőgazdasági Szervezete, a
FAO által is támogatott projekt célja:
a súlyos fehérjehiány csökkentésére
egyes afrikai országokban a barom
fitrágya „újrahasznosításával” olyan
rovarlárvák nevelési technológiáját
próbálják kialakítani, amelyek éppen
felhasználhatók takarmányozásra.
Tekintettel kell lenni azonban arra,
hogy a rovarlárvák – például ha azo
kat baromfitrágyán nevelik –, hor
dozói lehetnek patogén baktériu
moknak, így a Salmonellanak is. A
takarmányozási célú felhasználás
előtt a Salmonella hőkezeléssel
ugyan elpusztítható, de a rovarlár
vák magas zsírtartalma miatt ilyen
esetben fennáll az avasodás veszé
lye, ami viszont a termék eltartha
tóságát csökkenti.
Fekete katonalégy és társai

Takarmányozási célú közvetlen fel
használásra, valamint fehérjekinye
rés céljára engedélyezett rovarok
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Lisztkukacot falatozó denevér

közül leginkább a fekete katonalégy
lárvája ismert. Felhasználásával –
magas fehérjetartalma és kedvező
aminosav-összetétele miatt – a ba
romfi takarmányozásában például
az extrahált szójadara 25 százaléka,
míg a hidegen sajtolt szójapogácsa
50 százaléka helyettesíthető. A ser
tésnevelés egyik legkritikusabb sza
kaszában, választott malacoknál
pedig szárított formában 4 vagy
8 százalékban, zsírmentesített for
mában 5,4 százalékban adagolva a
takarmányhoz, azonos termelési
mutatókat eredményezett a hagyo
mányos fehérje- és zsírforrások fel
használásával előállított takarmá
nyokkal etetett malacokhoz viszo
nyítva. Malacok esetében a fekete
katonalégy lárvájának takarmány
hoz való adagolása egy további
előnnyel is rendelkezik. Annak zsírja
ugyanis jelentős mennyiségben
(szárított formában 23,38 százalék
nyi, zsírmentesített formában pedig
2,78 százaléknyi) laurinsavat tartal
maz, amelyről jól ismert, hogy a

Lisztkukacok tömege

Gram-pozitív baktériumokkal, így
például a Streptococcusokkal szemben
antibakteriális hatása van. Ennek a
hatásnak fiatal malacok esetében a
bélcsatorna egészségének megőrzé
se érdekében lehet jelentősége, így
csökkenthető a nevelés során fel

Néhány rovarfehérje és a szójadara-fehérje egyes fontosabb aminosavainak mennyisége
(százalékban megadva)

Aminosav

Fekete katonalégy

Házi légy

Szójadara

Lizin

1,93

Lisztkukac Házi tücsök
3,89

3,48

6,04

2,62

Metionin

0,49

0,81

0,93

2,28

0,52

Treonin

1,37

2,64

3,05

2,03

1,66

Triptofán

0,45

0,76

0,38

0,41

0,65

használt terápiás célú antibiotiku
mok mennyisége.
A házi légy lárvájának felhasználása
is kedvező eredményeket hozott,
mert fehérjetartalma magas, 63
százaléknyi, ráadásul annak amino
sav-összetétele is kedvező, ugyanis
3,8 százalék lizint és 1,6 százalék
metionint tartalmaz. Gyakorlati kö
rülmények között felhasz
Terraristáknak tenyésztett
nálva, 50 százalék szójada
ra kiváltása mellett, ked
tücskök
vező termelési paraméte
reket értek el a baromfi
hízlalása során, s jelentős
mértékben csökkentette
az 1 kilogramm súlygyara
podáshoz felhasznált ta
karmány mennyiségét.
A közönséges lisztbogár
lárváját a baromfi takar
mányozásában 10 száza
lék mennyiségben javasol
ják, amellyel az optimális
termeléshez szükséges, át
lagosan 19 százalék nyers
fehérje-tartalom, sőt, akár
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az extrahált szójadara teljes kiváltása
mellett is biztosítható. Ebben a
mennyiségben etetve nem tapasztal
ták a súlygyarapodás csökkenését.
A házi tücsök és annak lárvája,
valamint az abból kivont fehérje is ki
váló alternatíva lehet, nyersfehérje-

2018/15

tartalma ugyanis 62 százalék. Fehér
jéjének aminosav-összetétele azon
ban a baromfi és sertés számára nem
kedvező, ezért alkalmazása során
metionin és triptofán aminosav ki
egészítése szükséges. Ennek figye
lembevételével a házi tücsök lárváját
10–15 százalék mennyiségben alkal
mazva a baromfi-takarmányozás
ban, a szójadara teljes mértékben ki
váltható.
A rovarfehérjék felhasználása
gazdasági állataink takarmányo
zásában a jövőben feltehetően egy
re inkább terjedni fog, de ennek
alapvető feltétele, hogy a rovarfe
hérje termékek ára versenyképes le
gyen a jelenleg alkalmazott hagyo
mányos és egyéb alternatív fehérje
hordozók árával. Ily módon talán
megfordítható lesz az a tendencia,
hogy Földünk művelt területeinek
ma már nagyobb arányában ter
mesztenek takarmánynövényeket,
mint közvetlen élelmezési célra fel
használható növényeket.
M ézes M iklós

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEKTŐL A LISTÁS SZAVAZÁSIG

A VÁLASZTÁSI RENDSZER
A HORTHY-KORSZAKBAN
A Horthy-korszak választási rendszerét számos kritika éri és érte a korban, jórészt jogosan.
Mindenképpen látnunk kell azonban azt az elismerésre méltó utat, amit a rendszer fejlődésében megtett alig egynegyed évszázad alatt. Hiszen 1938-ra már kirajzolódott az egyéni és a listás választókerületek párhuzamossága, mely vegyes, többnyire már kétszavazatos rendszerével egészen közelített
ahhoz, amit az 1990-es, első szabad választásoknál is alkalmaztak. Az 1919 és 1938 között megtett

A

úton kísérjük végig Olvasónkat.

trianoni békediktátumot közvet- tízéves miniszterelnöksége kezdetén Budapesten és a főváros környéki
lenül megelőző, tehát még a Hor- még nem volt meg a választójogi re- választókerületben. (Az új, Budapest
thy-korszak előtt keletkezett formhoz szükséges parlamenti több- környéki választókerületet a korábbi
1919-es választójogi rendelet Friedrich sége. Ezért „cselhez” folyamodott: újpesti, rákospalotai, cinkotai és kisIstván miniszterelnök nevével függ ös�- belügyminisztere, Klebelsberg Kuno pesti választókerületekből, továbbá
sze, aki egyébként jobbszélsőként tagja – a későbbi kultuszminiszter, aki ek- Csepel, Albertfalva, Budafok és
volt az 1904-ben Ausztria ellen vereséget kor még rövid ideig belügyminiszter Pestszentlőrinc községekből hozták
szenvedett magyar labdarúgó váloga- volt – olyan későn terjesztette be a létre.) A lajstromrendszer lehetővé
tottnak, és a kommunizmus áldozata- törvényjavaslatot, hogy arról a nem- tette, hogy a fővárosban és környéként 1951-ben a váci börtönben halt zetgyűlés kétéves megbízatásának kén a választó egyszerre több nemmeg. A Friedrich-féle válaszzetgyűlési képviselőt
tójogi rendelet szerint csak
válasszon meg, mégegyéni választókerületek volpedig úgy, hogy az
tak, minden kerületben egyegy párthoz tartozó jeegy nemzetgyűlési képviselőt
lölteket egy listára vetválasztottak. Magyarország
ték fel, így a választó a
ekkor még antant-ellenőrzés
szavazatát nem az
alatt állt, és az idegen haderők
egyes jelöltekre, haa mai területének egy részét is
nem az általa választott
megszállás alatt tartották. Így
párt listájára, gyakorlaa Tiszántúlon csak a román
tilag tehát a pártra adta
csapatok kivonulását követőle. Az ország többi réen, 1920 nyarán lehetett megszén az egyéni vátartani a választásokat, a balasztókerületek meg
ranyai területeken pedig
maradtak, ezekben tocsak 1921 októberében, miuvábbra is egy-egy képA kormány 1921-ben. Balról jobbra: Bethlen István miniszterelnök,
tán a délszláv csapatok táviselőt választottak.
Tréfy Béla közélelmezés-, Klebelsberg Kuno belügy-,
voztak. Magyarország váAz ellenzék heves tilKállay Tibor pénzügy- és Mayer János fölművelésügyi miniszter
lasztókerületi beosztását
takozását váltotta ki,
ekkor még egy 1914. évi belügymi- letelte miatt már nem szavazhatott. hogy 1922-től a képviselőket – a
niszteri rendelet határozta meg. A Pedig megállították a parlament lajstromos kerületek és a törvényhaFriedrich-féle választójogi rendelet óráit is, hogy legyen idő megegyez- tósági (ma: megyei jogú) városok kialapján titkos szavazással összesen ni. A nemzetgyűlés feloszlatását kö- vételével – nyílt szavazással kellett
214 képviselői helyet töltöttek be a vetően Horthy Miklós kormányzó választani. Ez az 1919-es rendelet
nemzetgyűlésben.
alkotmányjogi értekezletet hívott szerinti titkos voksoláshoz képest
össze, mely felhatalmazta Bethlent, kétségkívül visszalépést jelentett, ilAz 1922. évi választójogi
hogy a választójogi reformot rende- letve a választások manipulálhatóságának a lehetőségét is kiszélesítette.
leti úton léptesse életbe.
rendelet
Az 1922-es választójogi rendelet törAz 1922-es választójogi rendelet Klebelsberg Kuno így védekezett:
ténete rendkívül érdekes, ami azzal bevezette a listás (a korabeli kife- „Szeretném látni, hogyan lehet szavafügg össze, hogy Bethlen Istvánnak jezéssel: lajstromos) választási rendszert zólapokkal dolgozni egymillió körül járó
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Bethlen István miniszterelnök

analfabéta választónál? Bárki olyan cédulát nyomhat ezeknek az analfabétáknak a kezébe, amelyről nem is tudják, hogy mi áll rajta. A Bethlen-kabinet népiskolái a maguk kultúrdemok
ráciájával a politikai demokráciának
pionírjei.” Az 1920-as népszámlálás
a trianoni Magyarországon valóban
1 090 715 hat éven felüli analfabétát
írt össze, mely az ország lakosságának 15,2 százalékát jelentette. Bár
az 1922-es rendelet a választójogot
a férfiaknál a negyedik, a nőknél
pedig a hatodik elemi iskolai osztály elvégzéséhez kötötte, „régi jogon” választók maradtak, akik e feltételeknek nem feleltek meg, de az
1918. évre érvényes országgyűlési
képviselőválasztói névjegyzékbe fel
voltak véve. Nem volt tehát alaptalan Klebelsberg véleménye. 1922ben 245 képviselői hely volt a nemzetgyűlésben, ebből 195 volt olyan,
amit nyílt voksolással töltöttek be.
Az 1925. évi választójogi
törvény

Az új választások során Bethlen a
helyzetét stabilizálta, így a választójogi rendelet törvényként való elfogadásának már nem volt akadálya.
A törvény – a korszak első választójogi törvénye – 1925-ben jelent
meg, melynek a korábbi rendelet
kétségkívül alapját képezte, de annak
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nem volt szó szerinti átvétele. A Bethlen-féle választójogi törvény ugyanis
a lajstromrendszert az
egynél több képviselőt
választó törvényhatósági
jogú városokra is kiterjesztette, ami összesen hét
vidéki nagyvárost érintett. Ugyanakkor a titkos
szavazás körét rafinált
módon tovább szűkítette:
lajstromos szavazásnál titkos, egyéni jelöltekre szavazásnál viszont nyílt
voksolásról rendelkezett.
Ez a korábbi rendszert az
egy képviselőt választó
törvényhatósági jogú városoknál változtatta meg:
ekkortól a titkos szavazás
helyébe ezeken a helyeken is nyílt szavazás lépett. Szintén a rendszert
érintő – bár, csak átmeneti
és a gyakorlatba soha át nem ültetett
– változtatás volt, hogy bizonyos feltételek mellett már országos lajstromokat is állíthattak a pártok. Ezekre
természetesen nem szavazhattak
(volna) a választópolgárok. A törvény ugyanis felhatalmazta a belügyminisztert arra, hogy a választókerületek számát összevonásokkal 10 százalékkal
csökkentse. (Az ország
aránytalan választókerületi
beosztásának elsősorban
nem Trianon volt az oka,
azt még a dualizmus időszakából örökölte a Hor
thy-korszak.) Ez azonban
nem jelentette egyben a
képviselőház létszámának
a csökkentését is: az
olyan képviselői helyeket, amelyekhez tartozó
választókerület megszűnik, kiosztották volna a
pártok között. Az országos lajstrommal az
ilyen helyek betöltését
kívánták
szolgálni,
melynek tehát a szerepét a maival össze sem
lehet hasonlítani. Megemlítjük még azt, hogy

