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Testvérlapunk, a Természet Világa idén is meghirdette 
Diákpályázatát, a korábbi évekhez képest néhány pontot 
módosított pályázati felhívásával. A pályázaton indulhat 
bármely középfokú iskolában a 2018/2019-es tanévben 
tanuló vagy végző diák, határainkon belülről és túlról. 

A pályázat terjedelme 8000–20 000 betűhely (karakter-
szám, szóközökkel együtt), tetszőleges számú illusztráció-
val. A kéziratot három kinyomtatott példányban kérjük. 
A nyomtatott változattal együtt a pályázatot CD-n (vagy 
DVD-n) is kérjük megküldeni, a szöveget Word formá-
tumban, a képeket, ábrákat külön fájlban ( JPG vagy TIFF). 

Alapvető követelmény, hogy a cikkek olvasmányosak, 
stilisztikai és helyesírási szempontból kifogástalanok legye-
nek. Kérjük a felkészítő tanárokat, szíveskedjenek e tekin-
tetben is útmutatást adni tanítványaiknak. Ne feledjék, 
hogy a diákpályázat cikkírói pályázat is, ezért a dolgozatokat 
úgy kell megírni, hogy annak tartalmát a természettudomá-
nyok iránt érdeklődő, de a témában nem járatos olvasók is 

megértsék. A pályamunkák végén kérjük a felhasznált iro-
dalmat és forrásmunkákat megjelölni. A szó szerinti idéze-
tek forrásának fel nem tüntetése etikai vétség, és a dolgo-
zatnak az értékelésből való kizárásával jár. 

A pályázatnak tartalmaznia kell készítője nevét, lakcí-
mét, e-mail-címét, telefonszámát, iskolája pontos címét 
irányítószámmal együtt, valamint felkészítő tanára ne-
vét és elérhetőségét. A helyi (iskolai) fordulón továbbjutó 
dolgozatok benyújtásának (postai feladásának) határide-
je mindegyik kategóriában 2018. december 7. A pá-
lyázat beadható személyesen (1088 Budapest, Bródy Sán-
dor utca 16.), vagy postán (1444 Budapest, 8. Pf. 256.).

Pályázati kategóriák: Természettudományos múltunk fel-
kutatása és a kultúra egysége; Önálló kutatások, elméleti ösz-
szegzések; Matematika és informatika; Egészségtudomány.

Minden kategóriában I. díj, II. díj, III. díj, valamint a 
zsűri döntésével több, arra érdemes írásnak különdíj is 
kiadható. A zsűri a díjazott diákok felkészítő tanárainak 
a munkáját is értékes jutalmakkal ismeri el. 

A részletes kiírás megtalálható a folyóirat honlapján s a 
nyomtatott Diákmellékletben több alkalommal is.

SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!
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A résztvevők válaszai arra utalnak, 
hogy náluk is végbement a gyakoriság-
függő koncepcióváltozás: az igazán kék 
ingerek megritkulása miatt az erede-
tileg inkább lilának talált árnyalatokat 
is kéknek ítélték. A kutatók ezután azt 
akarták kideríteni, hogy mennyire sta-
bil ez a jelenség, változtat-e valamit az 
eredményeken, ha résztvevőket infor-
málják a manipulációról. A következő 

kísérlet résztvevőit előre figyelmeztet-
ték, hogy a kék pöttyök mennyisége le 
fog csökkenni a próbák során, azonban 
a résztvevőknél ezen információ birto-
kában is megjelent a gyakoriságfüggő 
koncepcióváltozás. A következő kísér-
letben már kifejezetten megkérték a 
résztvevőket, hogy igyekezzenek kon-
zisztensen kategorizálni, tehát például 
ha egy árnyalatot a kísérlet elején lilá-
nak ítélnek, azt a kísérlet végén is igye-
kezzenek lilának kategorizálni. Ebben 
az esetben is megjelent a hatás, sőt, még 
akkor sem tűnt el, amikor a résztve-
vőknek pénzbeli jutalmat ajánlottak fel 
a következetes kategorizálásért.

Hogy megvizsgálják a jelenség álta-
lánosságát, más ingerekkel is hasonló 
vizsgálatokat végeztek. Ezekben a 
kísérletekben érzelmeket kifejező ar-
cokat és kísérleti terveket kellett ér-
tékelniük a résztvevőknek. Az egyik 
feladatban a fenyegető arcok számát 
csökkentették és a résztvevők ennek 
hatására a korábban semlegesnek ítélt 
arcokat is a fenyegető kategóriába he-
lyezték. A fikcionális kísérletek ter-
vezeteinek értékelése aszerint történt, 

A koncepciók 
gyakoriságfüggő 
megváltozása

A koncepció vagy fogalom, a 
világ valamely dolgáról alkotott 
elképzelés. Legtöbbünknek pél-
dául van fogalma mondjuk az 
almáról vagy a szeretetről. Egy 
érdekes jelenség a fogalmakkal 
kapcsolatban, hogy a különböző 

eseményeket, ingereket attól függően 
soroljuk ezen fogalmak alá, hogy az 
adott fogalomnak milyen más meg-
nyilvánulásaival találkoztunk már éle-
tünkben vagy a közelmúltban. Például 
napjainkban az aggresszió fogalma 
társadalmi szinten is kezd átalakulni: 
1960-ban még provokálatlan fizikai 
támadásként definiálták, azonban 
manapság már akár egy dühös pillan-
tást vagy egy kellemetlen megjegyzést 
is aggressziónak tekintenek. Ezt a je-
lenséget, a koncepció gyakoriságfüg-
gő megváltozásának nevezik, mivel 

feltehetőleg azért következik be, mert 
az adott fogalomhoz eredetileg sorolt 
események előfodulása ritkábbá válik.

A Harvard Egyetem kutatói kísér-
letekkel is kimutatták a koncepciók 
gyakoriságfüggő megváltozását és azt 
is megvizsgálták, hogy mennyire sta-
bil és mennyire általános ez a jelenség. 
Az első néhány kísérletben a résztve-
vők egy számítógép monitorján meg-
jelenő ingereket néztek. Az ingerek 
színes körök (teljesen kékek, teljesen 
lilák vagy a kettő közötti számtalan 
színátmenet valamelyikének megfele-
lők) voltak. A résztvevőknek egy bil-
lentyű lenyomásával kellett jelezniük, 
hogy az adott kört inkább kéknek 
vagy inkább lilának tartják és ezt 
1000 alkalommal ismételték meg. 
Az első 200 próbán nagyjából azonos 
gyakorisággal jelentek meg a két szín-
kategóriához sorolható körök, azon-
ban a későbbiekben egyre csökkent a 
kék ingerek mennyisége. A kék körök 
ritkulásának hatására a résztvevők az 
utolsó 200 próbán már olyan árnyala-
tokat is kéknek ítéltek, amiket a kísérlet 
elején még a lilák közé kategorizáltak. 

hogy a leírt eljárások mennyire etiku-
sak. Ebben a feladatban az etikailag 
kifogásolható kísérleti elrendezések 
száma csökkent le, a résztvevők ennek 
hatására az egyébként elfogadhatónak 
tartott kísérleteket is „megvétózták”.

A gyakoriságfüggő koncepcióvál-
tozás tehát meglehetősen stabil és vi-
szonylag általános, többféle fogalom 
esetén is kimutatható jelenség. A kísér-
letek alapján úgy tűnik, hogy nem lehet 
egy kis odafigyeléssel megakadályoz-
ni, sőt a külső jutalmak által nyújtott 
motiváció sem sokat segít ebben. Vajon 
tényleg elkerülhetetlen a koncepciók 
gyakoriságfüggő megváltozása? Mit 
jelenthet ez a társadalomra nézve?

ReichaRdt RicháRd

A valaha élt legkisebb 
emberszabású

A majmok bolygója-filmek jövőbeli 
világában az emberszabású maj-
mok veszik át az ember szerepét, 
és ők válnak a Föld domináns fő-
emlőscsoportjává. Kevesen tudják, 
hogy ez évmilliókkal ezelőtt már 
így volt. Az emberszabású majmok 
a múltban sokkal diverzebb cso-

portot alkottak, a mainál sokkal több fa-
juk élt, testfelépítésük, életmódjuk pedig 
rendkívül sokféle lehetett. Aztán történt 
valami, és az emberszabásúak helyét át-
vették a nem emberszabású majmok, 
előbbiek pedig szinte teljesen visszaszo-
rultak. A hajdani virágkorukra jellem-
ző sokféleségükről árulkodik néhány 
Kenyában talált fosszilizálódott zápfog, 
amelyek alapján a paleoprimatológusok 
egy új, minden korábban ismert fajnál 
kisebb testű emberszabású majmot azo-
nosítottak.

Tizennégy évvel ezelőtt James Rossie, 
a New York-i Stony Brook Egyetem, és 
Andrew Hill, a Yale Egyetem főemlős-
kutatói egy apró megkövült őrlőfogat 

Egy sor hétköznapi fogalom

A vizsgálatban használt ingerek egy része (FORRÁS: LEVARI ÉS MTSAI., 2018; SCIENCE)
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12,5 millió évvel ezelőtt, a középső-
késő miocén korban élt emberszabású 
nagyjából 3,6 kilogrammot nyomha-
tott, amely kevesebb, mint a mai átlagos 
macskák súlya. Összehasonlításul a ma 
élő legkönnyebb emberszabásúak, a leg-
kisebb gibbonok súlya 4,5 kilogrammnál 
is több. A fog vizsgálatával megállapí-
tották, hogy a Simiolus legalább részben 
levélevő volt. Ez nagy jelentőségű felfe-
dezés, mert korábban ugyanez a kutató-
csoport már azonosított egy ugyanott, 
nagyjából ugyanakkor élt, szintén levél-
evő, nagyobb testű, nem emberszabású 
majomfajt. A tudósok azt feltételezik, 
hogy e fajjal kellett az apró ember-
szabásúnak (vélhetően kevés eséllyel) 
versengenie a táplálékforrásért.

A Simiolus minitus veszte vélhető-
en tehát éppen kis mérete lehetett, 
nem bírta a versenyt az újonnan 
megjelenő, hasonló táplálékforráson 
élő, de nálánál sokkal ütőképesebb 
majmokkal. E faj léte mindenesetre 
ritka bepillantást nyújt az ember-
szabásúak hajdani világába. Noha 
napjainkban csupán nagyjából húsz 
emberszabású faj él bolygónkon 
(amelyeknek a több mint 130 nem 
emberszabású óvilágimajom-fajjal 
kell kompetálniuk), addig évmilliók-
kal ezelőtt fordított lehetett az arány.

Voltak közöttük kisebbek és nagyob-
bak is, de a mai gorillákhoz, orangu-
tánokhoz, csimpánzokhoz, de még a 
bonobókhoz és a gibbonokhoz képest 
is eltörpülő Simiolusok (és vélhetően 
létezett társaik) nem tudták felvenni 
a versenyt a hozzájuk hasonló élet-
módot folytató majmokkal. Egyelőre 
ismeretlen okból az emberszabásúak 
diverzitása egyszer csak összeomlott, 

talált a kenyai Tugen-dombság bozó-
tos vidékén. A fog nagyon kicsi volt, 
mégis, minden jellegzetessége arról 
árulkodott, hogy emberszabású ma-
jomtól származik. Vizsgálata közben 
Hillnek eszébe jutott, hogy már látott 
hasonló fogakat, mégpedig egy mú-
zeumi gyűjteményben, amelyben a 
hetvenes és a nyolcvanas évek ásatása-
iból származó leleteket őriztek. Így a 
primatológusok már három, vélhetően 
egy fajhoz tartozó foggal rendelkeztek. 
E maradványok elegendőnek bizonyul-
tak számukra, hogy egy a tudomány 
számára ismeretlen emberszabásúfajt 
azonosítsanak, amely ráadásul minden 
másnál kisebb. Mérete nem érte el egy 
átlagos macska nagyságát.

Az új faj létjogosultságának bizonyí-
tása nem ment könnyen, ennek is kö-
szönhető, hogy a lelet megtalálása után 
14 évvel, a minap jelenhetett csak meg 
a felfedezésről írt tanulmány a Journal 
of Human Evolution című szakfolyó-
iratban. Szomorúvá teszi a történteket, 
hogy az egyik szerző, Andrew Hill 
időközben, három évvel ezelőtt elhunyt 
leukémiában. Rossie bevallása szerint a 
betegség szerepet játszott abban, hogy 
ilyen lassan fejezték be a tanulmányt. 
„Őszintén megvallva, az évek során nem is 
igyekeztünk befejezni a tanulmányt, mert 
a vele való munka mindig ürügyet adott 
arra, hogy gyakran találkozzunk” – nyi-
latkozta most Rossie, a vezető szerző.

Az őrlőfog valóban rendkívül kicsi 
egy emberszabásútól elvárt méretekhez 
viszonyítva: mindössze négy millimé-
ter széles. A méreteiből extrapolálva a 
primatológusok meg tudták határoz-
ni a Simiolus minutusnak elnevezett új 
faj testméreteit. Eszerint ez a mintegy 

miközben a többi óvilági majom fajgaz-
dagsága robbanásszerű növekedésnek 
indult. Ma mintegy hatvan olyan 
óvilági (nem emberszabású) majom él 
Afrikában, illetve Ázsiában, amelyek 
életmódja és táplálkozása a hajdani 
Simioluséhoz lehet nagyon hasonló.

„Ugyanolyan életmódot próbáltak foly-
tatni [a Simiolusok], mint a cerkófok és 
a kolobuszok, ami őrültség volt a részük-
ről, hiszen közel sem voltak olyan haté-
kony eszközeik, mint azoknak” – ma-
gyarázza James Rossie a Simionusok 
vesztét. – Késsel érkeztek a lőpárbaj 
helyszínére, ráadásul kiderült, hogy a 
késük is csak műanyagból van” - utalt a 
kutató az aprócska fogaikra.

A valaha élt temérdek embersza-
bású kihalása a főemlősevolúció 
egyik legnagyobb, mindmáig meg-
oldatlan rejtélye. A lehetséges okok 
között az egyéb majomfajokkal ví-
vott kompetíció elvesztése áll az első 
helyen, de - hasonlóan napjainkhoz 
– a fajok egyedszámának vészes 
csökkenésében az élőhely környezeti 
viszonyainak drasztikus változása is 
szerepet játszhatott.

Kovács MáRK

Mélytengeri 
lávalabirintus

Egy nemzetközi kutatócsoport 
a Mariana-árok közelében, 
nagyjából öt kilométeres mély-
ségben, mindössze hónapokkal 
a felfedezését megelőzően be-

következett tenger alatti vulkánki-
törésre figyelt fel.

Még 2015-ben küldtek robot-ten-
geralattjárót a Guam szigetét észak-
nyugatról határoló Filippínó-tenger 
mélyére. Fő célkitűzésük a legnagyobb 

A Simiolus minutus fogfosszíliái 
(FOTÓ: JAMES B. ROSSIE/

STONY BROOK UNIVERSITY)
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A Simiolus minutus őrlőfoga (b), balra 
tőle összehasonlításul a csimpánz felső 
fogsora (a). Jobbra a csimpánz fogsora 

a Simiolus méretére kicsinyítve (c)
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mélytengeri árok déli és nyugati térsé-
gének, valamint vulkáni területeinek 
tanulmányozása volt. Abban remény-
kedtek, hogy rejtett hidrotermális 
kürtőkre bukkanhatnak.

Helyette azonban látványos láva-
labirintust találtak, 4800 méterrel a 
tengerszint alatt, amelyet a felfede-
zése pillanatában „épphogy” kihűlt 
láva alkotott. A kutatók szerint a 
képződmények az eddig dokumen-
tált legmélyebb tenger alatti vulkán-
kitörés termékei. A kutatásról beszá-
moló részletes tanulmány nemrég 
jelent meg a Frontiers in Earth Science 
folyóiratban.

„Mélytengeri vulkánkitörést nagyon 
ritkán sikerül felfedezni…” – mond-
ta Bill Chadwick, tengeraljzatot ku-
tató geológus, a Nemzeti Éghajlati 
Adatközpont (NOAA) mélytengeri 
környezetet vizsgáló oregoni labo-
ratóriumának munkatársa és hozzá-
tette: „…így ez remek lehetőség olyan 
alapvető földi folyamatok vizsgálatára, 
melyeket kevésbé ismerünk.”

A felfedezés nem a szokatlan 
mélység miatt érdekes, sokkal in-
kább a frissen megszilárdult láva 
miatt, ami betekintést enged a ku-
tatóknak a sokszor rejtve maradó 
tenger alatti vulkánkitörések kémi-
ai jellemzőibe.

A Föld vulkánkitöréseinek körül-
belül 80%-a az óceáni aljzaton megy 
végbe. A bolygón sok helyütt előfor-
duló eseményeket azonban mélysé-
gük és távolságuk miatt nagyon nehéz 
megtalálni. 1990 előtt egyetlen tenger 
alatti kitörést sem észleltek, de még 

napjaink kifinomult eszközeivel is 
csak alig több, mint 40 hasonló ese-
ményről szereztünk tudomást.

Ez eléggé megnehezíti azt, hogy a je-
lenleginél pontosabb képet vázolhassunk 
fel a tengeraljzatról. Samuel Mitchell, a 
Hawaii Egyetem tenger alatti vulkán-
kitöréseket kutató munkatársa szerint je-
lenleg még a Hold teljes felszínéről, vagy 
a Marsról is jobb térképekkel rendelke-
zünk, mint saját tengeraljzatunkról.

Ezt a szakadékot hivatottak áthidalni 
a robot-tengeralattjárók. Chadwick 
kutatócsoportja még 2015-ben Sentry 
nevű önműködő eszközével tette az 
első felfedezést, amelyet a Woods Hole 
Oceanográfiai Intézet épített. A robot 
a Csendes-óceáni lemez – Fülöp-
lemez alábukási zónájában vizsgáló-
dott, ahol a Mariana-árok és egy kö-
rülbelül 60 vulkáni képződményből 
(például úgynevezett fenékhegyekből) 
álló ív is található.

Nyugat felé ez az ív fokozatosan 
kiszélesedik a Mariana-árok ív mö-
götti területe felé, amely gazdag 
vulkáni formakinccsel rendelkezik. 

Leginkább idősebb lávafolyásokkal 
találkozhattak itt a kutatók, egészen 
addig, amíg a Sentry segítségével, 
egy nem sokkal korábban történt 
kitörés anyagára nem bukkantak. 
A felfedezés teljesen váratlanul érte 
a szakembereket, hiszen ezen a terü-
leten a kitörések mindössze néhány 
száz évente történnek.

Azt követően, hogy a robot-ten-
geralattjáró fedélzeti kamerái elő-
ször megpillantották a sötét, fényes, 
megszilárdult lávadarabokat, a ku-
tatóhajó feltérképezte a területet. 
A mérések alapján a lávafolyás több 
mint 7 kilométer hosszú és helyen-
ként akár a 140 méteres vastagságot 
is elérheti. A láva gyors kihűlése 
révén megszámlálhatatlan gumós 
szerkezet és párnaláva, összefűződő, 
keresztül-kasul egymásba fonódó 
lávafolyások helyenként üvegszerű 
amorf szerkezetekké kristályoso-
dott hálózata alakult ki.

A kezdetben működő hidrotermá-
lis kürtők a kihűlő lávafolyásokkal 
párhuzamosan elcsendesedtek, majd 
a gyorsabb, mozgékonyabb állatok 
(tengeri rákok, homárok) rövid idő 
alatt birtokba vették a képződmé-
nyeket. A kialakuló aljzat felszíni 
viszonyai ellenben nem kedveztek a 
lassúbb mozgású, telepes élőlények 
(szivacsok, virágállatok) számára.

A lávahűlés mértéke, illetve a tel-
jes élőlényközösség kialakulásának 
hiányosságai mind azt mutatják, 
hogy a kitörés mindössze hónapok-
kal azelőtt történhetett, hogy a ku-
tatók belebotlottak volna. A fiatal 
képződmények amellett, hogy be-
tekintést engednek a tenger alatti 
kitörések kémiai folyamataiba, le-
hetőséget adnak a különböző élő-
lényközösségek tanulmányozására, 
amelyek a hidrotermális kürtők in-
tenzív, majd kevésbé aktív időszaka-
iban telepednek meg.

szoucseK ádáM

A tenger mélyén kihűlő láva furcsa alakzatokat formált

Sentry, 
a robot-tengeralattjáró
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Az Európa-szerte nagyra tar-
tott, ám szülőföldjén sokak 
által kitartóan ostorozott ál-

lamférfi, Tisza István tragikus halálá-
nak a centenáriuma előtt a napfényes 
Geszt főutcáján ide-oda járva, kelve 
próbálom felkutatni a múlt maradvá-
nyait. Az új, 2017-ben átadott általá-
nos iskola épületében kezdem a „nyo-
mozást”. A tartózkodóan modern 
épület aulájában három Tisza fogadja 
a betoppanót. Tisza Kálmán, Tisza 
István és Tisza Lajos – képalakban.

TISZA ISTVÁN NYOMDOKÁN GESZTEN

ORSZÁGUTAK VÉGÉN

Átellenben, a kicsinyke emlékszo-
bában Tiszai István sétapálcája, 
Arany János tintatartója, a Tisza csa-
lád Bibliája („LXIV. Károli Gáspár 
által magyar nyelvre fordíttatott és 
most másod-szor e kis formában, 
magok tulajdon költségekkel és be-
tűikkel ki-nyomtattatott”). Első lap-
ján kézírásos bejegyzések, a tizen-
nyolcadik század utolsó harmadában 
világra jött fiúk születési dátumát 
örökítette meg a könyvek könyvé-
nek tulajdonosa.

Brandtné Czirják Évát, a geszti ál-
talános iskola igazgatóját – a kötelező 
tapintatot is mellőzve – kérdezem:
– Milyen élmény volt korábbi mun-
kahelyét, a pár esztendő híján két-
százötven éve épült Tisza kastélyt 
az üvegfalakkal ékített iskolaépü-
letre felcserélni?
– Felemelő érzés volt a mesés parkkal 
körülvett kastélyban tanítani. Valósá-
gos „erdei iskolában” zajlott az éle-
tünk – sóhajtja. – Életem nagy részét 
egyébként is a kastélyban éltem le. 

Volt idő, amikor Feketegesztnek nevezték az országutak végén fekvő települést. Aki a történetét 
kutatja, megbizonyosodhat róla, hogy a magyar–román határtól ötszáz méterre lévő, Békés megyei 
községnek az utóbbi másfélszáz esztendőben nem is egy fekete napja volt. 1918. november 3-án, ami-
kor földesurának, a Budapesten október 31-én meggyilkolt Tisza Istvánnak az érckoporsója a faluba 
érkezett, a gyász öltöztette feketébe testestül, lelkestül a gesztieket. A templom tornyából viszont 
eltűnt a fekete zászló. Egy megtévesztett suhanc emelte el. Legalábbis ezt suttogták, amíg suttoghat-
tak a száz évvel ezelőtti gyászeset szemtanúi. A szomorú évfordulón ünnepi megemlékező istentiszte-

letet tartanak a geszti református templomban. És a templom tornyára kitűzik a fekete zászlót.



templomhoz vezetett. Az Úr 1772-
ben – középkori templomromok fel-
használásával – épített, jelenleg már 
műemléki védelem alatt álló házába, 
amelynek harminc méter magas tor-
nyát Mária Terézia engedélyével 
építették meg. (Az uralkodói enge-
délyt özvegy Tisza Lászlóné kérte s 
kapta meg.)

Isten fehérfalú geszti házában a két 
Tisza-padot bámulom. Nem nehéz 
elképzelnem, miként jelenhetett 

meg itt vasárnaponként, pontban tíz 
órakor a nagyszalontai egyházme-
gye demokratikusan (!) megválasz-
tott presbitere, Tisza István. Az or-
szágos feladatokkal elhalmozott ál-
lamférfi, aki e tisztségét akkor sem 
adta fel, amikor a dunántúli egyház-
kerület főgondnokává választották.

A presbiteri teendőit országos – mi 
több: monarchiás – ügyekről folyta-
tott tárgyalásai közben sem feledő 
férfiúról kísérőm anekdotázik. 

Három éves koromtól óvodásként, 
majd iskolásként, négy esztendős kö-
zépiskolai kitérő után pedig képesítés 
nélküli pedagógusként időztem e fa-
lak között. 2017. szeptember 1-ig a 
kastélyban tanítottam. Ez, akárhogy 
számolom, 47 év az életemből. Szinte 
csak aludni jártam haza. Ismertem a 
kastély minden zugát, lépcsőjét. Jó ér-
zés volt történelmi időket megélt épü-
letben dolgozni, ott, ahol Arany János 
is meg-megfordult; ahol híres politi-
kusok, művelt asszonyok tartózkod-
tak, társalogtak, nevettek… Arról 
nem is beszélve, hogy a kastélyépület 
maga is nevelte a tanítványainkat. 
Történelmi ismeretekre, hazaszeretet-
re, a szülőföld tiszteletére… Hiányzik 
a kastély ódon hangulata, erős falai, 
kandallóinak melege… Az új iskolába 
– természetesen – igyekeztünk átköl-
töztetni a kastély szellemiségét és tárgyi 
emlékeit is. Amíg olyan kollégák taní-
tanak az új iskolában, akik még a kas-
télyban is tanítottak, mindig lesz a Ti-
száknak emlékszobája az új épületben. 
– A Tiszák emlékét híven őrző tanin-
tézetben nem lehet nem megkérdezni: 
amikor a Tisza család lett e vidék ki-
zárólagos birtokosa, földesúrként mi-
ként gondoskodtak a birtokaikon cse-
peredő gyermekek oktatásáról?
– Geszten az 1896/97-es tanévben kez-
dődött meg az oktatás a református 
elemi népiskolában, külön fiú– és le-
ánytagozattal. A fiúkat Balogh József, 
a lányokat Balogh Józsefné, született 
Faragó Róza tanította. Kezdetben egy 
parasztházból alakították ki az iskolát, 
amelynek a hátsó részében laktak a ta-
nítók. A Tisza család folyamatosan biz-
tosította a tanítók jelenlétét a faluban. 
(A Tisza gyerekeket magántanulóként 
tartották nyilván. Ők otthon, neves 
„házitanítók” által sajátították el a tan-
anyagot, majd Debrecenben tettek 
érettségi vizsgát és külföldi egyeteme-
ken szereztek diplomát.)  A geszti isko-
la fenntartásához szükséges kiadásokat 
a Tisza család teljesen magára vállalta, 
folyamatosan ki is egészítette. A taní-
tóknak – jövedelmük pótlására – ter-
mőföldet adtak. Ezt a területet ma is a 
tanítók földjének nevezik.

Geszti látogatásomnak egyetlen – 
vendéglátómnak is előre jelzett – 
óhaja volt: szerettem volna megis-
merni azokat az épületeket, ahol 
Tisza István megfordult. Utam 
tehát az új iskolából a református 

A kastély előtt ma is áll a két platánfa, ültetőik nagy idők tanúinak szánták őket

Tisza István és fia a geszti kastély teraszán
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alapján ismerni vél: Tisza István dol-
gozószobáját, a reggeliző teraszt… 
Az L alaprajzú épület híres nagyter-
meit is: a kandallós szalont, a könyv-
tárat, melynek polcain harmincötezer 
kötet sorakozott… Az ebédlőt, 
amelyből később kultúrterem lett…

Cziráki Éva sok mást is megmutat. 
Azt a szobát is, ahol Tisza István a 
gazdatisztjeivel egyeztetett, egyezke-
dett; a fürdőszobát, amelyben orosz-
lánkörmös vörösréz kád várta a család 
férfitagjait. Aztán a női szalont képzel-
hetjük el a kopár falak közt, az enyészet 
által bérbe vett, üres épületben, a férfi 

Tréfás története szerint Ferenc Jó-
zsef, ha túlságosan hosszúra nyúlt 
megbeszéléseket kívánt lezárni, 
ezekkel – a „vasgrófot” is gúnyoló – 
szavakkal hozta azt az egybegyűltek 
tudomására: Siessünk, Tisza István-
nak presbiteri ülésre kell mennie!

A templomot a kastéllyal a Tiszák 
idejében járda kötötte össze. Marad-
ványain a harmadik évezred geszti 
vándora is fürgén haladhat. Jelfy 
Gyulának a Vasárnapi Ujság hasábjain 
közreadott felvételei alapján keresi az 
állami tulajdonba került kastély azon 
helyiségeit, amelyeket fényképek 

szalont, a vendégszobák sorát, a taní-
tók szállását, a pincéből indított étel-
lift „végállomását”…

Tisza Kálmán dolgozószobáját is, 
amelynek ablakából jól látható az a 
két platánfa, amelyet az 1772-ben 
épült kastély klasszicizáló felújítása és 
bővítése alkalmából ültettek. Apát és 
fiát is példázza e két faóriás, a magyar 
históriában egyedülálló jelenséget, 
hogy szülő és gyermeke egyaránt be-
töltötte a miniszterelnöki tisztet. 

(Sokan megírták, elmondták, még-
sem tudják elegen: Tisza Kálmán ti-
zenöt éves kormányzása a dualizmus 
legnyugodtabb és legeredményesebb 
időszaka volt. Fiának nehezebb törté-
nelmi helyzetben kellett helytállnia. 
Tisza István – hazájának sorsában 
osztozva – csak vesztes lehetett.)

A Tisza kastély rehabilitációja három 
szakaszban valósul meg – mondja az 
iskolaigazgató. – Ennek egyik üteme 
a kastélypark eredeti méretben való 
helyreállítását tervezi. A kastély körü-
li, hatalmas területen minden meg-
volt, ami az uradalom életéhez kellett: 
angolpark, pálmaház, üvegház, sétá-
nyok, lovagló utak, veteményes- és 
szőlőskert, gyümölcsös, csikókert… 
Czirják Évával minderről az Arany 
János emlékház felé vezető úton be-
szélgetünk. A kis kerti lak – melynek 
„eredetije” 1851 májusától vagy fél 
éven keresztül volt az 1848-49-es lap-
szerkesztői tevékenysége miatt buj-
dosni kényszerült Arany János mene-
déke –, jelenleg csak nevében irodal-
mi emlékhely. Kis ideje üresen áll, a 
hírlapíró is csak kívülről szemlélheti.

A hely zöld nyugalma, meg az itt írt 
versek felejthetetlen sorai azonban, 
így is a 167 évvel korábbi időket idé-
zik. A havi négyszáz pengő forintért 

A Tisza családnak saját padjai voltak a templomban – külön az 
asszonyaiknak, lányaiknak, külön a férfiaknak

Arany János geszti menedékét – gondos kutatás alapján – az 1970-es 
évtized kezdetén építették fel

A Tisza család sírboltja



és teljes ellátásért a szinte még gyer-
mek Tisza Domokos oktatását válla-
ló, harmincnégy esztendős  Arany Já-
nost, aki, miután ógörög és magyar 
nyelvi leckeóráit befejezte, a geszti 
park szilfái alatt sétálgatva, vagy a 
kerti lak előtti kis padon üldögélve, 
sors- és nemzedéktársai számára, de a 
maga számára is új utakat próbált ki-
jelölni. („Előtted a küzdés, előtted a 
pálya,/ Az erőtlen csügged, az erős 
megállja./ És tudod: az erő micsoda? 
Akarat,/ Mely előbb vagy utóbb, de 
borostyánt arat.”)

A zsúpfedeles kicsi házban írt 
A gyermek és a szivárvány című 
„Allegoriája” is eligazíthatja az utó-
kort. („Az, mi után futsz epedve,/ 
Csalfa, tünde fényalak,/ Egy sugár a 
nap szeméből…/ Büszke diadalmo-
soly,/ Mely sírvafutó felhőn/  Meg-
törik, – de nincs sehol!/… Nem 
híd, amely összekötné/ Földdel a 
menny kapuját.”)