2018/15

Bethlen István
választási plakátja

Klebelsberg Kuno

ekkortól az ideiglenességet kifejező
nemzetgyűlés helyett már országgyűlést választottak.
Az 1938. évi választójogi
törvény

Az Imrédy Béla kormánya idején elfogadott törvény a két világháború
között utoljára reformálta meg Magyarország választási rendszerét.
Ahol korábban lajstromos volt a
rendszer, ott továbbra is az maradt,

ekkortól azonban már a vármegyék
területei is – a megyehatároknak megfelelően – egy-egy lajstromos választókerületet alkottak. A lajstromrendszer
tehát országossá vált, ám ez nem jelentette egyúttal az egyéni választókerületek felszámolását. A törvény szerint
ugyanis minden vármegye területén
egyéni választókerületeket is kellett
szervezni. Így az ország nagy részén
párhuzamos rendszer alakult ki, csak a
több képviselőt választó törvényhatósági jogú városokban maradt kizárólag
lajstromos a választás továbbra is, mivel
ezeken a helyeken nem kellett egyéni
kerületeket is létrehozni. Az ország
nagy részét lefedő „vegyes” rendszernek
megfelelően két szavazata lett a választók egy részének. A titkos szavazás teljes
körű bevezetése nagyon fontos újítás
volt, ekkortól nyílt szavazás már sehol
sem folyt. A törvény szerint az országgyűlés képviselőházának 260 képviselője
közül 135-öt egyéni-, 125-öt pedig
lajstromos választókerületben kellett
megválasztani.
Országgyűlési képviselők
behívása

A sors kegyes iróniáját jelentette,
hogy az 1938. évi törvény a választókerületeket és a képviselőház létszámát még épp hogy csak rögzítette,
amikor visszatért Magyarországhoz a
Felvidék déli része, amit később Kárpátalja katonai megszállása (1939),
Észak-Erdély visszatérése (1940), illetve a délvidéki bevonulás (1941) követett. A visszacsatolt területek országgyűlési képviseletét valahogy meg
kellett oldani, ám a választókerületek
kialakítását, a választók névjegyzékének összeállítását, a választások kiírását és megtartását csak hosszabb idő
alatt lehetett volna lebonyolítani.
Nem is szólva az újra megjelenő nemzetiségi kérdésről, amely miatt kellett
volna, de a háború alatt – és az esetleges további területgyarapodásokra
tekintettel – a választójogi törvényt
egyelőre nem volt célszerű módosítani. Ezért a választójogban egy különleges elem jelent meg: a visszacsatolt területek képviselőit a választás
mellőzésével, egyszerűen behívták a
magyar országgyűlésbe. A Felvidékről 26, Kárpátaljáról 12, Erdélyből
51, Délvidékről 26 képviselő érkezett, mellyel a magyar képviselőház
tagjainak száma 375 főre emelkedett.

A 375 képviselő közel 30 százalékát
nem választották meg, a behívott
képviselők szavazatai a kormánypárt
működését segítették.

Nyelv és Élet

A választási rendszer mérlege

Szerkeszti:
Grétsy László

A leghosszabb ideig működő, 1925.
évi törvény szerinti rendszer a kormánypártnak kedvezett: mivel a
kormánypárt fő bázisa a nyílt szavazású – és emiatt viszonylag könnyen
befolyásolható – vidéki kerületek
voltak, ezért az egyszerű többségi
elvet érvényesítették ezeken a helyeken. A titkosan szavazó, főleg ellenzéki városokban viszont lajstromos
rendszert vezettek be, abban a reményben, hogy így a kormánypárti
kisebbségi szavazatok sem vesznek
el, különösen úgy, hogy ott a szavazásra minden jogosultat köteleztek.
A titkos szavazás miatt a kormánypárti választókat hátrány egyébként
sem érhette, pártonkívüli jelöltek
számára pedig a lajstromos rendszer
eleve nem adott lehetőséget. Azonban a választási rendszer néhány előremutató vonására is fel kell hívnunk a figyelmet. Az 1919-es Friedrich-féle rendelet tisztán egyéni
választókerületekre alapuló megoldásával szemben 1938-ra már nemcsak vegyes, hanem nagyrészt párhuzamos rendszer valósult meg,
mely kettősség – pártra és egyéni jelöltre való szavazás – 1990 után is
jellemzi a magyar választási rendszert. Habár a voksolás a Horthykorszak túlnyomó része alatt nem
volt egészében titkos, a rendszer fejlődése 1938-ra ismét a teljes titkosságig eljut. Az 1925. évi törvényben
felbukkan az országos lista is, igaz,
az 1990 utáni választási rendszerben
betöltött szerepéhez képest még teljesen eltérő céllal, és ekkor még
csak epizódszerepet (illetve a gyakorlatban azt sem) játszik. Mivel a
titkos szavazás egyben kötelező is
volt már az 1922-es rendelet szerint
is (nyilvános szavazásnál a választónak csak meg kellett jelenni az
1925-ös törvény szerint, de nem
volt köteles szavazni), elmondható
a korszak politikai és közjogi gondolkodásáról, hogy a választójogra
elsősorban nem állampolgári jogként, hanem állampolgári kötelességként tekint.
Hollósi Gábor

Barista
Az utóbbi néhány évben sokat változott
a magyarországi kávéfogyasztási kultúra. A pörkölési és kávéfőzési technológia megújításával a kávék harmadik generációjáról és újhullámos
(new wave) kávékról, illetve kávézókról beszélnek. Használatos a ’különleges’ jelentésű specialty kávé, specialty kávézó megnevezés is.
A kávé minőségét alapvetően meghatározza a termőterület, ezért a borkészítéshez hasonlóan az újhullámos
kávék esetében is megjelent a terroire
fogalma: tájjellegű, úgynevezett területszelektált kávéalapanyagokkal dolgoznak. Különös figyelmet szentelnek
a pörkölésnek, majd a különböző kávéfajták keverésének, a blendnek. A pörkölés kevésbé erőteljes, így a gyümölcsös aromák jobban megőrződnek
mind a kávészemekben, mind pedig a
főzetben. Az új kávékultúra abban is
hasonlít a borászathoz, hogy az ital minősítésekor annak aromáját hasonlítják
például a jázmin, citrus, csipkebogyó
vagy karamell illat- és ízvilágához.
A kávé elkészítője a nemzetközi szóként használt olasz eredetű barista (kiejtése: bariszta). Ez a közismert fogalom
képzett változata: bár + -ista. Általánosságban a bárban dolgozó személyt jelölte, ebben az értelemben pedig a kávét
készítő szakembert. Magyar megfelelője már közel kétszáz éve létezik: a jelentős kávéházi kultúrával rendelkező
Budapesten már a XIX. században kávépincérnek nevezték. Nyelvtörténeti
szótárunk szerint a bár az 1800-as évek
első harmadában került nyelvünkbe.
Hasonlóan mondja a német, a francia
és az angol nyelv is. Az angolban eredetileg ’korlát; ivópult; kocsma’ jelentésben élt, és az ófrancia barre ’gerenda,
korlát’ szóra vezethető vissza.
A barista állandó feladatai közé tartozik a „csészeminőség” megőrzése. Új
fejlesztésük a kapucsínó és a tejes kávé
közötti flat white (’lapos fehér’) kávé.
Ennek magyarítására egyik nyelvészeti
portálunk már pályázatot is hirdetett.
Zimányi Árpád
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a hét kutatója

DEMOGRÁFIAI
MÚLT ÉS JÖVŐ

Váralljai Csocsán Jenő, a Magyar monarchia és az európai
reneszánsz című könyv szerzője 1931-ben született, ötgyermekes görög-katolikus család első gyermekeként. Az igazságos jövedelemelosztásról írt doktori értekezésében értékelméletet dolgozott ki, majd eljutott Görögországba, ahol a
hellén és bizánci kultúrát tanulmányozta. 1966-ban szentelték görög-katolikus pappá. Ugyanebben az évben került az
Oxfordi Egyetemre, ahol a nemzeti jövedelemről és a népesedésről végzett kutatásokat. A Pázmány Péter Katolikus
Egyetem újrainduló Bölcsészeti Karára azért hívták, hogy
megszervezze a Társadalomtudományi Intézetet.

– Mikortól van első írásos emlékünk a
magyar népességről?
– Dzsajháni 870 táján 20 000-re tette
a magyar sereg létszámát Etelközben.
Az 1359-ben kezdett Képes Krónika
27. fejezete szerint az Árpád vezérrel
bejött 7 törzs mindegyike 30 000 harcosból állt, akik 108 nemzetséget alkottak, így egy nemzetségre 2 000 fegyveres jutott. Jobbágy- és faluösszeírások a
középkortól kezdve voltak, általában a
portákat számolták össze az adóösszeírások során, s a történeti demográfusok ezekből igyekeznek a népességszámot megállapítani. Acsády Ignác 172021-re Magyarország népességét 2 582
598-ra becsülte II. József népszámlálása
alapján 1786-ban a tényleges népességet a
Szent Korona területén 8 491 806-ra teszik. A Központi Statisztikai Hivatalban
az ’50-es években kezdték feldolgozni a
levéltárakban levő hatalmas anyagot, de
1990 után elhalt a lendület, és tudtommal ma senki sem foglalkozik vele.
– Sok érdekességet tett közzé az
1959-es tanulmányában, három Vác
körüli falu XVIII. századi adatai
között is, különösen Sződről. Miért
épp e területet kutatta?
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– Mert ottani plébániákon leltem rá
jól használható régi anyakönyvekre.
Mária Terézia udvara igyekezett felmérni az ország népességét, és a plébánosokat kérdezték a parókiák lélekszámáról. Jól kivehetően a törökök után elnéptelenedett Sződön
1714 körül 14 jobbágyot írtak össze,
majd jött egy nagyobb bevándorlás,
főként Erdélyből érkező férfiakkal.
Ők jobbára szlovák lányokat vettek
feleségül, s így esett meg, hogy a
családnevek magyarok voltak, de a
papok arról számoltak be, hogy a híveik főként tótul gyónnak. A csecsemők egyötöde egyéves kora előtt
meghalt, s a legtöbb halálozás februárban és szeptemberben volt, utóbbi
időszakban főként hastífusz vagy
vérhas miatt. A fiatalok házasságkötése a mezei munkához és ahhoz az
előíráshoz igazodott, hogy böjti időszakban tilos a vigasság, ezért farsangkor és szüreti időszakban volt a
legtöbb lakodalom, március és november között inkább az öregebbek
házasodtak.
– Miért figyeltek fel 1965-ben Lon
donban a hajdani sződi szokásokra?
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– A „demográfia atyjának” tekintett
cambridge-i kutató és anglikán pap,
Thomas Malthus a XVIII. század végén azt javasolta, hogy a lányok később menjenek férjhez. Elmélete szerint a föld termékenységét csak számtani arányban lehet növelni, de a népesség négyzetes mértani arányban
szaporodik. Nagy-Britanniában nem
voltak olyan termékenyek a földek,
mint nálunk, és Malthus célja az éhínség elkerülése volt. Az Angliában
élő Hajnal Jánosnak feltűnt, hogy a
Danzingtól (azaz Gdansktól) Triesztig nyúló vonaltól nyugatra a lányok
már a XVIII. században is kitolták a
férjhezmenetel idejét 20–24 éves korig, és idézte azt a megfigyelésemet,
hogy Sződön a lányok 51,6 százaléka
elkelt 19 éves kora előtt. Hajnal rámutatott, hogy Malthus valójában
egy már bevett nyugat-európai szokást „fejlesztett” népesedéspolitikai
elméletté.
– Érdekes összefüggéseket írt meg az
1905-13 közötti kivándorlás okairól is
az 1977-ben Párizsban „La population
de la Hongrie au XXe siècle” címmel
kiadott könyvében.

termékenységi mutató

INTERJÚ VÁRALLJAI CSOCSÁN JENŐVEL

termékenységi mutató

1956

2014

A Magyarország teljes termékenységi mutatójáról készült ábrán jól látható

Házasságból történt születések valószínűsége Magyarországon

az 1978 óta tartó állandó visszaesés

1956–2014 között

– Sokféle összefüggésben, nemzetiségekre lebontva vizsgálódtam, s kiderült, hogy a kivándorlás egyenesen emelkedett a földtelenek arányával és négyzetesen az írni-olvasni tudással, de csökkent a magyar nyelv
tudásával. A magyarok kivándorlásának ingadozása 88 százalékban a
búzából való jövedelem változásával
volt összefüggésben. A ruténekél 72,
a szlovákoké 71 százalékban a burgonyából való jövedelemmel, a szerbeké 80, a horvátoké 89 százalékban a
burgonya hozamával, míg a románoknál 57 százalékban a kukorica
árával. Figyelemre méltó tény, hogy
a kivándoroltak 20 százaléka a következő évben visszajött.
– Az OECD számításai szerint
2000-ben Magyarországon a nyugdíjas korúak a munkaképes korúak
24 százalékát alkották, s ha a születések gyakorisága nem éri el az utánpótlási szintet, ha nem változik a trend,
akkor 2050-ben a nyugdíjas korúak a
munkaképes korúak felét is elérhetik.
– Ha így lesz, azt semmiféle nyugdíj-,
vagy jóléti rendszer nem tudja ellátni,
nem lesz miből nyugdíjat fizetni. A
harmadik gyermekek számának jelentős emelkedése nélkül a nyugdíjasok és a munkaképes korúak egyensúlyát aligha lehet helyreállítani.
Ezért a kormányzatnak arra kellene
törekedni, hogy a három gyermekkel
rendelkezők nagyobb nyugdíjhoz jussanak, mint a gyermektelenek és az
egykések. A nyugdíjak nagyságát a
megszületett és örökbefogadott, természetesen kitanított gyermekek számától kell függővé tenni, mert a
gyermekteleneket a nagycsaládosok
gyermekeinek kell majd eltartaniuk.
Az államháztartás fizetési mérlegét

egyre rontja, hogy egyre több
nyugdíjast egyre kevesebb munkaképes korúnak kell eltartania. A javasolt megoldással viszont nem terheljük
a jelenlegi és a közvetlenül következő
évek fizetési mérlegét.
– Pár éve egy nemzetközi demográfiai konferencián azt mondták, 2050-től
azért kezd visszaesni a Föld demográfiai
növekedése, mert az emberek 80 százaléka városokban fog élni. Egyetért ezzel?
– Ez elég merész kijelentés Dél-Amerikát vagy Afrikát illetően, de Európában valóban látni ezt a tendenciát. Az
öreg kontinensen kívül jóformán mindenütt szaporodik a népesség.
– Miben látja a katasztrofális magyarországi helyzet jelenlegi okait?
– A házasságon kívüli első születések
gyakorisága az erkölcsiség hanyatlásával egyre nagyobb méreteket ölt. A
népesség utánpótlás szempontjából ez
azért katasztrofális, mert a házasságon kívül szült első gyermeket sokkal
ritkábban követi második születés,
mint a házasságban, s így az utánpótlás elakad. A házasságban élők 20
százalékának azért nincs gyermeke,
mert a vetélések gyakorisága miatt
terméketlenné váltak. Ezek a családok például örökbe fogadhatnák az
elvetésre szánt magzatokat.
– Kimutatható összefüggés a vallásosság
és a gyermekvállalás között idehaza?
– Az I. világháború előtt a római
katolikus gyermekszám nagyobb
volt a többi felekezeténél, de ez az
összefüggés 1945 után megszűnt. A
vallás csak a komolyan hívő családoknál befolyásolja a születések számát. 2012-ben országos átlagban a
családok gyermekszáma 1,26 volt,
míg a protestáns lelkészek családjaiban
minden egyházkerületben 2,1 fölött,

a görögkatolikus Hajdúdorogi Főegy
házmegyében 2,83, a Miskolci Egyházmegyében 3,11, a római katolikus
klotildligeti ferences harmadrendben
4,4, az Egyetemi Templom Don
Bosco énekkarában 2,54. Ez is arra
mutat, hogy korántsem kizárólag
gazdasági és anyagi tényezőkön múlik a gyerekvállalás. Köztudott, hogy
a Kárpát-medencében, ahonnan an�nyi nép tűnt el az idők során, a magyarság csak a kereszténység fölvételével tudta magát 1000 éven át
megőrizni, és csakis a kereszténység
fogja megtartani.
– Demográfia és művelődéstörténet.
Hogy jön az egyikből a másik?
– Részben a Gondviselésnek, részben
az előtanulmányaimnak köszönhetően. A ciszterci gimnáziumban nagyon jó történelem tanárom volt, neki kellett írnom egy tanulmányt Janus Pannoniusról. 1963-ban, amikor
az ENSZ vezetője Magyarországra
látogatott, Kádárék meg akarták
mutatni, hogy ők mennyire „nyitottak”, és pár diáknak, köztük nekem is
megengedték, hogy Görögországba
látogassunk, ahol másfél éven át antik
görög és bizánci emlékeket tanulmányoztam. Oxfordban, ahol 28 évig
éltem egy egész birodalom kötelespéldány könyvtára fogadott. Az
Ashmoleanban, az egyetem szépművészeti múzeumában, rengeteg kincs
van a görög vázáktól kezdve az európai festményeken át a könyvtárig.
Ezen kívül az egyetemi Bodleian
Library-ban valamint a húsz középkorban alapított kollégium könyvtárában rengeteg középkori kódexszel, s
számtalan könyvvel lehet találkozni.
Bőven volt tehát módom kutakodni.
Veress Kata
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BESZÉLŐ KÉPEK

BÉKANÁSZ
A SÖTÉTBEN

Gyepi békák „emeletes” vándorlása
a Bajdázó-tónál. A színes fátyolfelhők, valamint
a Hold és a Bika csillagkép együttállása tette
felejthetetlenné ezt a hangulatot.

Kora tavasz a hegyen, alkonyodik az erdei tónál. Az erősödő holdfényben az énekes és fekete rigók búcsú
strófáikat küldik, közben halkan sustorog az avar: téli álmukból frissen ébredt barna varangyok százai
masíroznak ezüstös fényű erdei utakon kedvenc vízállásukhoz.
A barna varangyoknál jelentősen kevesebb
a nőstény, mint a hím, az ivararányuk akár
1:15 is lehet. Ezért, ha rátalálnak egy
nőstényre, azt többen is megrohamozzák,
és akár annak halálát is okozhatják:
a nagy csetepatéban egyszerűen vízbe fojtják.
A képen hat hím csimpaszkodik
a szerencsétlen nőstényen.
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A

barna varangy (Bufo bufo) Magyarország egyik leggyakoribb kétéltűje, elsődleges élőhelye a domb- és hegyvidéki
lombos és tűlevelű erdők, de réteken,
szántóföldeken és lakott területeken is találkozhatunk vele. Március végén másznak
elő téli rejtekükből, majd megkezdik komótos, akár több kilométeres vándorútjukat a
szaporodóhelyeket jelentő nagyobb vizekhez. A Börzsöny hegység legnagyobb kiterjedésű ilyen vízállása a Királyrét közelében fekvő Bajdázó-tó, ahova tömegesen
vonulnak a barna varangyok mellett a gyepi (Rana temporaria) és erdei békák (Rana
dalmatina) is. Násztevékenységüket évek
óta fotózom elsősorban éjjel, a csillagok
alatt vagy holdfényben komponálva.
Ahogy elcsendesedik az erdő, lassan besötétedik. A varangyok főként éjszakai életmódot folytató állatok, így bármerre is nézünk,
mindenütt meredt pózban tekintő békák jelennek meg. A tóhoz vezető 1 kilométeres

▼ Az erdei béka
▲ A hím speciális szorító fogással rögzül

másfél méternél nagyobb

a nőstényen a víz alatt. A nőstények a párzás

ugrásokra is képes

ideje alatt hosszú, kétsoros petezsinórjukat

(POTYÓ IMRE FELVÉTELEI

(amiben 7000–10 000 pete is lehet) a vízben
álló növényzetre csavarják, teljesen behálózva
azokat. A petékből 12–18 napnyi fejlődés után
bújnak ki a lárvák (ebihalak), melyek
1,5–2,5 hónap után hagyják el a víztestet.

ösvényen mintegy 140 lovagot számlálunk fotóstársammal, és mellettük csak
kilenc óriási nőstény terpeszkedik, vagy
éppen menekül az őt megrohamozó hímek szorító fogása elől. Lassú mozgásuk
miatt (19-50 méter/óra) beletelik több napba, mire odaérnek a tóhoz, ahol aztán néhány hét leforgása alatt lezajlik a nászidőszak. A hímek testtömege ilyenkor akár 21
százalékkal is csökkenhet. A lomha mozgás mértéke az aktuális hőmérséklettől
függ, ezért a jó képek elkészítéséhez szerencsés az esti csípős hideg, ami lelassítja
és hosszú mozdulatlanságra készteti őket.
Az egyik példány 33 percig teljesen megdermed, majd hirtelen megmoccan és néhány kisebb lépés után újra figyelni kezd.
Ám ha fagypont alá zuhan a hőmérséklet,
eltűnnek a békák: visszaássák magukat a
deres avarba. Ha enyhül az idő, újra előmásznak és folytatják vándorlásukat.

Egy hím barna varangy
kereső üzemmódban
pásztázza a holdfényben
fürdő tájat. Szaporodóhelyhűség jellemzi, tehát főként
ahhoz a tóhoz igyekszik, ahol
ő is kifejlődött korábban.

Potyó Imre
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E L Ő R E J E L Z É S - M AT E M AT I K A

SZÉL ÉS TELJESÍTMÉNY
A robbanásszerű energiafelhasználás-növekedés hatására az
emberiség a hosszútávon is fenntartható, alternatív energiaforrások felhasználását kezdte előtérbe helyezni. A szél mozgási
energiájának hasznosítása nagyjából 4000 évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor az első vitorlásokkal elődeink vízre szálltak. A villamos hasznosítás még jó ideig váratott magára, azonban
már a XX. századi western filmeknek is elengedhetetlen kelléke volt az ördögszekér mellett a
házaknál forgó szélkerék.

A

technológia fejlődésének és az
olajválság hatásának köszönhetően a szélenergia jelentős
mértékű globális hasznosítása az utóbbi
évtizedekben kezdődött. A Global
Wind Energy Council által kiadott
Wind Energy Report alapján 2015-ben
mintegy 60 GW szélerőművi teljesítményt telepítettek világszerte, a világon telepített szélerőművek száma pedig a 90-es évek eleje óta évről évre két
számjegyű növekedést produkál. Ebben a fejlődésben az élen Kína áll, az
említett erőművi teljesítmény felét ők
létesítették. Viszonyításképp a hazánkban üzemelő erőművek együttes elméleti összteljesítménye mindössze körülbelül 7500–8000 MW.