Ritkán beszélünk, vagy írunk róla, 
mégis a magyar irodalomtörténet bi-
zonyossága: Vörösmarty Mihály, Ke-
mény Zsigmond, Csengery Antal, 
Eötvös József érdeklődését a Geszten 

írt versek irányították Arany János 
felé. Geszti tartózkodása után kezd-
tek példaképpé emelhető nemzeti 
költőként számolni vele…

Hogy a falubeliek miként őrzik 
Arany János emlékét, például a költő 
geszti tanítványával, Tisza Domo-
kossal egykorú diákok, arról ismét 
az iskolaigazgatót faggatom:

– Iskolánk Arany János nevét viseli – 
válaszolja Czirják Éva. – Az ő élete, 
munkássága, hazaszeretete, barátsága 
Petőfivel minden Geszten élőt kötelez 
a hagyományok őrzésére. Arany János 
élete a példa, hogy minden gyermek 
előtt ott a lehetőség, szerény falusi szü-
lőházból is lehet a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia főtitkári székébe ke-
rülni. Gyakran idézzük Geszten írt, 
Domokos napra című versét. Ballagási 
tablóinkon, meghívóinkon minden 
évben ott szerepel e költemény két so-
ra: „… Legnagyobb cél pedig, itt, e 
földi létben,/ Embernek lenni mindég, 
minden körülményben”

Geszti utam utolsó állomása a Tisza 
család – 1771-ben épített, majd 1902-
ben átépített, 2001-ben az ősei földjétől 
messze élő Tisza utód, Hámos László 
segítségével helyreállított – sírboltja.

Harminchárom Tisza nyugszik 
benne.

Amikor az ó-temetőn keresztül, a 
„Nagydombon” álló kripta felé – 
immár a kék zubbonyos iskolai min-
denes, Deák Gyula társaságában – 
elindulok, a tanítványaihoz visszaté-
rő Czirják Éva ismét eligazít:

– A Tisza István munkásságát elis-
merő és tisztelő emberek folyamato-
san vándorolnak el e síremlékhez. 
A családi sírbolt vasajtaján sosem 
hervad el a virág, égő gyertyák, mé-
csesek, feliratos, vagy jeltelen koszo-
rúk jelzik az odalátogatóknak, hogy 
olyan államférfi nyugszik ott, akit 
az utókor nem feled.

És csakugyan, a fémláncokkal, sú-
lyos reteszekkel, lakatokkal biztosí-
tott kapun ott a friss virág, a piros-
fehér-zöld szalaggal átkötött koszo-
rú. A geszti nép, mint száz évvel ez-
előtt, ma is tisztelettel adózik az 
embernek is kiváló Tisza István em-
lékének. Száz évvel ezelőtt az izgá-
gákat tartotta távol méltatlan halált 
halt földesurának érckoporsójától. 
2018 őszén méltó és igazságos meg-
emlékezés tanúi lehetnek a gesztiek.

Lőcsei GabrieLLa

A falu közepén álló református templomot 
járda kötötte össze a kastéllyal

Nyelv és Élet

Indák és kacsok

A mai (nagy)városi ember egyre távo-
labb van az élővilágtól: növények, álla-
tok életét nem ismeri már úgy, mint a 
hajdani parasztember vagy a kertes há-
zak lakói. Nálam a kertben tavasztájt a 
szőlőtőkék adnak példát a növekedés 
hihetetlen gyorsaságára. Amint két 
napra Szegedre utazom, a hajtások na-
gyot nőnek, kacsaikkal összekapasz-
kodnak egymással, a karóval vagy a 
szőlősor széli barackfa ágaival. Meg is 
lepődtem, amikor nemrégiben ezt ol-
vastam egy helyütt: „A nyugati techni-
ka mint valami éhes [!] növény nyújtja 
ki indáit mindenfelé.”

Vannak indás növények, például ilyen 
a szamóca. Ennek hajtása a szárcsomó-
kon (’nodus’) gyökeret, ellenkező irány-
ba leveles részt növel. E módszerrel egy-
egy tő nagyobbacska távolságra juttat el 
egy új növénykét. És nem éhségében te-
szi, hanem ez szaporodásának módja. 
Arany János a térkép rajzait hasonlítja az 
erre-arra növő indák látványához: 
„Voltak azon gályák, hullámhányó ten-
ger, | Bozontos hegyek, mint egy gubás 
ember, | Kacskaringós folyók, találom-
ra… mint a | Dinnyeföldön mikor 
széjjelfut az inda (A nagyidai cigányok).

A kapaszkodást, a rögzülést segítő mó-
dosult hajtásrész a kacs (’cirrhus’). A sző-
lő, a borsó, a komló fejleszt efféle csava-
rodó hajtásrészeket. Ezeket sem az éhség 
hajtja, hanem a tigmotropizmus: az 
érintésre bekövetkező mozgás. A kacsok 
először keresőmozgást végeznek, majd 
ha találnak támasztékot, ráfonódnak ar-
ra, és rögzítik a növényt a támasztékhoz. 
Ez hetek, napok, percek alatt bekövet-
kezhet. A támaszt kereső inda ide-oda 
mozgását Petőfi Sándor is ismerte: 
„És hajh fordít a kockán | Az inda-vég-
zet, | És hajh a magyaroknak | romlá-
sa érkezett” (Lehel). Radnóti Miklós 
szintén metaforaként, alkalmi jelen-
tésátvitellel használja a szót: „[…] sza-
vaid szálas indái karolnak” (Férfivers).

Az indák és kacsok szerepét tudva 
tovább töprenghetünk, mit tesznek 
az éhes növények.

büky LászLó

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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A világegyetem keletkezéséhez, 
illetve a csillagok fejlődéséhez 
kapcsolódó kémia a kozmo-

kémia, míg az asztrokémia a nem fú-
ziós égitestek és a csillagközi és bolygó-
közi tér anyagainak kémiájával foglalko-
zó tudományterület. Ez utóbbihoz szo-
rosan kapcsolódik az asztromineralógia, 
mely tulajdonképpen a kozmikus por 
és a planetáris testek ásványtana. 
A kozmikus por egyes komponense-
inek azonosítása egyrészt a csillagá-
szatban spektrográfiai vizsgálatok-
kal, a kibocsátott sugárzás analízise 
révén, másrészt pedig közvetlen 
úton, begyűjtött anyagminták – így 
például meteoritok – összetételének 
vizsgálatával történik.

Tejútrendszer, a poros galaxis
Érdekességképpen megjegyezendő, 
hogy Tejútrendszerünkben a por össz-
tömege elegendő volna több tízbillió, a 
Földével megegyező tömegű bolygó 
felépítéséhez. A 0,1-10 mikrométeres 
mérettartományba eső porszemcsék 
legáltalánosabb összetevői a sziliká-
tok, (fém)oxidok, a szilícium-karbid, 

GALAKTIKUS KÉMIA

CSILLAGKÖZI POR

a grafit és a gyémánt, a vas és ötvöze-
tei, valamint a különböző összetételű 
jegek. Bár a bolygórendszerek fejlődé-
se során sorozatos ásványi átalakulá-
sok mennek végbe, a csillagok körül 
kialakult planetáris testek kémiai 
kompozíciója jó egyezést mutat a por-
összetétellel. Az oxigénben viszonylag 
gazdag kémiai környezetben formá-
lódott Naprendszerben a Föld-típusú 
bolygók magját vas- és vasötvöze-
tek, köpenyüket és kérgüket pedig 
jellemzően szilikátásványok és oxi-
dok építik fel. Az óriás gázbolygók 
magja vélhetően szintén fém és szili-
kát összetételű, amelyet nagy töme-
gű, hidrogénből és héliumból álló 
gázburok vesz körül.

A Naprendszer az ősi csillagközi gáz- 
és poranyagból keletkezett, azonban ez 
az ősi, primitív anyag bolygórend-
szerünk kialakulása során jelentős 
mértékben átalakult. Az 1960-as 
években amerikai kutatóknak 
nemesgázizotópos vizsgálatok se-
gítségével meteoritokban sikerült 
azonosítani a Naprendszer születé-
se előtti időből származó preszoláris 

ásványi szemcséket. Azóta számos 
alkalommal találtak primitív mete-
oritokban – szenes kondritokban – 
preszoláris szemcséket melyek össze-
tételük szerint jellemzően szilícium-
karbidból, grafitból, gyémántból, szili-
kátásványokból, oxidokból épülnek 
fel. Napjainkban a csillagközi por és az 
ősi preszoláris anyag összetételében 
nagy hasonlóság mutatkozik, lévén, 
hogy ugyanazon fizikai folyamatok 
felelősek a keletkezésükért és az inter-
sztelláris anyagba való bekerülésükért, 
melyek galaxisunk, s a világegyetem 
fejlődésének jelenlegi időszakában is 
működnek. A por elsődleges forrásai a 
szupernóvák és az úgynevezett AGB-
csillagok (vörös óriássá felfújodott, a 
Hertzsprung–Russell-diagram aszimp-
totikus óriás ágán elhelyezkedő csilla-
gok). Főként az AGB-csillagokból 
származik a szilícium-karbid (SiC), 
oxidok (spinell, korund), a szilikátás-
ványok egy része, míg a grafit és az 
apró gyémántszemcsék (nanogyé-
mántok) domináns hányadának a 
szupernóvák a fő forrásai. A porszem-
csék között a csillagközi térben egyaránt 

A Tejútrendszert, s általában a galaxisokat alkotó anyagformák egyik fő összetevője a csillagok, a gáz 
és a sötét anyag mellett a por, amely főként a csillagközi térben, de a fejlődés során különböző időin-
tervallumokban a csillagok környezetében is megtalálható. A por- és gázmennyiség döntő hányada a 
galaktikus korongban és a galaktikus magban koncentrálódik. A csillagközi anyag saját galaxisunk 
esetében a teljes tömeg körülbelül tíz százalékát teszi ki. A por ennek az anyagmennyiségnek mind-

össze egy százalékát képezi, amely azonban még így is legalább kétszázmillió naptömeget jelent.
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képest jóval magasabb a fémtartalma, 
így a Naprendszernek is otthont adó 
csillagvárosban magasabb a csillag-
közi por mennyisége is. Ez pedig 
egyúttal azt is jelenti, hogy a Nagy-
Magellán felhőben az összetett mo-
lekulák aránya is lényegesen alacso-
nyabb annál, amit galaxisunkban 
megfigyelhetünk. A porszemcsék 
felszíne kulcsfontosságú szerepet tölt 
be az összetettebb molekulák, így pél-
dául az alkohol vagy az aminosavak 
keletkezésében. Az egyes szemcsék 
szilikátos vagy szenes magját vízben 
gazdag köpeny övezi, kémiailag 

aktív felszínükön pedig vékony mole-
kulákból és egyszerű szerves anya-
gokból álló réteg képződhet.  Mind-
ezeket továbbgondolva világossá vá-
lik, hogy egy galaxis fémtartalma 
kihatással van az élet kialakulására, 
illetve annak elterjedtségére is.

Változó kémiai összetétel
Még saját galaxisunkon belül is helyről-
helyre változik a fémesség aránya. 
Általánosságban elmondható, hogy a 
Tejútrendszer középpontjától a perem-
vidékek felé haladva csökken, ezenkí-
vül a galaktikus síktől a korong pe-
remrégiói felé, vertikális irányokban 
haladva is csökken a csillagközi 
anyag fémesség tartalma. Mind-
emellett a spirálkarokban is magasabb 
a fémességtartalom, a nagy tömegű 
csillagok, illetve a szupernóvák gyako-
ribb előfordulásának köszönhetően. 

A csillagok belsejében történő magfú-
ziós folyamatok (sztelláris nukleo-
szintézis) eredményeként a kozmikus 
elemgyakoriság fokozatosan a na-
gyobb rendszámú elemek felé tolódik 
el. A bolygótestek összetételét tekintve 
az egyik legfontosabb a C/O arány, 
mely meghatározza, hogy a planetáris 
testek uralkodóan szilikátos vagy pedig 
szénben gazdag ásványi összetételűek. 
A világegyetem fejlődésének előreha-
ladtával párhuzamosan nő a szénnek 
az oxigénhez viszonyított aránya, 
amely kozmikus időskálán a Tejút-
rendszerünk anyagainak kémiai evo-
lúciójának irányát is befolyásolja.

Futó Péter      

találhatók amorf és kristályos szerke-
zetűek. Kisebb néhány tized mikron 
méretű szemcsék nagyobb aggregá-
tumokká állhatnak össze, mely fo-
lyamat leginkább a cirkumsztelláris, 
protoplanetáris környezetekben ér-
hető nyomon.

A csillagászatban a hidrogénnél és a 
héliumnál magasabb rendszámú ele-
meket fémeknek nevezzük. A fémes-
ség galaxisról-galaxisra haladva akár 
jelentős mértékben is eltérhet a kozmi-
kus környezetünkben tapasztalható 
értéktől. A Tejútrendszernek, kísérő 
galaxisához a Nagy-Magellán felhőhöz 

A Tejút képe a galaktikus centrum irányában. A Tejútrendszer belő tartományának egyes régióit 
sűrű porfelhők takarják el a megfigyelő elől. 

(FORRÁS: APOD.NASA.GOV)

Intersztelláris porszemcse struktúrája. A porrészecske a világűrben folyamatosan sugárzásnak 
van kitéve, mely elősegíti  a felületükön, illetve a felszíni rétegben összetett molekulák, köztük 

egyszerű szerves anyagok képződését. (FORRÁS: FUTÓ PÉTER)

Preszoláris szilícium-karbid (SiC) porszemcse 
pásztázó elektronmikroszkópos képe 

(FORRÁS: MPIC.DE) 
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A gazdasági teljesítmény le-
romlott, a növekedés leállt, 
sőt recesszió, visszaesés kö-

vetkezett be: az Európai Unió GDP 
(bruttó hazai termék) növekedési adata 
a válság előtti, 2006-os évi 3 száza-
lékról 2009-re bő 4 százalékos csök-
kenésre váltott át és innen még 6 év 
kellett ahhoz, hogy a növekedés ismét 
elinduljon és napjainkban évi 2 száza-
lék körül stabilizálódjon. A válság idő-
szakában a korábban alacsonyan tar-
tott munkanélküliségi ráta rövid idő 
alatt duplájára nőtt. Az USA-ban pél-
dául az előző időszak közel 5 százalé-
kos mutatója 10 százalékra ugrott, és 
8 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy 
ismét a 4 százalékos mérték felé bil-
lenjen. Hazánkban is ugyanilyen irá-
nyú volt a változás: a magyar gazda-
ság ezen adata a válság előtti 7,5 szá-
zalékról 12 százalék közelébe került és 
csak tavaly esett 5 százalék alá a mun-
kanélküli ráta. És ahogyan az válság 
idején szokásos, mindenki behúzta a 
féket, azaz a fogyasztás is csökkent. 
Évek kellettek ahhoz, hogy a meg-
nyugvás, a konszolidáció eljöjjön, és 
talán a tavalyi meg az idei év az, 
amelyekről ezt állíthatjuk. Egyfajta 

A GOLDILOCKS ECONOMY ÉS A HÁROM ZABKÁSA 

GAZDASÁGI 
ARANYÉVEK

kiegyensúlyozottságról beszélhetünk, 
azaz a növekedés mérsékelt, akár ide-
álisnak is mondhatnánk a globális, 
nem túl gyors 2-3 százalékos mérté-
két (nem elfelejtve, hogy ettől orszá-
gonként és földrészenként jelentős el-
térések vannak). Az infláció mértéke 
alig-alig érezhető, bár az emelkedés 
jelei látszanak, sőt a jegybanki intéz-
kedések a szándékolt 2-3 százalékos 
pénzromlás felé mozdítják e mutatót 
(ennél is rámutatva, hogy vannak 
olyan országok, ahol bizonyos politi-
kai-gazdasági intézkedések, olykor 
súlyos hibák miatt, jelentősen meg-
ugrott a pénzromlás üteme).

Aranyéveket élünk?
A gazdaságtörténészek és az elemzők 
a gazdaság ilyen egyensúlyhoz közeli 
állapotát aranyéveknek, angol szó-
használattal goldilocks economy-nak 
nevezik. Honnan is van ez az elneve-
zés? Egy meséből! Történt ugyanis, 
hogy Goldilocks, egy kislány, akit haja 
színéről Aranyfürtöcskének is hívhat-
nánk, vándorútra ment. Egy házikó-
hoz ért, bekopogott, nem volt válasz, 
így belépett a házba és mivel éhes volt, 
körülnézett, mit is tudna enni. Három 

tányérban zabkása volt, megkóstolta 
az elsőt, az forró volt, a második meg 
hideg, így egyiket sem ette meg, a 
harmadik tányér zabkása pont jó volt, 
sem nem túl forró, sem nem hideg, így 
azt mind megette. Innen többféle 
folytatása is van a mesének, minden-
esetre a lényeg az, hogy mindeközben 
a házikó lakói, a három medve haza-
tért, akik látták, mi történt, így 
Aranyfürtöcskének menekülnie kel-
lett a házikóból. Ez a régi mese sarkall-
ta az amerikai David Shulmant, aki 
írásában 1992-ben használta először a 
goldilocks economy, azaz a gazdasági 
aranyévek kifejezést arra az állapotra, 
amikor a növekedés nem túl forró, az-
az gyors, hogy inflációt gerjesszen és 
nem túl hideg, hogy recessziót gene-
ráljon. Ez a ’pont jó’ állapot lenne a kí-
vánatos, amelynek fenntartása nem 
kevés szaktudást, hozzáértést, jártassá-
got és fejtörést követel a kormányoktól 
és a jegybankoktól, azaz a fiskális és a 
monetáris politikától és ezek döntés-
hozóitól. De milyen is ez a ’pont jó’ ál-
lapotú gazdaság? Legyen stabil és 
fenntartható a GDP növekedési üte-
me, maradjon alacsony mértékű a 
munkanélküliség, az eszközárak és a 

Az idén már 10 éve annak, hogy a legutóbbi gazdasági válság, pontosabban a globális pénzügyi 
válság rárontott a világra és olyan károkat okozott, melyekből csak jó pár év alatt sikerült úgy-

ahogy felépülni. De mit is okozott leginkább a válság?
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A döntés kezdetben felborít mindent: 
nincs termelőkapacitás, szakképzett 
munkaerő és logisztika sem, ezek hiá-
nya kikényszeríti a belső migrációt és 
sok más, a korábbiaktól eltérő intézke-
dést is, majd idővel helyreáll az egyen-
súly. Az előzőnél valamivel rövidebb, 
7-11 éves a Juglar-ciklus, ami elsősor-
ban a beruházások és az állóeszközök 
mozgását, viselkedését elemzi és írja le. 
Könnyen belátható, hogy a gazdaság 
korábbi időszakának teljesítménycsök-
kenéséből történő kilábalás, valamint a 
rossz évek következtében elhalasztott 
beruházások és a belépő új technológi-
ák alkalmazása a felívelés első szaka-
szában szinte robbanásszerű növeke-
dést okoz ezen a piacon, ami pár év 
alatt kifullad. Úgy is értékelhetnénk a 
Juglar-ciklust, hogy amikor ennek 
görbéje a csúcson van, a gazdaság elér-
kezik érett állapotához, sőt a növeke-
dés innen még tovább is folytatódhat, 
de jóval kisebb ütemben. Aztán ettől az 
időszaktól nem is sokkal később a 
Juglar-görbe már esni kezd, azaz e jel-
zést a készülődő, legközelebbi válság 
sajátos indikátorának is tekinthetjük. 
A növekedés üteme és ennek mértéke 
kapcsán nem szabad figyelmen kívül 
hagyni a statisztikai adatok egyfajta 
módszertani sajátosságát, mégpedig 
a bázishoz történő mérést. Könnyen 
belátható, hogy míg a Juglar-görbe 

első időszakában gyors, szinte szárnya-
ló a növekedés, addig a csúcs közelében 
értelemszerűen az előző jó mutatóval 
rendelkező évet már egyre inkább ne-
héz túlszárnyalni (vagy másként: „a fák 
nem nőnek az égig”). A Kitchin-ciklus a 
legrövidebb időszakot öleli fel: mind-
össze 3-5 évet és a készletek viselkedé-
sére koncentrál. Az üzleti dinamika 
mozgását érdekes módon határozza 
meg a kereslet-kínálat alakulása és az 
általuk kiváltott árváltozás is, a ke-
reslet kezdeti emelkedésére a kínálat 
késedelmesen válaszol, ami ciklikus 
mozgást indít be. Egy idevágó példa 
az autóiparból, ami a dízelbotrány-
nyal kapcsolatos: az egyik neves, 
nagy múltú német gyár új autói vál-
tak eladhatatlanná az USA-ban és a 
nullkilométeres autók ezreire fújja rá 
a port a szél valahol Arizonában. És ez 
már önmagában elegendő volt ahhoz, 
hogy Európában is a vásárlók tömege-
sen forduljanak el a dízelautók vásárlá-
sától és sok év után megint a benzinnel 
hajtott, vagy legújabban az elektromos 
autókat részesítsék előnyben. Még egy 
érdekesség a Kitchin-ciklushoz: fur-
csának tűnik, de a kutatók összefüg-
gésbe hozzák ezt a sertésciklussal is. 
Ez utóbbinál is a kereslet-kínálat-ár 
mozgása mellett a késedelem (azaz en-
nél a példánál a biológia, mely szerint a 
sertésállomány növekedése, bár sokak 
szeretnék, de még sincs máról holnap-
ra) a ciklus okozója.

A gazdaság e ciklikus példái is mu-
tatják, hogy az aranyévek – bár ez 
lenne a legjobb a kormányoknak, a 
jegybankoknak, a vállalkozásoknak 
és a magánszemélyeknek is – idősza-
ka, legalábbis a gazdaságtörténeti idő-
horizontot tekintve rövid, és hamar 

fogyasztói árak növekedése és ezekhez 
társuljon szintén alacsony jegybanki és 
kereskedelmi banki kamatláb.

Rontó ciklusok
Még mielőtt arra gondolnánk, hogy 
könnyűszerrel lehet a forró és a hideg 
közötti középutat megtalálni, nem fe-
ledkezhetünk meg arról, hogy a gaz-
daság működésének törvényszerűsé-
geiben a ciklikus ingadozásoknak is 
meghatározó szerepük van. És e ciklu-
sok nehezítik a középút megtalálását, 
különösen pedig az egyensúly hosszú 
időszakon át történő fenntartását. Mie-
lőtt azonban erről esne szó, emlékez-
zünk a Bibliára is: József megjövendöl-
te a fáraó álmát, e szerint 7 bő és 7 szűk 
esztendő lesz Egyiptom földjén és a 
7 szűk esztendőre élelmiszerkészlettel 
kell felkészülni. A Biblia mellett mások 
is foglalkoztak a ciklikus működés 
vizsgálatával. A gazdasági ciklusok 
hossza alapján a leggyakrabban hasz-
náltak az alábbiak, kutatójuk, elemzőjük 
nevéből eredően: Kondratyev, Kuznets, 
Juglar és Kitchin. A Kondratyev-ciklus 
a leghosszabb, 45-60 évet ölel fel és a 
technológiai fejlődés lépéseire, szaka-
szaira koncentrál (időrendben: gőzgép, 
vasút, elektromosság, olaj- és autókorszak, 
napjainkban pedig az informatika). A mai 
ilyen ciklus kezdete az 1970-es évhez 
köthető, máig már ebből 48 év telt el, 
tehát ennek a ciklusnak nagyjából a 
vége felé járunk, ami elgondolkodtató 
arra nézve, mikor fullad ki, és nagy 
kérdés, hogy mi következik azután. 
A Kuznets-ciklus az előzőnél rövidebb, 
15-25 évet ölel fel, a gazdaság olyan 
egyenlőtlenségeire mutat rá, melynek 
eredője, hogy a gazdaság növekedése 
és a piaci erők először növelik az egyen-
súlytalanságot és az egyenlőtlenséget, 
később viszont csökkentik azt. Ezt tu-
lajdonképpen infrastrukturális ciklus-
nak is hívhatjuk, gondoljunk csak arra 
például, amikor a német járműipar egy 
jelentős kapacitását Kínába helyezik át 
vagy éppen egy bajor autógyár Kelet-
Magyarországon építi fel új hadállását. 
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kilábalást, de később vissza is üthet, 
mert a hitelt előbb-utóbb vissza kell 
fizetni, és idővel, valamint a beinduló 
inflációval összhangban bizonyosan 
megemelkednek majd a kamatmér-
tékek, ami fájdalmat okoz.

A gazdasági aranyévek állapotának 
tartós fenntartását sajnálatosan gazda-
ságpolitikai hibák is gyakran aláak-
názzák: néhány országban a hatalom-
ra került kormányok különböző okok 
miatt rossz, nem hatékony utakat je-
lölnek ki a gazdaság irányítására, a 
központi költségvetés kordában tartá-
sára. Európánál maradva gondoljunk 
csak Görögország legutóbbi több éves 
vergődésére vagy az EU egyik alapí-
tójának, Olaszországnak az évek óta 
fennálló bajaira: gyakran változó kor-
mányok, az ország déli tartományai-
nak folyamatos hátul kullogása, az át-
fogó reformok elmaradása és így az 
olasz gazdaság nemzetközi verseny-
képességének csökkenése.

Néhol politikai hibák is hozzájárul-
nak ahhoz, hogy a válság okozta ba-
jokból kijutva az elért eredmények 
rövid idő alatt a ködbe vesszenek: 
elég csak Törökország idei gazda-
sági adataira pillantani. Míg más 
országokban az aranyévek még ki-
tartanak, addig idén szeptember-
ben a török feldolgozóipar teljesít-
ménye 9 éves mélypontra esett vissza. 
E bajokhoz hozzájárult, hogy a török 
líra amerikai dollárhoz mért árfolya-
ma összeomlott az elmúlt egy évben 
és mindeközben az infláció az elmúlt 

elillan a vágyott kiegyensúlyozottság 
és ideális növekedés. A gazdaság ’pont 
jó’ állapotát azonban nemcsak a kü-
lönféle ciklikus folyamatok nehezítik 
és veszélyeztetik, hanem egy sor más 
jellegű történés és beavatkozás is.

További zavarok
A mesebeli Aranyfürtöcske is próbál-
gatta egy ideig, amíg kiválasztotta az 
ehető hőmérsékletű zabkását, hozzá 
hasonlóan a gazdaság irányítói is ke-
resik a jó utakat, a hatékony és tartós-
nak gondolt intézkedéseket. De ez 
sokszor nem könnyű. A legutóbbi 
válság gyújtópontja a szinte követhe-
tetlenül megszaladt hitelezés volt az 
USA-ban (azaz a jelzáloghitel vagy 
más néven subprime-válság), aminek 
romboló hatása futótűzként szétter-
jedt a világban. Elkerülendő ennek 
megismétlődését, hoztak is egy sor 
országban hitelkiáramlást korlátozó 
és túlzott kockázatokat lecsillapító 
intézkedéseket, ám a jelek szerint 
ezek nem bizonyulnak tartósnak. 
Ugyanis az elmúlt pénzügyi válság-
ból kivezető út egyik – szinte minden 
országban alkalmazott – módszere, 
hogy a jegybanki kamat és a kereske-
delmi bankok által alkalmazott ka-
matok mértéke is szokatlanul és tar-
tósan alacsony. Nem ritkaság, hogy a 
jóváírt betétkamat, az ügyleti költsé-
gek levonása után nem mutat pozitív 
hozamot, tehát így a megtakarító 
pénze nemhogy több lenne az ügylet 
végén, hanem egyenesen csökken. 
És ez egy üzenet is egyúttal a döntés-
hozóktól: ne takaríts meg, költsd el 
mielőbb, mert ha elindul az áremel-
kedés, az infláció miatt később 
ugyanazt a terméket drágábban tu-
dod majd megvenni. A másik olda-
lon pedig a szokatlanul nagy pénzbő-
ség és az alacsony hitelkamatok pró-
bálnak életet lehelni a gazdaságba: ve-
gyél fel hitelt, most érdemes, mert jók 
a kamatok, költekezzél nyugodtan 
akár a bank pénzéből is. Így aztán fel-
pörgött a hitelkiáramlás szinte min-
denhol, nálunk is. A Magyar Nemzeti 
Bank idei augusztusi hitelezési folya-
matokat értékelő összefoglalója szerint 
az elmúlt 1 évben a lakáshitelek 38(!), 
míg a személyi kölcsönök kibocsátása 
48(!) százalékkal nőtt. Könnyen belát-
ható, hogy az ilyen kamatpolitika az 
időszak elején kétségkívül jó hatással 
van a növekedésre, segíti a válságból a 

15 év legrosszabb adatát mutatja: en-
nek éves értéke közelebb áll a 20-hoz, 
mint a 10-hez, amit igen nehéz lesz 
valamennyire elviselhetővé, azaz egy 
számjegyűre csökkenteni. A gazda-
sági kínlódásban sajnos Törökor-
szág nincs egyedül: Argentína túl-
tesz rajta is, különösen, ha arra 
gondolunk, hogy a dél-amerikai 
országban a központi bank irány-
adó kamata 2018 szeptemberében 
60 százalék(!) volt. 

Az itt felsorolt bajokat még csak te-
tézi, hogy a Föld több pontján napja-
inkban olyan feszültségek forronganak 
(például háborús készülődés, protekci-
onista lépések, erődemonstrációk), 
amelyek kirobbanása előre nem látható 
hidegzuhanyként csapódhat még 
azokra a térségekre, országokra is, 
amelyek egyébként nem érintettek 
ezekben. Így aztán látva e most még 
talán inkább szunnyadó, de olykor 
már-már ébredő, felbukkanó veszélye-
ket, szakértőktől, kutatóktól, gazda-
sággal foglalkozó elemzőktől olyan in-
téseket olvashatunk, tudhatunk meg, 
amelyek egyenesen arra utalnak, 
hogy Aranyfürtöcske vándorútja so-
rán a közeljövőben nem sokáig fog 
éppen jó hőmérsékletű, azaz ehető 
zabkását találni. Forró zabkásával 
meg egyenesen nem is fog találkozni 
a házikó asztalán, sokkal nagyobb 
esélye lesz viszont arra, hogy mege-
gye a hideg zabkását, ha éhségét 
enyhíteni szeretné.                   

Palla Gábor
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A Yellowstone régió „modern” történelme 1807-ben kezdődött, 
amikor a Lewis és Clark expedíció egyik tagja, John Colter el-
szakadt társaitól és 1807 telén átszelte a későbbi nemzeti 

park egy részét és felfedezett egy „pokolbéli kénköves helyet”. Az ezt 
követő 40 évben csupán prémvadászok tévedtek a területre, de az ő be-
számolóikat, melyekben fortyogó sárról, gőzölgő folyókról meséltek, 
nem hitték el. Ezek a hihetetlen történetek csupán a század közepén 
keltették fel egy geológus, Ferdinand Vandeveer Hayden érdeklődését. 
Első expedícióját 1859-ben vezette a területre, de sajnos nem járt siker-
rel. Eljutottak ugyan a Yellowstone közelébe, ám egy nagy havazás mi-
att vissza kellett fordulniuk. 

Hayden már csak a polgárháború után tudott visszatérni. Ő vezette az 
Egyesült Államok legelső szövetségi finanszírozású geológiai kutatását, 
éppen ide, a Yellowstone régiójába. Expedíciójának tagjai között volt két 
botanikus, egy meteorológus, egy zoológus, egy ornitológus, egy 
entomológus, egy mineralógus, egy térképész, továbbá egy művész és 
egy fényképész. Thomas Moran utazás alatt készített festményei és 
William H. Jackson fényképei, a részletes térképek, valamint Hayden 
500 oldalas, átfogó beszámolója erősen hozzájárult ahhoz, hogy az 
amerikai Kongresszus a régiót 1872. március 1-én kivonta az elárvere-
zendő területek közül, és Ulysses S. Grant, az USA 18. elnöke aláírta a 
Yellowstone Nemzeti Park létrehozásáról szóló törvényt.

A térképek készítőjéről, Gustavus R. Bechlerről nem sokat tudunk. 
Az 1871-es Hayden-expedíció számos térképét ő rajzolta. Leginkább a 
Shoshone-Gejzír-medencéről készített térképéről ismert. Másik két na-
gyon fontos munkája, az Alsó- és a Felső-Gejzír-medencéről rajzolt tér-
képe: a Map of the Lower Geyser Basin és a Map of the Upper Geyser 
Basin azonban nem túl közismert. Hogy miként is dolgozott, azt egy, az 
expedícióhoz csapódott fiatalember, Sidford Hamp leírásából tudhatjuk. 
Édesanyjának írt levelében így jellemezte őt: „Bechler Úrral, a térké-
pésszel töltöm napjaim. Olyan nagyon lassú, hogy mindig sokkal ké-
sőbb érünk be a táborba, mint a többiek.” Ez érthetővé is válik, ha ráné-
zünk gondosan szerkesztett, részletes térképeire. Ő fedezte és térké-
pezte fel a Yellowstone Parktól nyugatra található Cliff-tavat is. 1878-ig 
maradt Haydennel, akit elkísért a coloradói és számos más, a Vadnyu-
gatra indított expedíciójára. 