épült szélerőmű (és nem is várható),
azonban a kiszámíthatatlan termeléssel járó nehézség adott a rendszerirányító számára. Emiatt nagyon megosztó a megújuló energiaforrások minél szélesebb felhasználásának gondolata. Míg alkalmazásukkal teljes
életciklusra vetítve is nagyon alacsony
karbonkibocsátással tudunk villamos
energiát előállítani, közben a kiszámíthatatlan termelésnek köszönhetően
más erőművek szabályozására van
szükség, amik így nem az optimális
munkapontjukban termelve jóval környezetkárosítóbb módon működnek.
Belátható, hogy a szél– és napenergia
minél széleskörűbb hasznosításához a
várható energiatermelésük minél pon-

A fejlődés ára

A dinamikus fejlődésnek azonban
„ára” van, mostanában egyre többször
kerülnek címlapokra olyan szalagcímek, mint „negatív lett az áram ára
Németországban” vagy „fogyasztóknak járt pénz az áram használatáért”. A
villamos energia különleges áru, korlátozott tárolhatósága miatt (szemben
például a földgázzal) a mindenkori fogyasztásnak és termelésnek egyensúlyban kell lennie. A rendszerirányító feladata a mindenkori egyensúly fenntartása az erőművek fel-, illetve leszabályozásával, mivel a fogyasztói oldal
– elsősorban a lakosság – befolyásolása
jelentős komfortérzetromlással járna.
Ezt a folyamatot nehezíti a megújulók jelenléte, általuk ugyanis nem szabályozható egységek épülnek be a villamosenergia-rendszerbe a termelő oldalon is, ami esetenként túlzott
többlettermelést okozhat. Ugyan hazánkban az utóbbi bő 5 évben nem
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tosabb előrejelzésére van szükség. A
szélerőművek várható termelésének
előrejelzésére menetrendeket készítenek, melyeket numerikus számításokkal, a légkör differenciálegyenleteit
megoldva határoznak meg. A kutatásom célja egy ismert előrejelzési modell
hibás előrejelzési tendenciáinak felismerése, és olyan előrejelzési hibasávok
meghatározása, aminek segítségével az
előrejelzés nem egy pontban, hanem
egy tartományon értelmezi a várható
értéket. Tehát amellett, hogy az előrejelzés például 500 kW villamos energia
termelését vetíti előre, meghatározhatunk egy sávot (például 300-600 kW),
amiben nagy valószínűséggel benne
lesz a végül valójában leadott teljesít-

Szélsebesség és leadott teljesítmény kapcsolata. 8 m/s-os előrejelzett szél esetén
(folytonos piros) az előrejelzés 1 m/s-os hibája –300 kW-os és +400 kW-os eltérést is
eredményezhet (szaggatott vonalak). Megfigyelhető, hogy ha hasonló léptékű hibát
feltételezünk a széloldalon, más szélsebességek esetén nagyon eltérő
teljesítményoldali hibát hoznak létre.

mény értéke. Így az előrejelzés értéke
mellett a hibasáv „szélessége” segít abban, hogy az előrejelzésünkhöz képest
várhatóan milyen mértékű eltéréssel
fog értéket felvenni a leadott teljesítmény. Ez segítheti az erőmű-tulajdonost a minél pontosabb termelés-előrejelzés adásában, míg a rendszerirányító
pontosabban tervezheti az erőművek
szabályozását.
Modellfinomítás

A rendszerirányító számára a stabilitás
megőrzéséhez az erőmű által leadott
teljesítmény a fontos információ, végeredményben a minél pontosabb termelés-előrejelzés a cél, míg eddig a
szélsebesség numerikus előrejelzéséről
volt szó. Hogyan lehetséges a várható
szélsebesség alapján a szélerőmű leadott
teljesítményére következtetni? Az erőművek leadott teljesítményét sok paraméter befolyásolhatja (légsűrűség, lapátszög), de a döntő befolyásoló tényező a szélsebesség alakulása, a kettő
közötti kapcsolat kulcskérdés. Az ös�szefüggést a szél-teljesítmény görbével
szokás jellemezni.
A görbe szigmoid jellegű, azaz a két
paraméter között a kapcsolat erősen
nemlineáris. Ezt jól szemlélteti az ábránk. Általános igazság, hogy az
előrejelzett értékek soha nem tudják
pontosan a később mért valódi szélsebességet adni, legfeljebb közelíteni azt. Ezért
adott szélsebesség-előrejelzés pontosságát jellemezni lehet a pontbeli hibával,
ami az alábbi módon határozható meg:
azaz vesszük az előrejelzett és mért (bekövetkezett) érték különbségét egy
adott időpillanatra.
A számításaim során Levél település
melletti szélerőműpark előrejelzett szélsebesség- és teljesítmény-, valamint
mért szélsebesség- és teljesítményadatai
álltak rendelkezésre. 6 hónap, 15 perces
felbontású adatait felhasználva minden szélsebesség- és teljesítményértékre
meghatározható a pontbeli hiba. Ha
ezeket az értékeket kategóriákba soroljuk, melyet az angol irodalom érzékletesen „bin-countingnak“ nevez, akkor
a szélsebesség-előrejelzés hibájának empirikus sűrűségfüggvényét kapjuk.
Esetünkben 1 m/s-os tartományokat
definiáltunk, így például 6,5 m/s-os
előrejelzett és 4,7 m/s-os mért szél esetén a pontbeli hiba egy adott időpont-

Szélsebesség pontbeli hibatartományai (kék) és az illesztett Gauss-görbe (piros)

ban 1,8 m/s. Ez az 1,5-2,5 m/s közötti
tartományba esett, így a 2 m/s-os kategóriába soroltuk. A fenti módszerrel
meghatározott sűrűségfüggvény szemléletesen ábrázolja az előrejelzési modell
pontosságát. Látható, hogy a pontbeli
hibák értéke viszonylag szimmetrikus
0, azaz zérus pontbeli hiba körül, és az
értékek döntő többsége nem lépi át a
±5 m/s-os határt sem.
Ha belegondolunk abba, hogy a vizsgált szélsebesség-előrejelző modell ilyen
pontossággal képes 1 napra előre megjósolni azt, hogy milyen erősségű szél
fúj másnap, nem is tűnhet rossznak.
Azonban két dologról nem kaptunk információt: a leadott teljesítmény az értékek tükrében milyen lesz, illetve különböző szélsebességeken milyen az előrejelzés hibája. Például elképzelhető,
hogy amikor a modell 4 m/s-os szelet
jelez előre, minden esetben 2 m/s-mal
nagyobb szél fúj, míg mondjuk 7 m/snál fordított tendencia alakul ki, ami
az ábrából nem derül ki.
A szélsebesség-előrejelzés sajátosságainak megismeréséhez a már megismert
módszerrel szükséges az előrejelzési hibát adott szélsebességeken is vizsgálni.
Tehát az előrejelzett szélsebességek közül kiválasztjuk azokat az adatpárokat,
amik például eredetileg 5 m/s-os szelet
jeleztek előre, és megvizsgáljuk milyen
függvényt ír le így az előrejelzés pontbeli hibája. Ezt feltételes sűrűségfüggvénynek nevezzük. A számítások során
az előrejelzett szélsebességekhez tartozó
feltételes sűrűségfüggvényeket ábrázol-

tuk. Ezeket az a-d diagramok kék oszlopdiagramjai mutatják, melyekhez a
felső x tengely kapcsolódik.
Mindegyik ábra esetében megfigyelhető, hogy a kék függvények jellege közelítőleg azonos, a szélsebesség-előrejelzés hibája többnyire ±2 m/s között ingadozik, és egy szimmetrikus Gauss-függvényt ír le. Tehát következtetésként
levonható, hogy a szélsebesség előrejelzése minden szélsebesség-tartományon
közelítőleg azonos eloszlású.
Torzult görbék

Ezzel szemben a teljesítményoldalon
egészen más a helyzet. A piros oszlopdiagramok az egyes szélsebességhez tartozó leadott teljesítmény sűrűségfüggvényt ábrázolják. Látható, hogy itt
már nyoma sincs a korábban megfigyelt szimmetrikus Gauss-alaknak.
Ennek oka a két paraméter közötti
kölcsönös megfeleltetést adó szél-teljesítmény görbében keresendő. A görbe
nemlineáris karakterisztikája torzítja a
kék széleloszlások alakját, egységnyi
szélsebességhiba nem ugyanakkora
teljesítményhibát eredményez. Ezt a
torzító hatást egyszerűen a szél-teljesítmény görbe meredekségének változásával jellemezhetjük. A meredekség
növekedésének hatására az egységnyi
szélsebesség-előrejelzés hibája egyre
nagyobb leadott teljesítménytorzulást
eredményez.
A szél-teljesítmény görbe meredeksége 5 és 11 m/s szélsebességnél
kisebb, mint a másik két esetben,
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Szélsebesség és teljesítmény-eloszlás 5, 7, 9 és 11 m/s-os előrejelzett szél esetében

ahol a görbe meredeksége közel
maximális. Ennek eredményeképp –
noha a szélsebesség előrejelzése nem
mutat kiugró különbségeket – a teljesítményoldalon az előrejelzés hibája akár 800-1000 kW-os értékeket is elérhet, ami egy 2 MW-os beépített teljesítményű erőmű 50 százaléka is lehet!
Valószínűségi alapon a két változó
között akkor tudunk összefüggést
felírni, ha a köztük lévő kapcsolatot
lineárisnak tekintjük. Ehhez definiáljunk egy Δu intervallumot az u
szélsebesség körül, és legyen az általa eredményezett különbség a tel-

jesítményoldalon. Kis Δu esetén a
hozzátartozó ΔP egy u körüli Taylorsorral kifejezhető:

Ez az egyenlet általánosan leírja, hogy
a szélsebességben bekövetkező eltérések
miként jelennek meg teljesítmény oldalon. Ha a Δu egy kis eltérésnek tekinthető az előrejelzett és mért szélsebesség
között, akkor a Taylor-sor alapján a
szél-teljesítmény görbe a szélhibát a
görbe első deriváltjának függvényében torzítja a teljesítményoldalon.

Szélturbina előrejelzett és leadott teljesítményértéke egy májusi napon
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Az alapján, hogy milyen nagyságú
szélsebességet jelez előre a meteorológia,
következtetni lehet arra, hogy a leadott
teljesítmény várhatóan milyen nagyságú
tartományon fog értéket felvenni. Ez
elősegítheti az előrejelzés pontosítását
ugyanis láthatóvá válik az előrejelzés
várható értéke mellett az is, hogy milyen
pontosságú becsléssel is állunk szemben.
A szél-teljesítmény görbe torzító hatásának figyelembevételével létrehoztam egy modellt, ami a legutolsó
ábrán látható tartományokat generálta egy tetszőleges májusi nap előrejelzésére. Látható, hogy a piros – a szélerőmű által végül leadott – teljesítmény
döntően ebben a sávban mozog.
Összefoglalásként elmondható, hogy
a megfogalmazott matematikai modell alkalmas a szélerőmű-előrejelzés
mellett annak várható pontatlanságát is szemléletesen ábrázolni. Amíg
jelenleg havi szinten nagyjából 1
milliárd forinttal költ többet az állam kiegyenlítő energia vásárlására,
mint amennyi a menetrendektől való
eltérés büntető pótdíjaiból befolyik,
addig a menetrendek pontosítási lehetősége nemcsak elvi, hanem anyagi
motivációval is fog járni.
Sinkovics Bálint

AT H A N A S I U S K I R C H E R É S A V I L Á G M I N D E N S É G G Y Ű J T É S E

A TUDÁSMÚZEUM
MEGTEREMTŐJE

K

Athanasius Kircher (1602–1680) német származású jezsuita
szerzetes, korának egyik legnagyobb hatású tudós-polihisztora
volt. Tudományos munkássága során a természet titkainak feltárásán keresztül próbált eljutni Istenhez. Kutatása során
hatalmas gyűjteményt halmozott fel, mintegy „tudásmúzeumot”, mellyel megújította a XVII. század tudományos ismeretszerzési módszerét. Innentől vált a gyűjtemény a természet
megismerésének, rendszerezésének és leírásának alapjává.