Bechler Alsó-Gejzír-medencéről készült térképének méretaránya 
(6 inch = 1 mérföld) körülbelül 1 : 10 558-as méretaránynak felel 
meg. Ezen nagyon aprólékosan tudta feltüntetni a területen található 

gejzíreket, hőforrásokat, iszapfortyogókat és azok kiterjedését. A folyó-
teraszok és egyéb topográfiai kiemelkedések magasságát a folyóhoz 
viszonyítva adta meg, például: „630 Feet above River Level”, azaz a fo-
lyó szintje felett 630 lábbal. Térképén az egyes területekre jellemző nö-
vényzetet is feltüntette, például: „Dense Pine Timber”, azaz sűrű fe-
nyőerdő; „Marshy Meadow and Bruswood”, azaz mocsaras rét és bo-
zót). A térkép érdekessége, hogy jelzi a földrajzi észak (True Meridian) 
és a mágneses észak (Magnetic Meridian) közötti eltérést is.

A viszonylag ismeretlen térképész nevét máig a Yellowstone Park egyik 
legszebb vidéke őrzi, a Bechler-folyó. A névadásról Hayden így számolt 
be: „A vadászunk, Frank Mounts jelentett egy völgyet, tőlünk körülbelül két 
mérföldnyire, délre, amelyben egy folyó tart nyugat felé. Amíg táborunk 
kelet felé költözött közel három mérföldnyire, a Shoshone-tóhoz, addig Mr. 
Bechlerrel felkerestük az újonnan jelentett folyót. Elég nagynak találtuk, 
melyet kis távolságon belül számos, nagy forrás táplál. … Előzetes meg-
nevezések hiányában Bechler-folyónak neveztem el.”

BaBinszki Edit

T É R K É P E K  A  M Ú LT B Ó L

AZ ALSÓ-GEJZÍR-
MEDENCE

Ha azt mondom, hogy a világ legrégebbi nemzeti parkja, mindenki egyből rávágja, 
hogy Yellowstone, s persze mindenkinek kapásból a gejzírek, hőforrások, iszapfortyo-
gók jutnak eszébe. Sorozatunk e cikkében a park alapításának évébe utazunk vissza: 
1872-ben jelentek meg Gustavus Bechler térképei az Alsó- és a Felső-Gejzír-medencéről. 
Bechler tagja volt a Yellowstone régióját kutató egyik első tudományos expedí-
ciónak, melynek jelentése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy létrejött a Yellowstone Nemzeti Park. 
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Térképtárának gyűjteményében mind az Alsó-, mind a 

Felső-Gejzír-medencéről készített térkép megtalálható. 

Az Alsó- és a Felső-Gejzír-medence térképe – a sorozat előző 
részeiben megjelentekkel együtt – nagy felbontásban megta-

lálható a https://map.mbfsz.gov.hu/oldmaps.html címen.

Hayden expedíciós csapata
 (W. H.  JACKSON FELVÉTELE) 
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Balassa Béla (1928-1991) kato-
natiszti családban született 
Budapesten. Mint életrajzában 

írta, édesapjának hivatása magas tár-
sadalmi presztízzsel,  de  igen kevés 
pénzzel járt.  Ennek ellenére a legjobb 
iskolákba járatták. A ciszterciek gim-
náziumában érettségizett. Beiratko-
zott a Budapesti Egyetem  (akkor 
még Pázmány Péter Tudományegye-
tem) Állam és Jogtudományi Karára 
és párhuzamosan  a Külkereskedelmi 
Akadémiára, s mindkettőt kitünte-
téssel végezte el. Az egyetemen talál-
kozott Varga István professzorral, de 
az általa vezetett kutatóintézetben is 
együtt dolgozott. Érdeklődése  ugyan-
is igen hamar a közgazdaságtan felé 
fordult. Friss doktorátusával, amelyet 
statisztikából szerzett, a Miskolci 

JELES MAGYAR KÖZGAZDÁSZOK 

MINDHALÁLIG 
GAZDASÁGKUTATÓ

Építőipari Trösztnél helyezke-
dett el, s itt szép előmenetel 
előtt állt. Mint katonatiszt fia, 
budapesti lakása miatt azon-
ban nem kerülhette el a kitele-
pítést, és így 1953-ig kemény 
fizikai munkát végzett. Nagy 
Imre kormányra kerülése 
után visszamehetett értelmi-
ségi munkakörbe dolgozni, 
Dunaújvárosba. Ritka lehető-
ség volt ez akkoriban egy ki-
telepítettnek. Korábbi mis-
kolci főnökének köszönhet-
te, aki akkor ott dolgozott. 
(Ilyen emberek is voltak. 
Soha nem fekete-fehér a vi-
lág.) Nagyon jó szakmai csapat ala-
kult ki a gyorsan fejlődő városban, 
ezt bizonyítja, hogy évtizedek múlva 

is összejártak Balassával az egykori 
kollegái, amikor az Egyesült Álla-
mokból hazalátogatott...

Mert természetesen a legújabb kori 
magyar történelem mérföldköve, 
1956, az ő életében is hatalmas válto-
zást hozott.  Mint a Forradalmi Bi-
zottság által felkért testület tagja, az 
Építésügyi Minisztérium átvételével 
volt megbízva. Tudományos pályáját 
is tervezgette ekkor. Úgy volt, hogy 
Varga Istvánnal együtt fog tanítani a 
közgazdasági egyetemen… De no-
vember 4-e  mindent megváltoztatott. 
Menekülnie kellett.  Kalandos úton 
átjutott a Fertő-tavon Ausztriába, zse-
bében Varga István ajánlólevelével. 
Ott találkozott Gottfried Haberlerrel, 
aki segített neki amerikai ösztöndíjat 
szerezni. A Yale Egyetemre ment, hi-
szen ott tanított Fellner Vilmos, Varga 
István barátja.  Jól döntött: Fellner való-
ban nagy segítségére volt, atyai barátja 
(és lányának keresztapja) lett.

Sorozatunk célja kettős: egyrészt, megmutatni, milyen messzire jutott el hírünk a világban, mivel 
járult hozzá a magyar közgazdasági kutatás az egyetemes gazdaságtudomány fejlődéséhez, más-
részt érzékeltetni: közgazdászaink itthon  milyen szerepet játszottak a magyar gazdaság életében. 
Tesszük mindezt a teljesség igénye nélkül, csupán néhányukat kiemelve, s életükből, tevékenységük-

ből is inkább egy-két mozzanatot hangsúlyozva.

A John Hopkins Egyetem főépülete

Balassa Béla
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Ezt követően ugyanis kombinálta az 
elméleti és gyakorlati munkát. A  Vi-
lágbank konzultánsa lett, és élete vé-
géig – különböző intenzitással –,  ku-
tatást és tanácsadást végzett a Bank 
számára. Tanácsadóként dolgozott 
számos fejlődő ország kormányzatá-
nál, szerte a világban. A liberális gaz-
daságfilozófia képviselőjeként tartot-
ták számon. Írt az importliberalizálás-
ról, a vámvédelemről,  az export és a 
gazdasági növekedés összefüggései-
ről. Fokozatosan a fejlesztési kérdések 
felé fordult az érdeklődése. Néhány 
latin-amerikai közgazdásszal közösen 
könyvet írt a gazdasági növekedés új-
raélesztéséről Latin-Amerikában. Ek-
kor már egy mérsékelt állami beavatko-
zással párosuló, exportorientált gazda-
ságpolitikát javasolt ezeknek az orszá-
goknak. 1987-ben John Williansonnal, 
akinek a nevéhez fűződik a manapság 
nem túl pozitív csengésű „Washing-
toni Konszenzus”  megfogalmazása, 
megírta „Sikeres alkalmazkodás: a ke-
let-ázsiai újonnan iparosodott országok fi-
zetési mérleg politikája” című könyvét.   
Abban az időben a „kis tigriseknek” 
óriási volt a sikerük világszerte, így 
eredményeiket a magyar közgazdá-
szok is iránytűnek tekintették. 

A közgazdász szakma  Balassa ne-
vét elsősorban a  Balassa-Samuelson 
effektusról ismeri. Ez a fogalom azt 
jelenti, hogy a felzárkózó országok-
ban a termelékenység javulása eltérő 
sebességgel megy végbe a gazdaság 
egyes ágazataiban. A külkereskedel-
mi forgalomba kerülő termékeknél a 

termelékenység javulása nagyobb, 
ami nagyobb nominális bérnöveke-
dést tesz lehetővé. A béremelkedés 
azonban átgyűrűzik azokba az ága-
zatokba is, ahol a termelékenység 
nem növekedett. Az emiatti indoko-
latlan béremelkedésnek – az árszín-
vonal növekedésén keresztül – végső 
soron inflációs hatása lesz…

Sokoldalú személyiségére jellemző 
volt, hogy a francia konyhák tapasz-
talatai alapján, ételkóstolóként, étte-
rem-minősítő személyként is komoly 
világhírnévre tett szert. Franciaor-
szágban azért messze nem csupán er-
ről volt híres:  a tudományos életben 
is komoly elismeréseket szerzett, taní-
tott egyetemein, írt és fordított fran-
cia tárgyú közgazdasági munkákat. 
A Francia Tudományos Akadémia 
tiszteletbeli tagja volt. A külföldön si-
keres tudósnak aztán a puha diktatú-
rában már Magyarországon is számos 
elismerésben lehetett része. Előadáso-
kat tartott, és a Magyar Tudományos 
Akadémia is  tagjává választotta.

 Sajnos, a kulináris örömöknek véget 
vetett a nyolcvanas évek végén súlyos 
betegsége, ami közben hatalmas aka-
raterővel továbbra is  dolgozott. Befe-
jezett még két Világbanki jelentést, 
cikkeket írt, lektorált. Bár már beszél-
ni nem tudott, még konferenciákon is 
részt vett, felesége olvasta fel írásait 
(az egymást támogató, szép családi 
életet élő szakember-házaspárok 
fényes példájaként.) Valóban, mindha-
lálig közgazdász maradt…

Botos Katalin

Pályája ezek után szédületesen ívelt 
felfelé. Kezdetben nem könnyen 
birkózott meg a mikroökonómiával, 
de mivel egyik tanára Modigliani, a 
híres olasz származású közgazdász 
volt, végül is sikerrel vette az akadá-
lyokat.  Kitelepítésekor ugyanis 
megtanult olaszul, s jobban értette 
az amerikai-olasz professzor kiej-
tését, mint többi évfolyamtársa.  
PhD dolgozatát is hamar megvédte: 
címe „A gazdasági tervezés  magyar 
tapasztalatai” volt, amit Fellner Vil-
mos  mellett  Robert Triffin, a vi-
lághírű pénzügyes tudós bírált. Így 
két év alatt teljesítette a fokozat-
szerzés feltételeit, ami igen komoly 
rekord az amerikai tudományos 
életben. (Gyermekei szerint ez 
Guiness-rekordnak számított.) Ba-
lassa könyvét kiadták, és az egye-
tem egyik díját is elnyerte vele. Így 
adjunktusként a Yale Egyetemen 
maradt.  Egy évet Berkley-ben töl-
tött, majd 1967-től a John Hopkins 
( JHU) egyetemre került.

 A JHU magánegyetemnek a köz-
gazdasági profilja a nemzetközi ta-
nulmányok művelése. Ez az a terület, 
amely alapvetően érdekelte világéle-
tében.  Útját kijelölték munkái, ame-
lyek „A gazdasági integráció elmélete” 
(1961), „A fejlődő országok gazdasági 
kilátásai” (1964), „A külkereskedelmi 
fizetések változó formái” (1964), „Gaz-
dasági fejlődés és integráció” (1965) cí-
men jelentek meg. 1967-ben „A ke-
reskedelem-liberalizáció az ipari orszá-
gok között”  című munkája már előre 
jelzi  további szakmai pályájának fő 
csapásirányát.

A John Hopkins Egyetem régi közgazdasági épülete

Paul Samuelson
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BESZÉLŐ KÉPEK

Pirkad az ártéren, a hatalmas fatörzsek között egy forgalmas téli madáretető várja reggelizni vágyó vendé-
geit. A közelben egy álcahálóval takart mozdulatlan fotós figyel. Feszült várakozását gyors szárnysurrogás 
töri meg, majd a következő pillanatban a sapkáján landol egy széncinege. A fagyos éjszakában megdermedt 
20 grammos madár jól érzi magát a langyos fejtetőn, innen kémleli ébredő környezetét és az etetőre frissen 

kiszórt eleséget. Megérkezett a nap első éhes vendége, rövidesen pedig óriási színes forgatag várható. 

TOLLAS TÉLI VENDÉGEK

A Föld egyik leglátványosabb természeti jelensége a madarak kontinenseket átrepülő vonulása, amely a változó környezeti feltételek-
re, illetve a rendelkezésre álló táplálék csökkenésére adott válaszreakció. Az így kialakuló vonulási rendszerekben bolygónkon év-

ről-évre mintegy 50 milliárd madár változtatja helyét. A mérsékelt övi madárfaunának például 80%-a hagyja el fészkelőterületeit, míg 
mások áttelelnek, vagy kisebb-nagyobb csapatokba verődve kóborolnak.

Hazánkat ősszel és télen az északon költő fajok tömegesen lepik el: egyesek itt telelnek, míg mások továbbszállnak délre. Az emberi te-
vékenység során megfogyatkozott élőhelyek és a csökkenő táplálékforrás azonban kemény kihívás elé állítja a nálunk telelő madarakat, 
ezért a fagyos hónapokban fontos természetvédelmi tevékenység folyamatos etetésük. Különösen fontos, hogy ha egyszer elkezdjük az 
etetést, akkor azt tél végéig rendszeresen tegyük. Ha abbahagynánk, az etetőnkhöz szokott tollasok a közelben hirtelen nem találnának 
elegendő élelmet, ami a gyengébb egyedek pusztulásához is vezethet. Amellett, hogy tevékenységünkkel segítjük színes barátainkat, a 
madáretető közelébe telepített egyszerű fotóslesből vagy bunkerből centikre kerülhetünk hozzájuk, ami életre szóló élményeket nyújthat. 

Potyó Imre

1 2

3
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1. A gyönyörűen színezett fenyőpinty elterjedési területe Európa és 
Ázsia északi része, hazánkban jellemzően az őszi vonulási és téli 
időszakban jelenik meg, olykor hatalmas, több ezres tömegben, így 

gyakran figyelhető meg a madáretetők környékén is. 

2. Az elsősorban Európa északi felének fenyveseiben és égereseiben 
fészkelő csíz hazánkban rendszeres átvonuló és téli vendég. A kiszórt 
madáreleségre csak a tél második felében lesz igazán kíváncsi: a zord 
hónapok előrehaladtával ugyanis lassan megfogyatkozik természetes – 
éger, juhar, nyír és platán terméséből álló – táplálékuk. Ez a kistermetű 
pintyféle amilyen törpe, olyan erőszakos is az etetőkön. Nem tűr maga 
mellett senkit, nem osztozik a koszton, így gyakran fenyegető pózban 

tetszeleg, amire zömében elrepülve reagálnak asztaltársai.  

3. A gondosan naplementére tájolt ártéri lesemből késő délutánonként 
igazán pazar foltokban fürdik a háttér. Egy szerencsés estén, amikor a 
fákon átszűrődő, búcsúzó napkorong éppen kedvező helyen „gurult”, 
és már az alkonyat is elkezdte ráteríteni kék fátylát az erdőre, tökéletes 
helyre röppent egy csuszka (dicséretre méltó Az Év Természetfotósa 

Magyarország pályázaton). 

4. A vörösbegy gyenge csőre alkalmatlan a napraforgómag héjának 
feltörésére, ezért csak a bontott szemeket csipegeti, illetve – sok más 
fajtársához hasonlóan – tojással, sajttal, főzött hússal, almadarabkákkal 
etethető. A hazai állomány nagy része elvonul, egy részük viszont 
áttelel, és az itthon maradókhoz további madarak csatlakoznak északról. 
Legbizalmasabb madaraink egyike, egyes példányok akár tenyerünkből 
is elveszik a feléjük nyújtott elemózsiát. Enyhébb napokon gyöngyöző 

énekükkel ajándékozhatnak meg minket. 

5. Európa legnagyobb pintyféléje a meggyvágó, robusztus csőrével az etetők 
legkeményebb megjelenésű figurája. A kiszórt napraforgó közé telepedve 
akkurátusan morzsolja szét a szemeket, a héjdarabkákat félreköpve. Körülötte 
gyanakodva tanakodnak a többiek, ugyanis félelmetes fegyverével 50 kg-os 

nyomóerőt is képes kifejteni, amivel akár az ember ujjpercéig is hatolhat.  

6.  A felállított etetőket látogató legalább 20 különböző faj közül a széncinege 
a leggyakoribb. Az örökmozgó madár a kiszórt napraforgómagot csőrébe 
veszi, majd hirtelen elrepül, és egy ágra telepedve, lábai közé szorítva vési 
ki az ehető szemeket. Napról-napra testsúlyának megfelelő mennyiségű 
táplálékra van szüksége, ami olyan, mintha egy átlagos testsúlyú ember 

minden nap 70 kg élelmet fogyasztana el.

5

6

4

Örömmel adunk hírt arról, hogy az Év Természetfotósa 2018-as 
pályázatán e rovatunk állandó szerzője, Potyó Imre érdemelte ki 
az Év Természetfotósa díjat. Gratulálunk! A pályázatról és a díj-
átadóról következő számunkban részletesen is olvashatnak. 
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– Igaz, hogy az álkérészkutatás for-
radalma volt az utóbbi évtizedekben?
– Igen, bár úgy mondanám, hogy 
még tart ez a forradalmi időszak. 
Egyrészt az indította el a fajleírás 
robbanását, hogy megnyílt a lehető-
ség a Távol-Kelet kutatására; Koreá-
ból, Kínából és Japánból rengeteg új 
fajt gyűjtöttek be a kutatók, amiket 
most, az utóbbi évtizedekben írtak 
le. Ezzel párhuzamosan írták le a dél-
amerikai nagy fajszámú genuszok fa-
jait és jellegzetességeit. 

De történt egy nagy ugrás a mód-
szertanban is. Volt egy érdekesség az 
álkérészekkel kapcsolatban: mind-
amellett, hogy közismerten szűktűrésű 
fajok, Európában volt olyan fajnak vélt 
csoport – a Capnia bifrons –, amit egé-
szen széles elterjedésűnek, és tágtűré-
sűnek ismertünk. Megvolt a gyanú, 
hogy valójában több fajról van szó, de 
nem volt meg a faji elkülönítéshez a 
kulcs. Ekkor két új megközelítési 
mód, egyrészt a molekuláris taxonó-
mia, másrészt a bioakusztika sietett a 
segítségünkre. Mikor ezek kimutat-
ták, hogy különböző fajokról van 
szó, utána nagy örömömre aprócska, 

de nagyon jó morfológiai bélyegeket is 
sikerült találnom. Így a Kárpát-
medencében jelen tudásunk szerint 
4 fajra tagolódott a csoport, és most 
már megvan a kulcsunk, hogy a 
többi előfordulást is egyértelműen 
meghatározhassuk. Ezek a módszerek 
forradalmasították az álkérészkutatást. 
– A szekvenálás érthető, de mit je-
lent az álkérészeknél a bioakusztikai 
vizsgálat?
– Az Északi féltekén szinte minden ál-
kérész fajnak megvan a jellegzetes nős-
tényt hívó hangja, kopogtatása. Kollé-
gám, Orci Kirill fejlesztett ki egy egy-
szerű és nagyszerű műszert. Egy fordí-
tott hangfalat alakított át mikrofonná. 
Az álkérész hímeket a jól szóló memb-
ránra helyezzük, ingerli őket a jó lehe-
tőség, és így szinte rögtön „megszólal-
nak”. A jellegzetesen eltérő hangmin-
tázatok egyértelműen külön fajt jelez-
nek – amit a bioakusztika megsejtett, 
az eddig mindig beigazolódott. Ez a 
módszer nagyon hatékony, de nem 
mindenhol működik könnyen. A japán 
álkérészek például sokkal visszafogot-
tabbak, mint az európaiak, ott  60 faj-
ból kettőt sikerült csak „szóra bírnom”.

– Rögtön az elején érdemes tisztáz-
ni: van köze egymáshoz a kérészek-
nek és álkérészeknek?
– Érdekes módon csak magyarul ne-
vezzük így őket. A kifejlett imágók 
erősen különböznek, de a gyors fo-
lyású hegyi patakokban élő lárváik 
között azért fel lehet fedezni némi 
hasonlóságot.
– Ezek szerint az álkérészek nem 
kérészéletűek.
– Valóban nem, az imágók akár egy, 
másfél hónapot is élhetnek, ezalatt 
táplálkoznak is. Petéiket ők is vízbe 
rakják, amiből azonnal kikel a lárva. 
Általában egy évig fejlődnek a víz-
ben, utána pedig a röpképes imágó is 
a patak néhány méteres közelében él 
a növényzeten elbújva. De pont ez 
az izgalmas az álkérészeknél, hogy 
elképesztően változatosak! Van, 
amelyik jóval magasabban, a lomb-
koronában él, vannak 3-5 éves fejlő-
désűek, de van, amelyik csak néhány 
hónapot fejlődik. Például időszakos 
vízfolyásoknál lehetséges, hogy a ki-
száradt mederben peteként töltenek 
10 hónapot, és csak 1-2 hónapig van-
nak lárvaállapotban. 

I N T E R J Ú  M U R Á N Y I  D Á V I D DA L
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Murányi Dávid „durrellistának” tartja magát; úgy véli, a generáci-
ójában a taxonómusokra általában jellemző, hogy Gerald Durrell 
könyvein nőttek fel, és gyerekkorukban otthon befőttesüvegek-
ben álltak sorban a nevelni való állatok. Az MTA Növényvédelmi 
Intézet és a Természettudományi Múzeum kutatója számára a 
patakok és rovarok szerelmeseként nem volt kérdés, hogy az 
EPT-faunából (Ephemeroptera – kérészek, Plecoptera – álkéré-
szek, Trichoptera – tegzesek) válassza a fő kutatási témáját. 
Végül a vakszerencse az álkérészek felé vitte, ami nagy öröm, 
hisz szerinte ez a csoport sokkal izgalmasabb, mint a másik kettő.

ÁLKÉRÉSZEK ÉS EGYÉB 
ÁLLATFAJTÁK
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– Kíváncsiságból: a taxonómus lel-
kesedésén kívül miért jó, ha el tu-
dunk különíteni 3500 álkérész fajt?
– Azt hiszem egészen őszintén ez 
tényleg valamennyire l’art pour l’art 
dolog, a világ puszta megismerése 
számomra elegendő cél. De azért 
ennél lehet komolyabb választ is ad-
ni: amiatt, hogy ezek a fajok ilyen 
szűktűrésűek, monitoringozásukkal 
elvileg sokat megtudhatunk a kör-
nyezetváltozásról, vízminőségről. 
Ugyanígy az is fontos, hogy kiis-
merjük a helyi ökológiában és táplá-
lékláncban betöltött szerepüket, va-
lamint jellegzetes elterjedési mintá-
zataik miatt az állatföldrajzban is 
nagy a jelentőségük.
– Nagyon az álkérészekről beszél-
gettünk, pedig más állatcsoportokat 
is gyűjt és kutat.
– Igen, a kisebb rovarrendek gyűjte-
ményéből jártam az expedíciókra, így 
elvárás volt, hogy más csoportokkal is 
foglalkozzak. Az álkérészeken kívül 
például a kaszáspókok kutatásában 
mélyedtem el jobban, onnan is írtam le 
új fajt. Botsáskákkal is foglalkoztam, 
de ők annyira fókuszban vannak, 
hogy a kutatásuk kissé elüzletiesedett.

Érdekes fordulat az életemben, 
hogy mióta hazajöttem Japánból, fő-
állásban már az MTA ATK Nö-
vényvédelmi Intézetében levéltet-
vekkel foglalkozom. Ez megint egy 
egészen új, nehéz csoport; másfél 
éve foglalkozom velük, de még 
mindig csak tanulom őket. De talán 
épp ők lesznek azok, akik hozzáse-
gítenek egy tűzföldi ösztöndíjhoz.

Tegzes Mária

Japán pedig egészen különleges. 
Ott két évig kutathattam egy jól fi-
nanszírozott projekt keretében. Va-
lamiért Japán szinte értelmetlenül 
gazdag mind fajokban, mind 
genuszokban. Ráadásul a japán fa-
jok 95%-a endemizmus, a legtöbb 
még szigeteken sem ível át. 60 új fajjal 
tértem haza, amik másfél éve arra vár-
nak, hogy leírjam őket. 
– És mi van hátra a bakancslistáról?
– Tűzföldre szeretnék nagyon eljutni. 
Onnét valószínűleg nem sok új faj 
várható, de amik vannak, rettenete-
sen érdekesek. Az Északi- és a Déli-
félgömbön élő álkérészek két külön 
alrendbe tartoznak, és az ősi csopor-
tokat elsősorban az Antarktisz kör-
nyékén találjuk. Vannak például olyan 
érdekességek, akiknek szárazföldi lár-
váik vannak és teljesen szárnyatlanok. 
Rettenetesen jópofák lehetnek!
– Mi kell ahhoz, hogy leírjunk egy fajt?
– Álkérészeknél jelenleg szigorúan 
hím imágó egyedek alapján írjuk le a 
fajt, csak lárva vagy nőstény alapján ál-
talában nem. Illetve van olyan faj, 
amiről azt gondoljuk, hogy teljesen 
szűznemző, azok természetesen nős-
tényről lettek leírva. Még egy kivétel 
van, egy olyan csoport (Perla), ahol a 
fajszintű elkülönítést a peték mintáza-
ta alapján lehet végezni, itt a petét hor-
dozó nőstény alapján írjuk le a fajt. 

A leírásnak nagyon pontosan kör-
vonalazott követelményei vannak, 
amelyet zoológiában az International 
Code of Zoological Nomenclature rög-
zít. Kell lennie egy diagnózisnak, ami 
konkrétan bemutatja, hogy mely 
morfológiai tulajdonságban vagy 
szekvenciában különbözik az összes 
többi eddig leírt fajtól. Ezen kívül mi 
álkérészekre felállítottunk magunk-
nak olyan sztenderdeket, hogy pon-
tosan hogyan nézzen ki a deszkripció, 
melyik csoportnál milyen morfológi-
ai jellemzőket veszünk bele. Én szere-
tem, ha kicsit tudunk az ökológiájá-
ról, és szoktam habitatfotókat is tenni 
hozzá, mivel kifejezetten élőhelyhez 
kötöttek, így náluk van értelme an-
nak, hogy ezen a patakszakaszon ér-
zik jól magukat. A fajleíráshoz azért 
érdemes hozzátenni, hogy ez min-
dig egy adott pillanatot rögzít, 
amikor azt gondoljuk, hogy ez fa-
ji jellegzetesség. A taxonómiában 
minden status quo.

– Távol-Kelet, Balkán, USA – a 
világ különböző szegleteiben volt ex-
pedíciója. Mi alapján választotta a 
gyűjtési területeit?
– Különböző szempontok vezérelnek. 
A Balkán adja magát: már a Monar-
chia idejében egyértelmű volt, hogy 
a Balkánt innen érdemes kutatni. 
Az utóbbi időben ismét fellendültek 
a kutatások, számos múzeumi kol-
léga jár ki rendszeresen oda terepre. 
Egyszerűen az, hogy közel van, ke-
véssé feltárt, és nagyon gazdag, 
vonzza a kutatásokat. Érdekes mó-
don ott helyben – néhány kivételtől el-
tekintve – nehezebben veti meg a lábát 
ez a tudományterület, talán onnan néz-
ve a taxonómia kicsit „északi dolog”.

Az USA-ba egy pályázattal jutot-
tam. Kalifornia és Utah bakancslistán 
volt, mindenképp meg akartam is-
merni az ottani élőhelyeket. De még 
jobban vonzott, hogy az ottani fauna 
igazi „expert” szakértőitől tanulhatok.

A legnagyobb kihívás talán a Tá-
vol-Kelet. Azon belül is Koreában a 
legnehezebb gyűjteni, mivel ott csak 
kísérővel tudunk menni, de a helyi-
ek csak a bevett gyűjtőhelyeikre haj-
landóak elmenni. Így ott sok még a 
fehér folt. Kínában a kinti kutató a 
jó barátom, vele közösen dolgozni 
élmény, és könnyebbség, hogy ott 
helyben fel is dolgozzuk az anyagot, 
nem hozom haza a munkát.

Bioakusztikai vizsgálat műszere. A mem-
bránra helyezett álkérész hímek kopogtatása 

fajszintű elkülönítést tesz lehetővé.
(FOTÓK: MURÁNYI DÁVID)

Egy Perla abdominalis, egy nálunk is élő faj 
petéjének pásztázó elekronmikroszkópos képe
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1. fejtörő – Nagy Szilvia feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: A 

2. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Megoldás: A beírandó szavak: egy, két, három, négy, öt, hat, 
hét. 

3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Megoldás:

(Így a játékos egyszerre két olyan sort is kialakít (l. zöld, szagga-
tott vonalak), amivel nyerhet, de az X-szel játszó játékos egy lé-

pésben csak egyet tud kivédeni.)

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános fel-
adatmegoldó képességét teszik próbára. A kérdések 
tetszőleges sorrendben oldhatók meg, nem épülnek 
egymásra, mindegyik más és más készség fejleszté-
sére vagy tesztelésére alkalmas. A megoldásokat 
jövő heti számunkban közöljük. Jó töprengést, brili-
áns ötleteket, eredményes gondolkodást kívánunk!

3. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

Melyik szám illik a kérdőjel helyére?

Melyik négybetűs szó hiányozhat az alsó sorból?

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Helyezze el az itt látható tíz hajóból álló flottát az ábrában úgy, 
hogy az általuk elfoglalt négyzetek egymást még átlósan se érint-
sék! A felül és oldalt található számok azt mutatják, hogy abban az 
oszlopban vagy sorban mennyi hajórészlet található. (Segítségül 

néhány hajóelemet előre megadtunk.)
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Előfizetési ár 2018-ban belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Adatok az elmúlásról 

2017-ben Magyarországon 132 ezren hunytak el, a meg-
haltak között a nők közel 4 ezerrel többen voltak, mint a 
férfiak. (2009-ig a férfiak haltak meg nagyobb szám-
ban.) Az országban azonban évek óta közel 10%-kal 
több nő él, mint férfi, így a fentiekből az következik, 
hogy a halálozások gyakorisága a férfiak körében ma-
gasabb. A meghaltak átlagosan 74,2 esztendősek voltak 
2017-ben, az urak 70,4, a hölgyek 77,8 évesek.

A standardizált halálozási arányszám lehetővé teszi a külön-
böző korösszetételű népességek halandóságának összehason-
lítását. E mutató szerint a magyarországi halálozási arány 
2015-ben 45%-kal magasabb volt az uniós átlagnál. A vezető 
halálokok közül a daganatos betegségek révén bekövetke-
zett halálozások 31%-kal, a keringési rendszer betegségeire 
visszavezethetőek 2,1-szer nagyobb arányban fordultak elő 
hazánkban, mint az EU-ban. Tavaly minden második ma-
gyarországi halálozás keringési betegség miatt következett 
be, míg a daganatok a halálozások negyedét okozták.

Az Eurostat adatai szerint a születéskor várható átlagos 
élettartam 76,2 év volt 2016-ban hazánkban, ami 4,8 év-
vel elmaradt az uniós átlagtól és az ötödik legalacsonyabb 
érték volt a tagállamok közül. A Központi Statisztikai 

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. 

Hivatal adatai szerint a születéskor várható átlagos élet-
tartam az 1950-es években a férfiak és a nők esetében is 
6 évvel nőtt. A következő évtizedekben nem következett 
be hasonló mértékű emelkedés, az 1990-re számított vár-
ható élettartam (69,3 év) mindössze 1,3 évvel volt hosz-
szabb az 1960. évinél. Figyelmet érdemel, hogy a férfiak 
esetében az 1990. évi várható élettartam 0,8 évvel keve-
sebb volt a 30 évvel korábbinál. 2017-ben a születéskor 
várható élettartam 6,4 évvel meghaladta az 1990. évit, a 
férfiak esetében bekövetkezett növekedés 2,0 évvel több 
volt, mint a nők körében. A két nem várható élettarta-
ma közötti különbség 6,6 évet tett ki tavaly.

Magyarországon belül 2016-ban a fővárost és Pest me-
gyét magába foglaló Közép-Magyarország régióban 
volt a leghosszabb a születéskor várható élettartam 
(77,6 év), míg a legrövidebb élettartammal jellemezhe-
tő Észak-Magyarországon ennél 3,0 évvel kevesebb.