ircher tanított a Würtzburgi
Egyetemen, majd 1635-től
Avignonban, később pedig
Rómában. Munkássága kiterjedt a
fizika, a matematika, a csillagászat,
illetve az ókori nyelvek és az antikvi
tások területére, az egyiptomi hie
roglifák megfejtését is megkísérelte.
Munkásságában Isten nyomainak ki
fürkészését célozta meg, egyik oldal
ról a természet mint a Teremtő tükör
képének vizsgálata által, másik oldal
ról pedig a bábeli zűrzavar előtti nyel
vek és írások kutatásával. Emellett
foglalkozott mechanikával is, az au
tomaták és a mechanikus szerkeze
tek, mintegy az isteni teremtést után
zó játékok is kutatásának részét ké
pezték. Musurgia universalis (1650) cí
mű munkájában leírt egyet, melynek
játéka során három küklopsz szinkó
pa ütemben kalapál, miközben Vul
canus isten vezényli őket, illetve
egy táncoló csontvázat. Kircher tu
dományos műveiben mindezek mel
lett geológiával, mágnesességgel és
vulkanológiával is foglalkozott.
Jezsuita szerzetes révén egész Euró
pára kiterjedő kapcsolathálózatot tar
tott fent, egyházi levelezői mellett vi
lági kapcsolatrendszere is volt, s olyan
jelentős mecénások támogatták tudo
mányos munkásságát, mint például a
Habsburg-család. Magyar kapcsola
tokkal is rendelkezett (melyek felte
hetően a Habsburgok közvetítésével
Bécsben alakultak ki): Oedipus
Aegyptiacus (1652) című monumentá
lis munkájának több fejezetét ajánlot
ta magyarországi mecénásoknak,
köztük a műgyűjtő Nádasdy Ferenc
országbírónak és tudós érdeklődésű
Lippay György esztergomi érsek
nek. Nádasdy Ferenc a tudós jezsuita
képét is megfestette Benjamin Block
által, emellett egy távcsövet is ka
pott tőle ajándékba, melyet feltehe
tően Batthyány Kristóf kézbesített
peregrinációját követően a főúrnak.
Nádasdy egyébként személyesen is ta
lálkozott Kircherrel 1665-ös itáliai
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Nemesfémbe foglalt
természeti ritkaságok a Kunsthistorische
Museumban

(A SZERZŐ FELVÉTELE)
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1

2

3

1, A hétköznapi élet ókori
kellékei
2, Egyiptomi múmiák
3, Fibulák
4, Bacchus, Diána
és Mars istenek szobrai
Athanasius Kircher
gyűjteményében

4

útja során, valamint ugyanekkor a
korszak két legrangosabb távcsőké
szítőjével, Eustachio Divinivel és
Giuseppe Campanival. Nyomdáját is
felajánlotta a híres tudós számára, aki
azonban nem élt a nagyvonalú lehe
tőséggel.
Athanasius Kircher gyűjteményének
gyarapítására mecénásai mellett köny
vei révén szerzett anyagi alapot, euró
pai és misszionárius jezsuiták, vala
mint kapcsolatrendszere által. Mundus
subterraneus című műve előkészületei
során, 1659-ben körlevélben egy 14 pon
tos kérdőívet küldött szét, melyben a
bányászatra és az ércekre, illetve a
földalatti lényekre vonatkozóan

érdeklődött, s erre
küldött válaszként
került gyűjteményé
be több magyar geo
lógiai emlék a felsőmagyarországi bá
nyavárosok adomá
nyai által. Ez a példa
jól mutatja Kircher
megismerési mód
szerét: ahelyett, hogy
a korábbi bevett gya
korlat szerint az óko
ri szerzők munkái
nak alapvető téziseire
épített volna, a baconi empirista szem
léletet követte. Egzotikus növények
ből, ásványokból, és állatokból, vala
mint ókori emlékekből álló gyűjte
ményt halmozott fel, amely kutatásai
alapját képezte, s amelyet egy adott té
ma feldolgozásához kapcsolati hálóján
keresztül célzottan gyarapított.
A XVII. században a gyűjtemény
felhalmozása, mint a világ megisme
résének alapja egyre elterjedtebbé vált.
Úgynevezett
Kunstkammereket,
Wunderkammereket, és Raritäten
kabineteket, azaz a „csodakamrákat”,
és ritkasággyűjteményeket – a tudásés az értékfelhalmozás templomait.
Egy ilyen gyűjteményben – melyhez

gyakran tartozott könyvtár is – szá
mos különféle tárgy helyet kapott,
így festmények, ötvösművek, termé
szeti ritkaságok, fegyverek, mecha
nikai szerkezetek, numizmatikai em
lékek és antikvitások: minden, ami
régi, az ország és a természet múltját
és jelenét őrzi, minden ami különös,
ami értékes és bemutatásra méltó – a
humanista tudományos szemlélet és a
retorika szabályai szerint, a tárgyak
neveihez fűződő analógiák alapján
rendszerezve, a XVII. század máso
dik felétől pedig enciklopédikus ala
pokon, a tudományt szolgálandó.
Az így létrejött gyűjtemények a dip
lomáciai és peregrinus utak kedvelt
állomásaivá váltak, a tudás- és érték
felhalmozás, illetve a művelődés
egyik formájává.
Athanasius Kircher gyűjteménye a
XVII. század közepén Európa egyik
szellemi műhelye volt. Egy térbe,
mintegy mikrokozmoszba sűrítette a
természet formáit, az ókori történelem
emlékeit, mindent, amin keresztül
Kircher Isten és a Teremtés titkait
fürkészte. Kollekciójáról 1709-ben je
lent meg katalógus, egykori tanítvá
nya Filippo Bonanni tollából. Ebben
12 osztályba rendszerezve szerepelnek
a gyűjteményi darabok, külön az óko
ri és keresztény szakrális szobrok, a
különböző világi és egyházi témájú fo
gadalmi képek, sírok és sírfeliratok,
lámpások, illetve egyéb ókori emlékek:
töredékek, fibulák, gemmák, kőtáblafeliratok és érmék. A természeti tár
ban kövek, fosszíliák, korallok, ércek
és ásványok sorakoztak, majd külön a
világ minden tájáról származó tengeri
állatok és növények, valamint külön a
szárazföldiek. A korallok egyébként a
Wunderkammerek különösen kedvelt
darabjai voltak, hiszen azon túl, hogy
egzotikumnak számítottak, hova
tartozásukról, állati, növényi, vagy
kőzet mivoltukról komoly tudomá
nyos viták folytak. Kircher gyűjte
ményében külön egységet képeztek
a matematikai eszközök, az optikai
eszközök és a mikroszkópok.
A gyűjtemény egyfajta enciklopédi
kus jelleget öltött, a tárgyak típuson
ként különültek el egymástól, Kircher
tudományos munkásságához igazodva.
Ez a gyakorlat később, a XVIII. század
során általánossá vált, s ma a múzeu
mokban tükröződik vissza.
Bódai Dalma
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POPULÁCIÓGENETIKA

AMERIKAI ŐSLAKOSOK

Az amerikai kontinensre a jégkorszakban, az akkor szárazulattá vált Bering-szoroson át érkeztek
Szibériából az első őslakosok, azonban az, hogy valójában hány embercsoport is vándorolt Amerikába,
nem volt egyértelmű. Alaszka középső vidékén, az Upward Sun River nevű lelőhelyen 2013-ban talált,
11 500 éves sírban két csecsemő maradványai segítettek a kérdésre választ találni, egyikük genetikai elemzését végezte el a közelmúltban egy nemzetközi kutatócsoport.

A

szibériai eredetű, Amerikába vándorolt népet a mai
Bering-szoros helyén a jégkorszakban volt szárazulat neve alapján beringiainak nevezik. Az amerikai kontinensre érkező beringiai ősök
egy része délebbre vándorolt, egy
másik része pedig Alaszkában maradt
s ott élt tovább a populáció eltűnéséig
- ez utóbbiakat képviselik a leletek,
a délre vándoroltaktól erednek
mind az észak-amerikai, mind a
dél-amerikai őslakosok.
A két csecsemő maradványainak
egyike, a hathetesre becsült korú kislány (a lelőhely neve után USR1) volt
kellően jó állapotban a komplex összehasonlító elemzésekhez, ám az egyértelmű, hogy közeli rokonok, valószínűleg elsőfokú unokatestvérek voltak a
másik (USR2) csecsemővel. A vizsgálatok érdekessége azonban a beringiai
népcsoport eredete és a mai amerikai
őslakossággal való kapcsolata lett.
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A beringiai csecsemő genomját az
amerikai őslakosság különböző népeinek, valamint a világ 167 népcsoportjának genomjával is összevetették. Az
hamarosan kiderült, hogy a csecsemő
egy korábban nem ismert beringiai
csoporthoz tartozott, ezt követően tárultak fel a részletek.

2018/15

Az eredmények alapján az amerikai
őslakosokban folytatódó, eredeti népcsoport körülbelül 36 ezer éve kezdett
leválni a szibériaiakról (ám ebből az időszakból amerikai embernyomok nem
ismertek), de mintegy 25 ezer évvel
ezelőttig fennállt a kapcsolat beringiai
és az eurázsiai népcsoportok közt,

A 11 500 éves csecsemő
maradványok feltárása

Régészek dolgoznak az alaszkai
Upward Sun River lelőhelyen

amit a jelentős génáramlás jelez. Körülbelül 24 ezer évvel ezelőtt szakadtak el
a beringiaiak Szibériától, ezt egyúttal
az ottani emberi jelenlét nyomaiban a
régészeti leletek csökkenése is mutatja.
Mivel ekkor volt az utolsó glaciális maximum, ez minden bizonnyal közrejátszott a leletszám s az ott élők létszámának csökkenésében, s feltehetőleg az
ezen időszak során kialakult igen zord
körülmények miatt indulhatott el e népcsoport az amerikai kontinensre is. A
vizsgálatból az nem derül ki, hogy pontosan hol történhetett meg az elszakadás,
de az ekkori nagymértékű eljegesedés
mindenképpen fizikai akadályokat teremtett az ázsiai és a beringiai népcsoportok kapcsolataiban. Az ázsiaitól elszakadt népcsoport hosszabb ideig Beringia
területén maradhatott, ahogy ezt már
egy korábbi kutatás is feltételezte.
Az ősi beringiai népességről körülbelül 21 ezer éve váltak le a mai amerikai
őslakosságot képviselők, az Alaszkában
maradó beringiaiak és a kontinentális

jégtakarótól délre vándorlók közti,
génáramlással jelzett kapcsolat körülbelül 18 ezer évvel ezelőttig állt fenn,
ezt követően már csak az észak- és délamerikai csoportok közti kapcsolatnak
vannak nyomai. Az észak- és dél-amerikai őslakos csoportok mintegy 15 ezer
évvel ezelőtt váltak szét, a dél-amerikaiak ekkor elkülönült génjeinek a mai
észak-amerikai őslakosok génállományában már nincs nyoma, bár ezek a
népek valószínűleg csak az eljegesedés
vége után vándoroltak vissza északra, a
korábban jéggel borított vidékre.
A mai alaszkai, kanadai és grönlandi
sarkvidéket benépesítő inuit, aleut és az
alaszkai atabaszka népek későbbi elterjedésűek, s e népek szibériai eredetű
génjei csupán 4-5000 évesek, így az
amerikai őslakosságot a rajtuk kívüli
indián népek alatt kell értenünk.
Az a régészeti leletek alapján bizonyos, hogy 14 600 éve már éltek emberek az egykori észak-amerikai jégtakarótól délre, ők tehát még bőven a

jégkorszak idején vándoroltak oda, valószínűleg jégmentes folyosó(ko)n át.
Az észak- és dél-amerikai őslakosok
szétválása is ezen, a jégborítástól mentes, de még Észak-Amerika területén
lévő helyszínen történhetett meg.
A beringiai népességet képviselő
alaszkai csecsemő és az amerikai kontinens teljes területét benépesítő őslakosok közti genetikai kapcsolat ezek alapján egyetlen ősi populációra vezethető
vissza, de az, hogy ez a népcsoport
egyszerre, vagy külön-külön csapatokban kelt át a mai Bering-szoros területén, egyelőre nem világos. Két olyan
helyszín lehetősége merült fel a genetikai adatok alapján, ahol a beringiai és
az indián népek szétválása történhetett:
az egyik még kelet-szibériai területen
zajlott, a másik pedig Beringia keleti
régiójában, s mindkét lehetőségnek
vannak régészeti és genetikai ellentmondásai is, így van még mit feltárni
az amerikai kontinens múltjáról.
Landy-Gyebnár Mónika
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LogIQs
www.mensa.hu

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános

Az előző számunkban megjelent fejtörők
megoldásai

feladatmegoldó képességét teszik próbára.