A halálozások évszakonkénti eloszlása erőteljes szezo-
nalitást mutat. A legkevesebben nyaranta vesztik életü-
ket, a legtöbben télen. Az átmeneti évszakok közül ta-
vasszal – napi átlagban, az elmúlt fél évtized során – 
4,9%-kal több haláleset következett be, mint ősszel.

A csecsemőhalálozások aránya 3,6 ezrelék volt 2017-
ben, feleakkora, mint 15 évvel korábban. A csecsemőha-
landósági ráta javulása fontos tényezője a születéskor vár-
ható élettartam növekedésének.

Herzog Tamás

A születéskor várható átlagos élettartam 
az Európai Unió tagállamaiban, 2016

A nyárhoz képest hány százalékkal több az egyes évszakokban 
bekövetkezett halálozások napi átlagos száma Magyarországon?

(a 2013. nyár és 2018. tavasz közötti 5 év átlaga alapján)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Az idegstimuláció 
lábra állíthat egyes 

gerincsérülteket

A gerincvelő teljes vagy részleges 
megszakadása úgy béníthatja meg 

a balesetet szenvedett emberek lábát, és 
kényszerítheti őket kerekesszékbe, 
hogy eközben a lábnak, sőt azt a né-
hány milliméteres szakaszt kivéve az 
idegeknek sincs semmi bajuk. E kínzó 
csapdahelyzetet számos kutatócsoport 
igyekszik feloldani szerte a világban; 
különféle megközelítéseket, eltérő ke-
zelési stratégiákat követve. E kutatá-
sok, kísérleti stádiumban lévő terápiák 
közös célja, hogy újra kapcsolatot te-
remtsenek az agy és a lábat beidegző 
neuronok között, illetve megerősítsék 
a megmaradt idegi kapcsolatokat.

Az utóbbi években az őssejtterápia 
kapott nagyobb médiafigyelmet, de 
eközben több más gerincvelő-rehabili-
tációs terápiában is látványos sikereket 
értek el a kutató orvosok. Nemrégiben 
több tanulmány is napvilágot látott 
például arról, hogy az idegek célzott 
elektromos ingerlésével olyan sérültek 

képességüket. Az alanyok gerincvelejét 
egy gyufásskatulya méretű stimulátor 
eszköz segítségével ingerelték. A koráb-
bi hasonló vizsgálatokban általában ál-
landó ingerlést alkalmaztak. Emögött 
volt ráció, hiszen minél több ingerület 
halad keresztül az idegrostokon, a kap-
csolatok annál inkább megerősödnek. 
Ugyanakkor az EPFL kutatóinak je-
lenlegi kísérletében máshogy jár-
tak el. A stimulátor vezeték nélküli 
kapcsolaton keresztül csatlakozott egy 
számítógéphez, amely célzottan, 

A tejfogyasztó 
laktózérzékeny mongolok

A tejcukorérzékenység visszaszorulá-
sa a pásztorkodó, így tejtermékeket 

fogyasztó kultúrákban az emberi evo-
lúció egyik legismertebb példája. Min-
den kirakósdarabka a helyén van, a kép 
teljesen logikus. A Föld népességének 
nagy része gyermekkorában elveszíti a 
tejcukor (laktóz) lebontásának képessé-
gét, magyarul tejcukorérzékennyé vá-
lik. Azon népcsoportoknál azonban, 
amelyek régóta tartanak tejet adó álla-
tokat, egy genetikai mutációnak kö-
szönhetően a tejcukorbontó laktáz 
enzim termelése nem marad abba 
kisgyermekkorban, hanem egész 
életükön keresztül fennmarad (e je-
lenség a laktázperzisztencia).

Tiszta sor: e népek rendelkezésére 
állt egy egész évben elérhető, rengeteg 
zsírt (energiát) és értékes fehérjéket 
tartalmazó táplálékforrás, a tej. Ezért 
egy véletlen mutáció folytán jelentős 
előnybe kerültek a tejet felnőttként is 
emészteni képes személyek, a jellegre 
pedig ezután pozitív szelekció hatott. 

alakult ki (miközben az ősi Mongólia 
területén élő pásztornépek meg bírták 
emészteni a tejet), a kutatók a Mon-
gólia területén talált emberi maradvá-
nyok DNS-ét vetették össze táplálko-
zásuk összetételével.

Az amerikai tudományos akadémia 
folyóiratában, a PNAS-ben közölt mi-
napi tanulmányban ismertetik, hogy 
a mongol sztyeppe éghajlati viszonyai 
nem könnyítik meg a régmúltban élt 
emberek táplálkozását kutatni vágyó 
tudósok életét. Az állandó szél folytán 

is újból képessé váltak a járásra, 
akiken korábban az egyéb inten-
zív rehabilitációs technikák sem 
tudtak segíteni.

A Lausanne-i Szövetségi Műszaki 
Egyetemen (EPFL) hosszú hónapok 
tréningje és az idegek ezzel pár-
huzamos elektromos stimulálása 
eredményeként a kísérletbe be-
vont mindhárom bénult önkéntes-
nél jelentős javulást sikerül elérni. 
Közülük kettő gyakorlatilag újra 
járni kezdett, és a harmadik moz-
gásképessége is sokat javult.

A Nature-ben megjelent tanul-
mányban ismertetett kísérleti terápia 
azon alapszik, hogy a központi ideg-
rendszerben azon idegpályák, amelye-
ken gyakran halad keresztül elektromos 
ingerület, megerősödnek, és esetleg a ká-
rosodott, megszakadt idegek, idegi kap-
csolatok helyét új neuronnyúlványok, 
új szinapszisok vehetik át. 

Mindhárom önkéntes legalább négy 
évvel a kezelés kezdete előtt szenve-
dett maradandó gerincvelősérüléssel 
járó balesetet, és más terápia nem 
volt képes visszaadni nekik járási 

Olvasóink talán sejtik már, hogy e 
tankönyvi bevezető után következ-
nie kell egy „azonban”-nak, és nem 
is kell csalódniuk. Vannak ugyanis 
olyan adatok, amelyek igencsak meg-
zavarják e tetszetős elméletet. Például 
az, hogy az állattartással foglalko-
zó, és kalóriabevitelük harmadát 
különféle tejtermékek fogyasztá-
sával fedező mongolok 95 százaléka 
tejcukorérzékeny.

Christina Warinner és munkatársai, a 
jénai antropológiai Max Planck Intézet-
ből ennek az ismert, de eddig megma-
gyarázatlan ellentmondásnak eredtek 
a nyomába. Warinner kifejtette, hogy 
a tejfogyasztás és a laktóztolerancia 
szoros összefüggését hirdető elmé-
lettel már csak azért sincs minden 
rendben, mert más vizsgálatokból azt 
is tudjuk, hogy a laktázperzisztencia 
négyezer évvel azután jelent meg, 
hogy az emberi kultúrák elkezdtek 
tejet fogasztani. Minthogy elméleti-
leg lehetséges, hogy a mai, döntően 
tejcukorérzékeny mongol populá-
ció egy evolúciós léptékben nem régi 
népességkicserélődés következtében 

Mongol asszony kancát fej, hogy a tejből 
kumisz készüljön (FORRÁS: UNIVERSITY OF 

WISCONSIN-MILWAUKEE)

A 2010-ben lebénult 28 éves David Mzee, a kísérlet 
egyik alanya feláll, és önállóan tesz néhány lépést 

(több fázisból összeállított kompozitkép) 
(FOTÓ: JAMANI CAILLETT/EPFL)
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meghatározott időzítéssel küldött in-
gerületeket az egyes neuronokhoz. 
Ezzel a természetes mozgás és az agy 
akaratlagos mozgató parancsai köz-
ben fellépő ingerületmintázatokat 
kívánták szimulálni.

Az öt hónapos tréning során az ala-
nyoknak is meg kellett tanulniuk, 
hogy hogyan tudják szinkronizálni 
akaratlagos mozgásukat a mesterséges 
stimulusokkal. Először egy támasztó-
szerkezet segítségével állították lábra 
a betegeket, miközben stimulálták 
idegeiket. Ily módon alig egy héttel 
később már akaratlagosan is fel tudtak 
állni. Kettejük öt hónap alatt eljutott 
odáig, hogy már elengedett kézzel is 
tudtak járni, miközben a biztonsági 
hám mindössze testsúlyuk harmadát 
tartotta. A harmadik alany, akinek 
sérülése a legsúlyosabb volt, kisebb ha-
ladást ért el. A tréningprogram végére 
az előző kettő beteg már elektromos 
ingerlés nélkül is fel tudott állni, és né-
hány lépést járt egy járókeretre támasz-
kodva. A harmadik alany külső stimu-
lálás nélkül tudta már mozgatni a lábát.

K. M.

ami azt sugallta, hogy a kisebb testmé-
ret magasabb hőmérsékleten szelektív 
előnyt jelenthet. A közelmúltban be-
mutatott eredmények szerint azonban 
úgy tűnik, hogy a panamai esőerdő ful-
lánknélküli méhfajainál (Meliponidae) 
az eddig elfogadott rovarhőtani néze-
tek egyáltalán nem működnek.  

Az október 25-28. között megrende-
zett Comparative Physiology: Complexity 
and Integration konferencián bemutatott 
repülésfiziológiai kutatás során Meghan 
Duell, az Arizona State University ku-
tatója kollégáival tíz fullánknélküli 
méhfaj repülési teljesítményét vizsgálta 
a testtömeg, a torhőmérséklet, illet-
ve a napon és árnyékban mérhető 
levegőhőmérséklet függvényében. 
Hogy a méhek viselkedéséről a lehe-
tő legteljesebb képet kapják, a pana-
mai esőerdő fölé magasodó daruból 
azon virágok és levelek hőmérsék-
letét is mérték, melyekkel a züm-
mögő szárnyasok repülésük során 
érintkezhetnek. A fent bemutatott 

elképzelések alapján a 
kutatók arra számítot-
tak, hogy a forróságban 
végzett repülésteszteken 
a 2–120 milligramm közti 
testtömegű méhfajok kö-
zül a kisebbek teljesítenek 
majd jobban, ám meglepő 
módon épp ennek ellen-
kezőjét tapasztalták. Bár a 
nagyobb fullánknélküli-
ek testhőmérséklete oly-
kor több mint 10 Celsius-
fokkal a léghőmérséklet 
fölé emelkedett, mégis ők 
produkáltak jobb repülési 
teljesítményt.

A kutatók azt is megál-
lapították, hogy a kisebb 
méhek esetében alacso-

nyabb volt a levegő azon kritikus 
maximumhőmérséklete, ahol be-
fejezik a repülést, efelett a hő-
mérséklet felett tehát a nagyobb 
testméretűek kerülhettek előnybe. 
„Ha a méhek abbahagyják a repülést, 
ahogy sokszor teszik a forróságban, a 
beporzási idő is csökken, ami azt is je-
lenti, hogy nem lesznek képesek elég 
nektárt és pollent gyűjteni kolóniájuk 
fenntartásához” – hangsúlyozta a 
vizsgálatot vezető fiatal kutató, aki 
szerint ez a jelenség kellően nagy lép-
tékben az egész méhpopulációra és a 
növények beporzására is negatív ha-
tást gyakorol.

FarKas alexandra

erős a talajerózió, így az ételtárolás-
ra használt cserépedények, illetve a 
hulladéktároló gödrök maradványai 
rendszerint elvesznek (a nomád népek 
nem létező állandó településeiről nem 
is beszélve). Ott vannak viszont a fog-
kövek. Ezek analíziséből egy csomó 
különféle emlős, így juhok, kecskék, 
jakok és tehenek tejfehérjéit sikerült 
kimutatni, magyarul az ősi mongolok 
rengeteg tejterméket fogyasztottak (és 
az egyik kutató megjegyzése szerint 
mindent megfejtek, amit csak lehetett). 

A DNS-ük analízise azonban fényt de-
rített arra, hogy ők is tejcukorérzékenyek 
voltak. Hogy is van ez? Nos a Max 
Planck-os kutatók szerint a kulcs az er-
jesztésben rejlik. A mongolok ugyanis 
szinte kizárólag erjesztett tejterméke-
ket, joghurtot, sajtot, és alkoholtartal-
mú kumiszt fogyasztanak. Az erjesztés 
fő funkciója pedig elméletük szerint a 
laktózsemlegesítés volt: baktériumokat 
használtak a tejcukor lebontására, ezál-
tal a tej emészthetővé tételére. Mindez 
megkérdőjelezi a laktázperzisztencia 
biológiai evolúciós történetét. Miért vár-
tak volna népek a szörnyen lassú vélet-
len mutációra, ha egy technológiai újítás 
kulturális elterjedése révén villámgyor-
san megoldhatták a problémát?

K. M.

Panamában is a méret  
a lényeg

Jól ismert biológiai jelenség, hogy a 
környezet hőmérséklete nagymér-

tékben befolyásolja az olyan állati 
szervezetek rátermettségét, melyek 
önálló belső hőforrás vagy saját hűté-
si mechanizmusok hiányában nem 
vagy csak részben képesek megfelelő 
szinten tartani testhőmérsékletüket. 
Az ektotherm rovarok testhőmér-
séklete például viszonylag nagy tar-
tományon belül követi a környezet 
hőmérsékletváltozásait, a napfényre 
kiülő vagy az árnyékba visszahúzódó 
poikilotherm egyedek ugyanakkor 
valamilyen szinten mégis képesek 
felgyorsítani a kívánt testhő elérését. 
A nagyobb méhfajok ezen kívül apró 
izmaik remegtetésével is melegítik 
magukat, testhőjüket pedig kaptáruk 
állandó téli hőmérsékletének fenntar-
tására, lárváik nevelésére, vagy akár a 
kaptárba hatoló ragadozó lódarazsak 

elpusztítására is felhasználhatják. 
A túlhevülés ugyanakkor épp úgy ve-
szélyes lehet a rovarok számára, így 
amint például a poszméhek torhőmér-
séklete közelít a 44 Celsius-fokhoz, 
védelmük érdekében szervezetükben 
számos élettani változás megy végbe.

A kutatók eddig úgy vélték, hogy a 
környezet hőmérsékletének ezen ha-
tásai fordított kapcsolatban állnak az 
érintett rovarok testméretével. A ko-
rábbi megfigyelések szerint ugyanis 
a melegebb klímán élő ektotherm ro-
varok kisebbek, a hűvösebb klímán 
élők pedig nagyobb méretűek voltak, 

A méhek repülését nagyban
 befolyásolja a hőmérséklet
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Élő Bolygó Jelentés 

A Földnek ma már csupán negyede 
mentesül az emberi tevékenység 

alól, becslések szerint ez 2050-re akár a 
tizedére csökkenhet. A legutóbbi 50 év 
során 190 százalékkal nőtt az ökológiai 
lábnyomunk, azaz annak mértéke, 
hogy mennyit élünk föl a természet 
nyújtotta erőforrásokból. E folyamat 
megállításának vagy legalábbis lassításá-
nak érdekében – afféle globális segélyki-
áltásként – nyilvánította a Biodiverzitás 
Évtizedének az ENSZ a 2011–2020 kö-
zötti időszakot, amelynek lassan a végére 
érünk. Úgy tűnik, nem igazán talált értő 
fülekre a felhívás, mert a fajkihalások 
mértéke továbbra is iszonyú tempót 
mutat, már-már közelít a földtörténeti 
nagy kihalásokhoz.

Mintegy 45 év alatt 60 százalékkal 
zsugorodtak a gerinces állatok po-
pulációi (a trópusokon pedig ennél is 
nagyobb mértékben, 89 százalékkal), 
22 százalékkal kevesebb az emlősök 
számára alkalmas élőhely, a tengeri 
madarak több mint 90 százalékának 
gyomrában található műanyag. Az élő-
helyek eredeti biodiverzitása 1970-ben 
még 81,6 százalék volt, 2014-ben pedig 
már csak 78,6 százalék. Ez idő alatt 
Amazónia 20 százaléka, globálisan 
a vizesélőhelyek 35 százaléka eltűnt. 
1990 és 2015 között pedig 129 millió 
hektárnyi erdőt irtottak ki. S ez csak 
néhány rémisztő szám ízelitőül a ren-
geteg adat közül, amelyek a WWF 
legfrissebb Élő Bolygó Jelentésében lát-
tak napvilágot – és amelyek Földünk 
jelenlegi állapotát mutatják. 

A kétévente közzétett tanulmány ez-
úttal 59 kutató munkáján alapul, melyet 
a WWF-fel közösen egy nemzetközi 
tudományos természetvédelmi szerve-
zet, az 1826-ban alakult Londoni Zoológiai 
Társaság koordinál. Az utóbbi az állatok 
és élőhelyük védelmét karolja fel világ-
szerte, Állattani Intézete a kutatómunka 
mellett aktívan részt vesz a természetvé-
delemben – s mint a jelentés adatai is bi-
zonyítják, korántsem csak az állatokkal 
foglalkoznak. A két természetvé-
delmi szervezet együttműködésben 

dolgozza ki az Élő Bolygó Indexet, s azt 
1998 óta kétévente újraszámítják s köz-
zéteszik. A jelentésben szereplő legfris-
sebb egyben a leginkább lesújtó.

A természet azonban még így is sokat 
„tesz értünk”, melyet a tanulmány szin-
tén számszerűsít: megtudhatjuk például, 
hogy a természet nyújtotta szolgáltatá-
sok értéke évente 35 875 billió forint, 
az élelmiszertermelésünk 35 százaléka 
függ a beporzástól, a világ lakosságá-
nak pedig 10–12 százaléka számára 
nyújt megélhetést a halászat és halte-
nyésztés, ráadásul a hal 4,3 milliárd em-
ber elengedhetetlen fehérjeforrása.

A bolygó állapotának romló tenden-
ciája nem véletlen: 1800 óta hétszere-
sére (több mint 7,6 milliárdra) nőtt 
a népesség, a világgazdaság pedig a 
harmincszorosára emelkedett. Föl-
dünket elsősorban olyan emberi te-
vékenységek vagy azok következmé-
nyei veszélyeztetik, mint az élőhelyek 
pusztulása, a fajok kizsákmányolása, 
a túlhasználat, a környezetszennye-
zés, az éghajlatváltozás, valamint az 
invazív fajok és betegségek. 

Az ENSZ 1992-ben Rio de Janei-
róban rendezett Környezet és Fejlődés 
Konferenciáján született meg a Biológiai 
Sokféleség Egyezmény, amely amellett, 
hogy meghatározza az ember és a ter-
mészet viszonyát, konkrét alapelveket és 
feladatokat is megfogalmaz. A cél, hogy 
2020-ra teljesüljenek az egyezmény-
ben foglalt célkitűzések. Például hogy a 
természetes élőhelyek zsugorodásának 
jelenlegi mértékét megfelezzük, majd 
lehetőség szerint teljesen megállítsuk azt. 

a. V. 

Csimpánzszimat

Az állatvilágban a szaglás gyakran 
fontos a kommunikációban, az 

ember és emberszabásúak azonban  
„mikrozmatikus” fajokként voltak so-
káig elkönyvelve, hiszen a feromon-
felismerésben fontos másodlagos szag-
lószerv, az úgynevezett vomeronazális 
szerv náluk fejletlen. Egyre több vizs-
gálat bizonyítja azonban, hogy ennek a 
mostohán kezelt érzékelésnek náluk is 
fontos szerep jut. Nemrégiben a lipcsei 
állatkert a német Max Planck Evolúci-
ós Embertani Intézet és a Durham 

Egyetem kutatói csimpánzoknak 
mutattak vizelettel bekent vagy kont-
rol plexidobozokat. A vizelet bizo-
nyos esetekben rokontól, máskor ide-
gen egyedtől származott. Az állatok 
reakcióját felvételen rögzítették, 
amelyet azután elemeztek. 

Kiderült, hogy minden esetben na-
gyobb figyelmet szenteltek és hosszabb 
ideig szagolgatták a vizelettel bekent 
dobozokat és a rokontól számazó 
mintákra fordították a legtöbb időt. 
A legfontosabb megfigyelés azonban 
az volt, hogy az állatok mindig sza-
golgatni kezdték a dobozt, ahelyett 
hogy vizuálisan vagy taktilisan vizs-
gálgatták volna. Ez bizonyítja a szag-
lás kiemelt fontosságát az emberszabá-
súaknál. A csimpánzok csoportokban 
élnek, és élőhelyük sűrű növényzete 

ÉT-ETOLÓGIA

akadályozza a láthatóságot. Az idegen 
csoport tagjaival igen ellenségesek, 
előfordul, hogy meg is ölik a betola-
kodót. Fontos tehát, hogy a rokonokat 
már szagról felismerjék, így elkerül-
hetik a felesleges harcot.

A vizsgálat elsőként bizonyítja, hogy 
jóllehet a főemlősök nem helyeznek el 
aktívan szagjeleket, a szagérzékelésnek 
döntő szerepe van szociális életükben.

BilKó Ágnes

(FOTÓ: NICK GARBUTT)
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Noha a balkáni hegyiszitakötő (Cordulegaster heros) Európa legna-
gyobb termetű bennszülött szitakötője – teljes testhossza majdnem 
10 centimétert tesz ki –, a fajt (vízszintes 1.) nem is olyan régen, 
1979-ben írták csak le. Ragadozó, makrogerinctelen állatokból áll 
a tápláléka. Hazánkban szórványosan fordul elő: a Mecsekből, 
a Bakonyból és a nyugati határ hegyvidékein találtak rá eddig, 
de várható, hogy más helyen fellelik. Fokozottan védett fajunk.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. A 43. heti számunkban elkezdődő 18 hetes rejtvényciklu-
sunk végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 
125 éve született magyar orvos, biokémikus nevét adják ki. 
A név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves előfi-
zetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A szitakötőfaj szinonim magyar neve. 4. Hazai 
benzinkútjait az Agip vette át. 8. Bajnokcsapatok Európa-
kupája (a BL egyik elődje), röv. 9. Élelmet valakitől tartósan 
megvon. 11. Altató hatású szer. 13. Gondoskodik valakinek a meg-
élhetéséről. 14. Búsuló. 16. Kórházi osztály. 17. Szekérderék! 18. 
... de Maupassant; A szépfiú című regény írója. 19. Olasz rendező, 
egyik filmje az Előzés (Dino, 1916–2008). 20. Karattyol, népiesen. 22. 
Számszerű tény. 24. A Nap latin neve. 25. Síkság szélei! 26. Ingoványos 
terület. 27. Sűrűn hurkolt kelme. 29. Közönséges, műveletlen, durva (stí-
lus). 31. Bentről kerget. 32. Amíg, amely idő közben. 34. Trombitahang. 
35. Hobo Blues ...; hazai zenekar.

FÜGGŐLEGES: 1. Primőr zöldségféle. 2. A magyar nyelv sajátos és 
sajnos eltűnőfélben levő igefajtája. 3. Félkész! 4. E közelebbit. 
5. Szilárd alapokon nyugvó. 6. Olimpiai és világbajnoki bronzérmes 

birkózó (Ferenc). 7. Az ő regénye az Iskola a határon. 8. Picasso 
híres madara! 10. A rejtekből. 12. Kárpátokon túli terület Romániá-
ban. 15. Karel Čapek e drámája nyomán terjedt el világszerte a robot 
szó. 19. A tetejére taszít. 20. Kakaspecsenye sül belőle. 21. Cosinus, 
röv. 23. Virág, ritka női név is. 25. Filter. 27. A Sárkány csillagkép latin 
nevének (Draco) rövidítése. 28. A Norma Rae című film rendezője 
(Martin). 30. Hálával emleget. 33. Telek határai!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: dobozi pikkelyescsiga.

Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2016 között  
megjelent lapszámaink  

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztőségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!
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ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

A Mátyás király Emlékév vé-
géhez közeledve sem fogyunk 
ki a programokból. A huma-
nista uralkodó udvarában zajló 
tudományos életet, főként a 
csillagászatot (ami akkoriban 
asztrológiát is jelentett) mutatja 
be az MTA Könyvtár és Infor-
mációs Központban nyílt kiál-
lítás. A Csillagok, Csillag-

képek – Tudomány Mátyás Király Udvarában cí-
mű kiállítás anyaga nagyrészt hazai gyűjteményekből 
származik, de találunk más európai múzeumból kölcsön-
zött tételt is.  A bemuta-
tott eredeti dokumentu-
mok mellett számos ki-
tűnő minőségű repro-
dukció is segíti a 
látogatót, hogy közelebb 
kerüljön a korszak szel-
lemiségéhez. Aki pedig 
belefárad a nehezen kibogarászható latin szövegek bön-
gészésébe, felüdülésképpen kirakhatja saját csillagjegyét a 
mágneses puzzle segítségével. A kiállítás fő helyén a 
Hans Dorn által készített troquetum másolata áll. A kü-
lönleges csillagászati eszközt 1490-ben készítette a mester 
budai műhelyében. Az eredeti jelenleg a krakkói Jagelló 
Egyetem Múzeumának birtokában van, a másolat a kiál-
lítás ideje alatt, 2019. február 28-ig látható hazánkban.

2018-ban visszatért Budapestre a Murder 
– A Gyilkos Tárlat című kiállítás, ami 
közel 1000 m2-es kiállítótéren, 21 szobán 
keresztül mutatja be az elmúlt évszáza-
dok leghíresebb gyilkosságait.

A speciális effektekkel és a legmoder-
nebb technológiákkal életre keltett ki-
állítás megeleveníti a gyilkosokat és 
történeteiket, így például a szüzek vé-

rében fürdő Báthory Erzsébetet, Vlad Tepest, Hasfel-
metsző Jacket vagy éppen Al Caponét. A kiállítás még-
sem a durva erőszak cél nélkül való „mutogatásáról” 
szól, hiszen történelmi, társadalmi tényeken keresztül 
szembesülhetnek látogatók a tragikus valósággal, mi-
közben az interaktív tárlatvezetés keretében megismer-
hetik, hogy a tettesek miért és hogyan követték el bru-
tális tetteiket. A tárlat végére érve pedig bizonyosságot 
nyer, hogy senki sem születik szörnyetegnek!
Mérgező szülők, gyermekkorban elszenvedett szexuális 
zaklatás, testi és lelki terror, kiközösítés és a fiatalkorban 
szerzett mély lelki sebek húzódnak meg minden történet 
hátterében. A 2019. február 28-ig látható kiállítás gon-
dolkodásra késztet felelősségünkről, hogyan neveljük 
gyermekeinket és hogyan viselkedjünk embertársainkkal. 

Különleges leletanyag – többek kö-
zött a Tündérkert ezüstje nevet vise-
lő, 220 darabból álló, XVI–XVII. 
századi erdélyi tallérgyűjtemény – 
szerepel azon a kiállításon, amely 
Fejedelmi kincsek címmel látha-
tó a Janus Pannonius Múzeum 
Csontváry Múzeumban.

Törő István 220 db, erdélyi fejedelmek által 1562 és 1686 
között kibocsátott érmékből, valamint néhány ezüst em-
lékéremből álló gyűjteményét 2015 nyarán Az Értéktár 
Program keretében vásárolta 
meg a múzeum. Nem vélet-
lenül nevezik ezt a három ge-
neráció alázatos és türelmes 
gyűjtőmunkájának eredmé-
nyeként létrejött kollekciót a 
XX–XXI. század legjelen-
tősebb erdélyi tallérgyűjte-
ményének.

A pénz- és éremleletek a ré-
gész, történész kutatók szá-
mára kiemelkedő jelentőségűek, hiszen felbecsülhetetlen 
eszmei értékükön túl az adott korszak lenyomatai, tükrei. 
A tallér az újkori világ legfontosabb címlete volt, ezért 
nevezik a kutatók a XVI-XIX. század pénztörténeti kor-
szakot „tallérperiódusnak”. A Törő-gyűjtemény összesen 
13 erdélyi fejedelem pénzeit (tallér, féltallér) tartalmazza.

A 2019 mácius 17-ig látható kiállításon a Tündérkert 
ezüstjén kívül további csodás, tallérokkal, érmekkel és 
egyéb különlegességekkel találkozhatnak a látogatók.

Több mint két évnyi 
szakmai előkészítést kö-
vetően nyílt meg Szent-
endrén a Ferenczy Mú-
zeumban a Világok 
között – Vajda Lajos 

élete és művészete című nagyszabású kiállítás.
Az 1908–1941 között élt Vajda – a hazai művészettörté-

nészek konszenzusos megítélése szerint – a modern ma-
gyar képzőművészet meghatározó, sokak szerint a leg-
fontosabb képviselője, aki 
szorosan kötődött Szent-
endréhez. Eddigi legtelje-
sebb tárlatán mintegy száz-
ötven alkotását láthatja a 
közönség, köztük több mű-
vet első alkalommal.

A kiállításhoz szervesen 
kapcsolódik Vajda Lajos 
felesége, a szintén jelentős festőművész Vajda Júlia tárla-
ta a Szentendrei Képtárban „Mégis legyen kiállí-
tás…” – Vajda Júlia élete és művészete címmel.  

A király tudósai

Vajda és Vajda

21 szoba

Tündérkert ezüstje
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Az Élet és Tudomány a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával jelenik meg.

A hátlapon
A Villa di Lappeggi 
a toszkánai Antellában

Idősebb Markó Károly 225 évvel 
ezelőtt, 1793-ban született Lőcsén. 
Az éledező, útjait kereső magyar 
képzőművészet képviselője, a ma-
gyar tájképfestészet nagy hatású 
mestere volt.

Mérnöknek tanult, de – életcélt 
váltva – 1818-tól Pesten, majd Bécs-
ben fejlesztette rajztudását, korabeli 
szóhasználattal élve: „csinos mester-
ség”-re adta a fejét. Munkáit több 
nemzet múzeuma őrzi. 1832-ben 
Olaszországban telepedett le. 1840-
ben az MTA tagja lett, 1843-tól a 
firenzei Akadémia tiszteletbeli ta-
nárává nevezték ki. 

„Markó tévedhetetlenné szilárdult 
mesterségbeli tudása, gyengéd, benső-
séges festői nyelve kora tájfestészeté-
nek egyik legnagyobbjává avatta kivá-
ló hazánkfiát a leg felkészültebb ver-
senytársak között, Itáliában” – írta 
róla Pogány Ö. Gábor.

Markó annak ellenére, hogy élete 
nagy részét hazájától távol töltöt-
te, a Műegylet kiállításai és ma-
gyar tanítványai révén részese ma-
radt az itthoni művészeti életnek. 
Egészségügyi okokból Firenze kör-
nyékén, Antellában telepedett le, 
ahol a Lappeggi villát egy itáliai 
gróf-tanítványa bocsátotta rendel-
kezésére.  A Mester itt töltött éve-
ire – 1846-tól 1860-ban bekövetke-
zett haláláig – márványtábla emlé-
keztet. Az antellai temető Szent 
Sebestyén kápolnájában helyezték 
örök nyugalomra „Carlo Markó”-t, 
„a nagy tájképfestő a keresztény 
szeretet mintaképe” hirdeti az 
olasz nyelvű felirat.

Kép és szöveg: 
Csermák Judit
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A fészek, amely többé nem 
nyújt menedéket
A klímaváltozás megszámlálhatatlan 
módon hat az életközösségekre. Ezek 
között találunk közvetlen hatásokat 
(például a megváltozott éghajlat miatt 
rövidebb ideig élnek az állatok, és 
érzékenyebbé válnak a fertőzésekre), 
illetve közvetett hatásokat is, amelyek 
főként az ökoszisztémák működését, 
a populációk kölcsönhatását érintik.

Famatuzsálemek
A nagy méretű fákat már ősidők óta 
csodálja az ember. Régen istenként 
vagy szentként tekintettek rájuk, 
áldozatokat mutattak be előttük. 
Gyakran váltak a közösségi élet köz-
ponti részévé. Mesék, mondák tör-
ténetek fűződtek hozzájuk. A hatal-
mas fákat ma is megcsodáljuk, sokan 
zarándokolnak el megnézni őket.

Spontán aktivitás a hallórend-
szer	fejlődésében
Minden érzékelőrendszer, így a hal-
lórendszer is fontos fejlődési lépése-
ken megy keresztül a születést köve-
tően. A hallórendszer részei a külső-, 
közép- és belsőfül, illetve bizonyos 
központi idegrendszeri struktúrák. 
A hanghullámok a dobhártyát rezeg-
tetik meg, a rezgés pedig a középfül 
hallócsontocskáin keresztül a belső 
fülön lévő ovális ablakhoz ér.
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