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók

Megoldás: A felsőbe.

meg, nem épülnek egymásra, mindegyik más és

(Ezek bal kezek, az alsók jobb kezek.)

más készség fejlesztésére vagy tesztelésére
alkalmas. Jó töprengést, briliáns ötleteket, eredményes gondolkodást kívánunk!
1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa
Megoldás:
1905.04.11., József Attila születésének napja.
(Április 11. a költészet napja.)
3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa
Megoldás: d
(Az ábrákon egy tetris játék folyamata látható:
fentről különböző elemek „hullanak” le (képenként 3-3 egységnyit
esnek), majd rakódnak egymásra. Az a sor, amelyik
egy új elemmel kiegészülve teljes egészében ki lesz töltve
(nem maradnak hézagok), törlődik.)

Milyen szó illik a téglalapba?

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

3. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

A minta alapján
milyen betűk kerülnek
a színes körökbe?

minta

Melyik rajzolatot kapjuk, ha a középső
korongra egymásra forgatjuk a mintás,
de átlátszó üveglapokat?
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ADATOK ÉS TÉNYEK
Történeti adatok a világ országairól,
az egy főre jutó GDP

A Gröningeni és Utrechti Egyetem négy kutatója idén januárban publikálta a 2010-ben elhunyt Angus Maddison történeti
statisztikai számításainak továbbfejlesztését. A korai újkorban,
tehát Amerika felfedezésétől a francia forradalomig az egy főre jutó termelés leginkább a nyugat-európai, „hajózó” nemzetek esetében volt kimagasló (az országok mai területére számítva). Ebbe a csoportba tartozott Belgium, Hollandia (amely
1570-ben nagyjából akkora kereskedelmi flottával rendelkeA legnagyobb egy főre jutó GDP-vel
rendelkező országok és Magyarország
(2011. évi áron dollárban, vásárlóerő-paritáson számítva)

Évszám

Első helyezett
és az egy főre jutó GDP-je

Magyarország
egy főre jutó
GDP-je

1

Olaszország

1 546

..

1000

Irak

1 155

..

1500

Belgium

1 836

..

1600

Hollandia

2 433

..

1700

Dél-Afrika

3 546

..

1800

Hollandia

2 384

..

1870

Ausztrália

4 292

790

1890

Ausztrália

6 366

1 066

1900

Egyesült Államok

6 252

1 218

1910

Ausztrália

8 117

1 448

1920

Ausztrália

8 491

1 237

1930

Egyesült Államok

9 490

1 780

1940

Ausztrália

11 725

2 378

1950

Egyesült Államok

15 241

2 654

1960

Egyesült Államok

18 058

4 507

1970

Líbia

31 646

7 039

1980

Katar

202 714

11 289

1990

Egyesült Államok

36 982

12 097

2000

Egyesült Arab Emirátusok

105 222

14 757

2010

Katar

123 057

20 365

2016

Katar

139 783

24 047

Forrás: A Maddison-projekt adatbázis 2018. januári adatfrissítése. Az adatok
csak adott évben összehasonlíthatóak időben nem. A korai évekre csak az országok szűk körére áll rendelkezésre adat. A Hollandiára vonatkozó 1600 és
1800. évi adat a hollandi régióra vonatkozik.

zett, mint Anglia, Németország és Franciaország együttvéve),
Spanyolország és az Egyesült Királyság. 1820-ban Nyugat-Európában átlagosan kétszer akkora volt az egy főre jutó termelés,
mint Kínában; a későbbiekben a világ leggazdagabb és legszegényebb országai közötti különbség jelentősen nőtt. A XIX. század
nagy részében az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok egy
főre jutó termelése lényegében megegyezett, az 1880-as és a ’90es években azonban már az amerikai ország járt előrébb. 1870től – közel 100 éven keresztül – angolszász országokat találunk a
rangsor első három helyén, Ausztráliát, az Egyesült Államokat,
Új-Zélandot és esetenként az Egyesült Királyságot. A XX. század második felében, a kőolaj felértékelődésével párhuzamosan
arab országok jelentek meg az élmezőnyben (Katar, Kuvait,
Egyesült Arab Emirátusok, valamint Líbia), de a pénzügyi központnak számító Luxemburg is számos alkalommal ért el nagyon kedvező helyezést. 2016-ban a világelső Katart a következő országok követték a rangsorban: Norvégia, Egyesült Arab
Emirátusok, Luxemburg, Kuvait, Szingapúr, Svájc, Írország,
Egyesült Államok és Hollandia.
A rendelkezésre álló adatok alapján hazánk történetében a
legnagyobb gazdasági fejlődés a XX. század ötvenes-hatvanashetvenes éveiben következett be. Az 1980. évi egy főre jutó
GDP-nk 1,7-szerese volt az 1960-asnak, míg 1990 és 2010
között 1,3-szeresére, 1990 és 2016 között pedig 1,5-szeresére nőtt az egy főre jutó termelésünk.
A rendszerváltás évében, 1990-ben Magyarország fejlettsége számos, a szocialista táborba tartozó országétól elmaradt. Csehszlovákia egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számított GDP-je például 41%-kal volt magasabb, azon belül
Csehországé 68%-kal, a Szovjetunióé 65%-kal, azon belül
Oroszországé 51%-kal. (Kelet-Németországra nem állnak
rendelkezésre adatok.) A jugoszláv tagköztársaságok közül
Szlovénia és Horvátország is nagyobb egy főre jutó GDP-vel
rendelkezett, mint Magyarország (+38, illetve +23%), Szerbiáé ezzel szemben mintegy 40%-kal kisebb volt a magyarnál (Romániához és Lengyelországhoz hasonlóan). A volt
Jugoszlávián belüli területi egyenlőtlenség azonban még ennél is markánsabb volt, hiszen Bosznia-Hercegovinában az
egy főre jutó GDP mindössze 16%-át tette ki a magyarországinak, ami még a kínainál is alacsonyabb volt (20%).
2016-ban Csehországban és Szlovéniában továbbra is nagyobb
volt az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számított GDP, mint
Magyarországon (+29, illetve +20%) és időközben Lengyelország megelőzte hazánkat (+8%). Horvátországban és Oroszországban ugyanakkor valamelyest elmaradt a termelékenység a
magyarországitól (–10, illetve –4%). Románia fejlettsége közeledett a magyarhoz (–21%), Szerbiában ezzel szemben továbbra is
négytizedével kisebb az egy főre jutó GDP.
Herzog Tamás

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

utatások már tisztázták, hogy a
K
súlygyarapodás csökkenti az étel
ízére való érzékenységet. A hatás vis�-

szafordítható, ha a testsúly csökken.
Eddig azonban nem tudták kideríteni a jelenség okát. Egy nemrégiben a
PLOS Biology folyóiratban, Andrew
Kaufman, Robin Dando, és kollégái
(Cornell Egyetem, USA) tollából
megjelent tanulmány arról számol be,
hogy a gyulladás, melyet az elhízás
okoz, csökkenti az ízlelőbimbók számát a nyelven egerek esetében.
Egy ízlelőbimbó körülbelül 50-100
sejtet tartalmaz a háromféle fő sejttípusból, melyek mindegyike különböző
szerepet játszik az öt elsődleges íz érzékelésében (sós, édes, keserű, savanyú,
és umami, azaz „finom íz”, „zamat”).
Az ízlelőbimbó sejtjei gyorsan megújulnak, élettartamuk átlagosan 10 nap. A
kutatók az ízlelőbimbók elhízottságban
fennálló állapotának vizsgálatához egereket etettek 15 százalék zsírtartalmú
normál étrenddel, és 58 százalékos
Már óvodában adunk
a jó hírünkre

azt hittük, a jó hírünkkel való
Ejelenikddig
foglalatoskodás csak 9 éves korban
meg. Egy új kutatás azonban
kimutatta, hogy már 5 éves gyerekek is
tisztában vannak azzal, milyen a hírük, és stratégiát dolgoznak ki a jó hírük, a külső arculatuk javítására.
Az óvodások ugyan még nem használják a társasági oldalakat, de arculatukat már építik. Egy új kutatásból kiderült, mire a gyerekek elérik az iskolás
kort, már foglalkoznak a jó hírükkel. A
Trends in Cognitive Sciences című folyóirat hasábjain megjelent tanulmányban
Ike Silver és Alex Shaw pszichológus azt
részletezi, hogyan kezdünk 5 éves korunk körül érdeklődni a saját társadalmi státuszunk iránt. Ebben a korban a
gyerekek elkezdenek azon gondolkodni, másoknak mi a véleménye róluk,
és olyan módon kezdenek viselkedni,
mely a jó hírnevüket fokozza.
„A pszichológusokat régóta érdekli, hogy
vajon hogyan építjük ki az identitásunkat, illetve azok a stratégiák, melyeket használunk
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A keserű, a savanyú és a sós íz érzésének helyei a nyelven

zsírtartalmú hizlaló diétával. Talán
nem meglepő módon, 8 hét elteltével
a hizlaló étrenden élő egerek egyharmaddal többet nyomtak normális
étrenden élő társaiknál. Az elhízott
egereknek 25 százalékkal kevesebb
ízlelőbimbója lett, mint a normál testalkatúaknak, amelyeknek nem változott meg sem az ízlelőbimbóik átlagos
mérete, sem a három típusú sejt aránya az egyes ízlelőbimbókban.
Az ízlelőbimbók sejtjeinek megújulása,
kicserélődése normál esetben a programozott sejthalál (apoptózis, fiziológiás

sejthalál) és az őssejtekből való új sejtek kifejlődésének a kiegyensúlyozott
kombinációjának következménye. A
kutatók azonban megfigyelték, hogy a
fiziológiás sejthalál mértéke megnövekedett az elhízott egerekben, csökkent
azonban az ízlelőbimbó sejtjei őssejtjeinek száma a nyelven. Ez megmagyarázza az ízlelőbimbók rendszerének
hanyatlását. Azok az egerek, melyek
genetikailag ellenállóak voltak az elhízásra, nem mutatták ezeket a hatásokat
még akkor sem, amikor magas zsírtartalmú étrenden tartották őket. Ez arra

arra, hogy a társadalomban képviseltessük magunkat. Azt találtuk, hogy azok
a komplex és stratégia szerint végrehajtott
önreprezentációs viselkedések, melyeket felnőtteknél látunk, sokkal fiatalabb korban
jelennek meg, mint ahogy eddig hittük”
– mondta Alex Shaw, fejlődéspszichológia professzor, a Chicagói Egyetem
(USA) munkatársa.
A kutatások kimutatták, hogy a gyerekek tudatossága a szociális helyzetük
kapcsán a felnőttektől eredeztethető, és
megtalálható sokféle kultúrában a különböző társadalmi normák és elvárások mellett is. Mint a felnőttek, a gyerekek is szeretnék, ha elfogadnák őket
azok, akiket csodálnak. Az olyan interaktív tapasztalatok, mint például a játékok megosztása a társakkal, az együttműködés a csapattal vagy a tanárra
való odafigyelés, lehetőséget adnak a
gyerekeknek arra, hogy megtanulják,
mi hozza létre a vágyott hírnevet, és
melyek azok a stratégiák, amelyeknek
segítségével az ő társadalmi közegükben jó hírnevet építhetnek ki.
„Mint társadalom, erőteljesen az arculatépítésre és saját magunk prezentálására

összpontosítunk, a gyerekeink már korán
és sűrített formában kapnak arról elveket,
hogy milyen is legyen az arculatuk és a
társadalmi státuszuk. A gyerekek érzékenyek arra, hogyan viselkednek a körülöttük
élők, beleértve azokat a felnőtteket is, akik
nagyon törődnek a jó hírükkel” – mondta Ike Silver, a Pennsylvania Egyetem
(USA) Wharton School of Business
doktorandusza.
Az 5 éves gyerekek nem csak, hogy
tisztában vannak azzal, milyen a hírük, hanem stratégiák mentén viselkednek, hogy formálják a külső arculatukat. A kutatók úgy találták, hogy
egy gyerek annak megfelelően fog viselkedni, hogy morálisan és társadalmi
szinten jónak tűnjön a kulcsfontosságú
megfigyelők szemében. Tudjuk, hogy
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mutat rá, hogy nem maga a sok zsír fogyasztása okozta a változást, hanem a
zsírszövet felhalmozódása, a háj.
Az elhízás a krónikus enyhe gyulladással kapcsolható össze. A zsírszövet
a gyulladást megelőző citokineket
termel – ezek a sejtek közötti jelzőfunkciót ellátó molekulák –, köztük
a TNF-alfát. A kutatók azt találták,
hogy a magas zsírtartalmú diéta növelte a TNF-alfa szintjét az ízlelőbimbók környezetében. Azok az egerek,
melyek genetikailag képtelenek voltak
TNF-alfa termelésére, nem szenvedtek csökkenést ízlelőbimbóik számában annak ellenére sem, hogy súlyuk
gyarapodott. Ezzel szemben amikor
TNF-alfát injektáltak közvetlenül a
normál súlyú egerek nyelvébe, akkor
az ízlelőbimbók száma csökkent a testzsír alacsony szintjének ellenére is.
„Ezek az adatok együtt azt sugallják, hogy
a nagymértékű elhájasodás, mely a magas
zsírtartalmú étrend következménye, összekapcsolható az enyhe gyulladásos reakcióval,
mely hibát hoz létre az ízlelőbimbók karbantartásának és megújításának egyensúlyában.
Az eredmények új terápiás stratégiákra mutathatnak rá, melyek segítségével elháríthatjuk az ízlelés gyengülését az elhízott lakosság
körében” – összegezte Dando.
(PLOS)
a felnőttek sok jellemvonást irányítanak annak érdekében, hogy egy bizonyos benyomást tegyenek a társaságukra. Azt azonban még nem tudjuk,
hogy vajon a gyerekek megértik-e és
kihasználják-e azt a lehetőséget, hogy
különböző jellemvonások (bátorság,
jómód, nonkonformizmus) különböző
időben, különböző emberek körében
lehetnek értékesek. Fontos lenne kideríteni azt is, ebben a folyamatban hol
sikerül a gyerekeknek valóban kontrollálni a jó hírüket, és hol vannak a
nehézségeik.
A kutatók a jövőben azt szeretnék
vizsgálni, hogy a társadalmi környezet
és az arculatra tudatos kultúrák hogyan hatnak arra, hogy a fiatal gyerekekben megjelenik-e a jó hírüket illető
tudatosság.
„Mi történik még az 5 éves kornál is korábban? – ez a kérdésünk merül fel, ahogy
előrébb jutunk a kutatásban. Biztosan nem
úgy működik a dolog, hogy a gyerekek első
nap megjelennek az óvodában, és máris
működik a jó hírükkel kapcsolatos tudatosság a semmiből” – mondta Silver.
(Cell Press)

Egyszerű megoldások
a vízminőség érdekében

z egészséges ivóvíz előállítása, a
A
víztisztítás, egyre újabb kihívásokkal szolgál. Megszoktuk, hogy

manapság a kutatók high-tech, bonyolult megoldásokkal állnak elő.
Egy új eredmény azonban elegánsan
egyszerű víztisztítási megoldást ajánl
a két legtipikusabb, városi víztározókat érintő problémára.
A Michigani Műszaki Egyetem
(USA) munkatársai, Mohammad
Alizadeh Fard, doktorandusz-hallgató,
és Brian Barkdoll, a civil- és környezetmérnöki tudományok professzora,
egyszerű, gazdaságos megoldást fejlesztettek ki arra, hogy a városi víztározókból megújuló anyagok segítségével távolítsák el a szennyeződéseket.
Az ivóvizet többnyire hatalmas víztározó tartályokban tárolják. A legtöbb ilyen tartályra jellemző, hogy
rendelkezik egy bevezető csővel, ahol
a víz beérkezik, és egy kivezető csővel. Ezek a csövek gyakran a tartály
alján találhatók. Bár a tartályt naponta újratöltik, a felső rétegében elhelyezkedő vizet ritkán használják, az
mozdulatlanul áll. Bár a legtöbb városi víztározót klórral kezelik, a felső vízréteg a baktériumok, alga vagy
más, vízhez köthető kórokozó táptalajává válhat, gyakori például a Giardia
lamblia és az Escherichia coli.
„Ha a víz nem mozog, akkor a baktériumok és az algák növekedésnek indulhatnak. Lehet, hogy nem érkeznek
eredetileg ilyen kórokozók a víz forrásától, de a levegőből is bekerülhetnek. A
mozdulatlan vízben a klór egy idő után
elhasználódik. Tehát mozgásban kell
tartani a vizet, különösen meleg éghajlaton” – mondta Barkdoll.
Ám amikor a városban vagy környékén nagy tűz üt ki, a víztározót
jelentősen leszívják, és az emberekhez a stagnáló víz érkezik meg
ivóvízként. „Köztudott dolog, hogy
tűzesetek után az emberek megbetegszenek. Ez az a probléma, amit próbálunk megoldani” – mondta Barkdoll.
Alizadeh Fard és Barkdoll zuhanyrózsára emlékeztető toldalékot készített,
melyet új, vagy már működő víztározókhoz lehet szerelni minimális
költséggel. A víztározó tetejéhez egy
PVC-csőből készült locsolót adnak, a
víztározó aljához pedig egy ezzel ellentétes irányút. Ilyen módon vezetve
a vizet a tartályba, a víz mozgásban

tartható. A kutatók a részleteket a
Hydraulic Engineering című folyóiratban ismertették.
A kutatók kidolgozták ötletüket, miszerint a mikroszennyeződéseket adszorbeálás segítségével távolítsák el. Az
adszorbció akkor történik meg, ha a
molekulák egy felülethez tapadnak. A
két kutató polimer bevonatú mágneses
nanorészecskéket használt ahhoz, hogy
adszorbeálja a következő anyagokat:
Tonalide (szagok elfedéséhez használatos, gyakran alkalmazzák mosószerek-

A PVC-cső rendszer, melyet Brian Barkdoll
(balra) és Mohammad Alizadeh Fard fejlesztett ki
(KÉP: SARAH BIRD/MICHIGAN TECH)

ben), Bisphenol-A (BPA, a műanyag
keménységének és átlátszóságának
fokozására használják), Triclosan (antibakteriális és antifungicid szer, melyet takarítószerekben használtak, ma
már betiltották), Metolachlor (permetezőszer), Ketoprofen (gyulladásgátló
gyógyszerhatóanyag) és Estriol (ösztrogéntartalmú gyógyszer).
A polimer bevonatú mágneses
nanorészecskék a Ketoprofent és a
BPA-t adszorbeálták legeredményesebben, 15 percen belül eltávolították ezeket
a szennyeződéseket 95-98 százalékos
hatékonysággal. Mivel az adszorbens
mágneses, a kutatók mágnest használtak
arra, hogy, miután a nanorészsecskék
elvégezték munkájukat, eltávolítsák
őket a vízből. Az adszorbens részecskék újra felhasználhatók, miután metanol oldattal lemosták őket. A kísérlet során a laboratóriumban a polimer
bevonatú mágneses nanorészecskéket
ötször használták fel újra, amíg a hatékonyságuk csökkenését tapasztalták.
„A civil- és környezetmérnököknek kezelni kell bármilyen problémát, melyet a
társadalom létrehoz. El kell távolítanunk a
mikroszennyeződéseket és az olyan szen�nyeződéseket, mint az opiátok” – összegezte Alizadeh Fard.
(Michigan Technological University)
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ÉT-ETOLÓGIA
Még a muslicák is
az ismert hangokat kedvelik

z, hogy a korai hangokkal való
A
tapasztalat hogyan befolyásolja
a nyelvtanulást, már régóta foglal-

koztatja a kutatókat. Számtalan,
főképpen madarakon végzett vizsgálat bizonyítja a korai hangingerek szerepét, de a háttérben húzódó
neurális folyamatok sokszor nem
ismertek.
Japán kutatók muslicákkal végzett vizsgálatai áttörést hozhatnak e
témában. Bár a muslicák nem csak
hanggal kommunikálnak, az eredmények szerint a korai életkorban
szerzett hangtapasztalatok alapvetően befolyásolják a párzási viselkedésüket. A muslicák udvarlási
Kettőscsillag-rendszerből
érkezhetett az ‘Oumuamua

2017. októberében felfedezett
A
csillagközi látogató, az ‘Oumua
mua nevet kapott égitest az új kutatá-

sok sztárja, két, a Monthly Notices of
the Royal Astronomical Society folyóiratban megjelent új tanulmány is
foglalkozik a távoli látogatóval: az
egyik az eredeti naprendszerét és az
‘Oumuamua természetét vizsgálta
meg, a másik az őt útnak indító rendszer központi csillagára koncentrált.
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rituáléjának része az
is, hogy a hím egy
adott rezgésszámmal
rezgeti szárnyait, és
a nőstényeket ez, és
csakis ez a hang készteti párzásra. A hang
tehát a fajfelismerésben is fontos jel.
A kutatók azt feltételezték, hogy a
muslicák öröklötten
tudják a fajspecifikus
„dallamot”. Kísérleteikben a frissen
kelt egyedek szárnyait lenyesték, és
vagy szeparáltan nevelték, vagy egy
eltérő faj hangjainak tették ki őket
egy hangszórón keresztül. Az eredmények szerint az izoláltan nevelt
nőstények alig párzottak. Az eltérő
faj hangjának kitett egyedek a saját faj hangjaira nem, az idegen faj
hangjaira viszont párzással reagáltak. A fajtársak felismerése eszerint
Ahhoz, hogy egy kisebb égitest
kilökődjön a naprendszeréből, a
csillaguktól távoli, nagyméretű gázbolygókkal rendelkező, nagy kezdeti össztömegű rendszerek a legalkalmasabbak. Ezek kialakulásának
időszakában lépnek fel a szükséges gravitációs zavarok - az ismert
exobolygó-rendszerek közt viszont
csupán körülbelül 10 százalék ilyen.
A rendszerek külső vidékén, ráadásul az aszteroidáknál jóval nagyobb
számban vannak jelen üstökösök,
így ezek kilökődésének esélye is
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a várttal ellentétben nem öröklött,
hanem a korai tapasztalat függvénye.
A felfedezés önmagában is érdekes, ráadásul egyszerű modellként
szolgálhat annak vizsgálatára, hogy
a hangingerek hogyan fordítódnak
át cselekvéssé – ami a nyelvhasználatnak is lényeges eleme.
Bilkó Ágnes
sokkal nagyobb, ezért úgy vélik,
hogy üstökösmag lehetett inkább a
látogató.
A kettőscsillag-rendszerek esetében a két csillag egy közös tömegközéppont körül kering, a bolygórendszerük pedig e két csillagot
körbefogó porkorongból alakul ki.
Az eddig talált exobolygók közt
számos létezik ilyen rendszerekben.
Kialakulásuk során a pályák instabilitása nagyobb, így innen sokkal
könnyebben tudnak aszteroidák is
kilökődni, s nem kell azt feltételezni az ‘Oumuamua-ról, hogy lecsupaszított üstökösmag lehetett. A
kutatást jegyző Alan Jackson szerint
furcsa volt, hogy az első csillagközi
látogatónk pont egy elkóborolt kisbolygó, hiszen sokkal gyakrabban lökődnek ki az üstökösök. Éppen emiatt
is kezdtek vizsgálatba, s az elvégzett
számításaik alapján jelentős esélye van
annak, hogy az ‘Oumuamua származási helye egy kettőscsillag-rendszer, amelynek egyik tagja egy nagy
tömegű, forró, kékesfehér csillag. Az
aszteroida a bolygókeletkezési fázis
során indulhatott útnak. Az ilyen
rendszerek kellő számban megtalálhatóak a galaxisunkban ahhoz,
hogy reális esélye legyen egy ilyen
rendszerből érkező látogatónak.
(Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society)

KERESZTREJTVÉNY
Mechwart András találmánya, a hengerszék forradalmasította a gabonaőrlést: a XIX. század és a XX. század fordulójára Budapest a világ
legnagyobb malomipari központjává vált. A nemzetközi piac megtartásához egyenletes minőségű lisztet kellett őrölni, s ehhez újfajta minőségvizsgáló műszerekre volt szükség. A mosonmagyaróvári Növénytermelési Kísérleti Állomás asszisztensének (vízszintes 1.) első ilyen
újítása (vízszintes 22.) a sikér nyújthatóságát tudta számszerűsíteni.
A számára igazi hírnevet hozó találmánya (vízszintes 38.) pedig már
a liszt vízfelvevő képességét is mérni tudta, amely egy fontos sütőipari
érték. Jó fejtést!
Minden rejtvényünkben található egy-egy bekeretezett négyzet. A
12. heti számunkban elkezdődő 15 hetes rejtvényciklusunk végére a
négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 200 éve született,
130 éve elhunyt orvos, anatómus, antropológus nevét adják meg. A
név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését
sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. A feltaláló neve. 9. Január elseje. 10. Kikötőváros a
Genovai-öböl partján. 12. Széles csík. 13. Illetékes, jótálló. 14. Vadszamár. 16. Igen, Giovanni! 17. Helymegjelölés nélkül (sine loco), röv. 18.
Igeképző, az -ül párja. 20. Október, röv. 22. Az újítás. 25. Agrártudományi egyetem, röv. 26. Innen máshova. 27. Uszoda közepe! 28. A bárium
vegyjele. 30. Pénzbeli foglaló. 32. Ilyen verseket ad elő a Kaláka és a
Szélkiáltó együttes is. 35. Etruszk, röv. 36. Bóbitás papagáj. 37. Brazil
szövetségi állam, fővárosa Belém. 38. Az újító számára hírnevet hozó
találmány.

6. Zalai (kiadványnevekben), röv. 7. ... Montand; egykori francia színész,
énekes. 8. ...-Curie; Nobel-díjas francia fizikus házaspár (Frédéric és
Iréne). 11. Lencsés távcső égitestek fényképezésére. 13. Nagykorú
lesz. 15. Guinea NOB-jele. 19. ... fővel; büszkén. 21. Megállapodáskor
mondjuk (két szó). 23. Női név, Rebinek is becézik. 24. Eleven. 29.
Szándékozik. 30. Megelégel. 31. Shakespeare egyik királydrámájának
címadó alakja. 33. Nagyfeszültség(ű), röv. 34. Becézett Edina. 37. Pamlag végei!

FÜGGŐLEGES: 1. A jólét (kifejezésekben használt) egyik jelképe. 2.
Felkínált vállalás. 3. Szentpétervár folyója. 4. Kávé! 5. A tölgy rokona.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Honterus János, Rudimenta
cosmographia.
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ÉT-IR ÁNY TŰ
Mecénás és katona
Március végén megér
kezett Székesfehérvárra
a Mátyás király - Mecénás és katona című ván
dorkiállítás, amely Po
zsonyban kezdte meg Kárpát-medencei körútját. A tár
laton Somodi András és Merényi Zoltán közös, rézből,
acélból és textilből készült kompozíciói tekinthetők
meg, és Corvinák, fegyverzetek, valamint vár- és
ostrommakettek is színesítik azt.
A kiállítás a Pozsonyi Magyar Intézetből érkezett a
Szent István Király Múzeumba, ahol csaknem egy hónapig lesz látható, majd a Délvidékre, Horvátországba,
Szlovéniába és Erdélybe utazik. A fehérvári kiállítás a
Mátyás-emlékév egyik kiemelt eseménye. Székesfehér
váron február 23-án kezdődtek az emlékév programjai,
amelyek december 12-én, Mátyás király esküvőjének
évfordulóján zárulnak. A több hónapos programsoro
zatban kiállítások, múzeumpedagógiai foglalkozások,
Kinizsi-erőverseny, fáklyás tárlatvezetés várja majd az
érdeklődőket.

Fél évezred bélyegeken
Ötszáz esztendeje annak,
hogy a legenda szerint Luther
Márton Ágoston-rendi szer
zetes, a helyi egyetem tanára
kifüggesztette 95 tételét a wit
tenbergi vártemplom kapujá
ra. Akkor még senki nem gondolta, hogy ezzel a tettével
egy új korszakot nyit meg, nemcsak az európai egyháztör
ténelemben, hanem az egész emberiség Istenhez, egyház
hoz és hithez való viszonyában. Ezek a változások aztán az
emberek, társadalmi csoportok, országok egymással való
kapcsolatát is döntő módon befolyásolták, alakítva az em
beriség történelmét.
A budapesti Bélyegmúzeumban látható, Egy új kor
kezdete – 500 éves a reformáció című tárlaton a kiállí
tott bélyegek, levelező- és képeslapok, egyéb dokumentu
mok ennek a fél évezrednek küzdelmeit, eseményeit, szerep
lőit mutatják be. A május
6-ig nyitva tartó kiállítás a
legszélesebb körből, az egész
világ bélyegkiadásából válo
gatva állít emléket a refor
máció jelentős személyisége
inek és eseményeinek.
A kiállításon egy egyedül
álló rajzfilmsorozat epizód
jai is megtekinthetők, mely Luther életét mutatja be a gyer
mekkortól kezdve a szerzetesi éveken és a katolikus egy
házzal való szembeforduláson át a reformáció megszilárdu
lásáig és elterjedéséig. A film Richly Zsolt rendezésében,
Lackfi János forgatókönyve alapján készült, a főcímzene
Gryllus Dániel alkotása.
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BKV 50
Az 50 éve, 1968. január
1-jén alakult meg a Bu
dapesti
Közlekedési
Vállalat, azaz a BKV,
mely kerek évfordulója
alkalmából megnyitott
50 éves a BKV című
kiállításon a fővárosi
közösségi közlekedés
rendkívül eseménydús
fél évszázadának tárgyi emlékei köszönnek vissza.
A december 31-ig látható kiállítás bemutatja a BKV
egykori és mai közlekedési ágazatait. A korszak legemb
lematikusabb járműveit fotók, makettek és eredeti jár
műtartozékok (pl. kapaszkodók, lámpák, leszállásjelzők)
idézik fel a régi UV villa
mosoktól a legújabb CAF
szerelvényekig, az Ikarus
620-asoktól a jelen Volvo,
VanHool, Mercedes bu
szaiig, a szovjet gyártmá
nyú ZIU trolibuszoktól a
Solarisokig, az Ev metrók
tól az Alstom járműveiig,
de a látogatók találkozhat
nak a BKV különleges közlekedési eszközeivel, hajóival,
a siklóval, libegővel és a fogaskerekűvel is.
Mindezek mellett az utazóközönség számára legin
kább szem előtt lévő közlekedési relikviák kerülnek be
mutatásra: régi jegyek, bérletek, jegylyukasztók, a ma
már különlegesnek számító megállótáblák, menetrendi
tájékoztatók, megmosolyogtató hajdani plakátok,
utastájékoztató anyagok vagy például a BKV dolgozói
által viselt egykori és mai egyenruhák.

Nem cukiságok
Reismann Marian magyar fo
tográfus gyermekekről ké
szült képeiből nyílt kiállítás a
budapesti Artphoto Galériá
ban Tekintetek címmel.
Reismann Marian gyerme
keket ábrázoló fotográfiáit ma
valószínűleg sokkal többen is
merik külföldön, mint Ma
gyarországon. Európa számos országában, de az északés dél-amerikai földrészen, sőt Ausztráliában is kisgye
rekekkel foglalkozó szakemberek százai tanulták az ő
képein keresztül meglátni a csecsemők kompetenciáját,
mozgásuk óvatosságát, a másikkal való gyengéd talál
kozásaikat. Marian fotói a kisgyerekeket nem “mosoly
fakasztó édességeknek” mutatja, hanem tevékeny, ma
guknak célokat kitűző, döntésekre képes egyéneknek.
Képei április 21-ig tekinthetők meg.

KÖV E T K E Z Ő S Z Á M U N K B Ó L
Viselkedéses idegtudományi
kutatások: vadászat

A vadászat központi fontosságú a raga
dozók életében és a viselkedés neurális
hátterét feszegető kutatások a hipotalamusz bizonyos részei és egy közép
agyi terület, a periakveduktális szürke
állomány érintettségére utalnak. Nem
rég két tanulmányt is publikáltak, ame
lyek ez utóbbi agyi területek anatómiai
összeköttetéséinek szerepét vizsgálták a
vadászattal kapcsolatban
Mókusháború – ki nyer, a szürke
vagy a vörös?

Vajon mi okozza az invazív fajok sike
rét új élőhelyükön? Angol kutatók
nemrégiben összehasonlító vizsgálato
kat végeztek az európai (őshonos) és az
észak-amerikai (behurcolt, invazív)
szürke mókusok bevonásával, ahol azt
kívánták eldönteni, hogy rugalma
sabb-e a szürke mókus probléma meg
oldó magatartása az őshonos fajénál.
Vízbe fúlt műanyag

Hatalmas, műanyag hulladékokból
álló szeméthalom hullámzik a
Csendes-óceánon, amely sokkal na
gyobb, mint azt sejteni lehetett. Egy
friss tanulmány szerint a mára már
Franciaország, Németország és
Spanyolország együttes területét is
meghaladó méretű hulladéktakaró
egyre gyorsabban gyarapszik.
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A hátlapon

Speta-csillagvirág
A természet tavaszi ébredésének
nyomon követésére mindig is ki
emelt figyelmet szenteltek az embe
rek. Kora tavaszi kirándulásaink so
rán az „ébredező” erdőben a gyakori
geofitonok mellett akár csillagvirá
gokkal is találkozhatunk.
Korábban a Kárpát-medencében ta
vasszal nyíló valamennyi csillagvirágot
egyetlen fajba vonták, mely a kétlevelű
csillagvirág (Scilla bifolia). Az 1970-es
évektől kezdődően azonban alaposabb
vizsgálatoknak vetették alá e növénye
ket és részben morfológiai, részben
kromoszómavizsgálatok alapján több
fajukat különítették el. Az eredmé
nyek alapján úgy tartják, a kétlevelű
csillagvirág elő sem fordul nálunk. Ki
mutatták viszont a ligeti csillagvirágot
(S. vindobonensis), az erdélyi csillagvirá
got (S. kladnii), a Speta-csillagvirágot,
(S. spetana), a nyugati csillagvirágot (S.
drunensis), valamint a bükki csillagvi
rágot (S. buekkensis), bár utóbbit később
alfaji rangra „minősítették vissza”.
Legritkább közülük a Speta-csillag
virág, melyet a Velencei-hegységből,
Nadap mellől írtak le 1987-ben. Kez
detben igen keveset tudtunk róla, s
egyetlen előfordulási helyű szuperen
demizmusnak tekintettük. Ám köz
ben Ausztriából, a Bécsi-medencéből
is kimutatták, s ma már a Morva-me
dencétől a Duna horvát szakaszáig
több mint tíz lelőhelyét ismerjük. Va
lamennyi a Pannóniai flóratartomá
nyon belül található, tehát bennszülött
fajnak tekinthetjük. E március máso
dik felében, április elején nyíló apró, de
rendszerint tömegesen megjelenő vi
rággal cseres- és gyertyános-tölgye
sekben, ritkábban ártéri keményfali
getekben, illetve zárt lösztölgyesekben
találkozhatunk. A csillagvirágok el
különítése szakemberek számára sem
egyszerű feladat, de elég, ha megje
gyezzük, hogy valamennyi hazai fa
juk védett!
Kép és szöveg:

Riezing Norbert
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