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

A Pompeit sújtó földrengés,
majd az azt követő vulkánkitörés váratlan lehetőséget tartogatott a régészek és muzeológusok
számára. A New York Times január
közepén írt arról, hogy a szakemberek felújították a falu régi villáinak
még épen megmaradt freskóit, melyek a Kr. u. I. században bekövetkező tragédia után fennmaradtak.
Pompei nevéhez fűződik az ókori
Római Birodalom egyik legnagyobb
természeti katasztrófája. A kikötővárost megrázó földrengések, majd a Vezúv kitörése, melyre 17 évvel később,
Kr. u. 79-ben került sor, romvárossá
tették az ókori települést, amely ma
Olaszország egyik kiemelkedő turisztikai célpontja és a világörökség
része. A hamuréteg alatt fellelt falfestményeken a történészek sikeresen azonosították a negyedik pompeji stílust. Csaknem 2000 évvel a
katasztrófa után ebből a régészeti
anyagból nyílt meg a nápolyi Madre
Múzeumban a hegyi falu építészeti
jellegzetességeit bemutató időszakos
kiállítás, melyben kiemelkedő szerepet kap a kortárs művészet.
Az áprilisig látogatható kiállításon
az eddig még nem látott romok darabjai is megtekinthetők olyan kortárs művészeti alkotásokkal társítva,
mint Sol LeWitt, Mimmo Paladino
vagy Jeff Koons munkái. Az ősi napozóágyak, a kenyérmaradványok,
a terasz- és padlóburkolatok darabjai
hangsúlyozzák a természeti rombolás súlyosságát, mélyítve ezzel a
mellettük található kortárs alkotások mondanivalóját. A régészet és
a művészet e módon történő találkozásánál a Pompei-ből származó
műtárgyak a velük társított modern
háttéranyag segítségével ugyan részben elvesztik antik tulajdonságaikat,
másrészt azonban új összefüggésekre
világítanak rá.
A kiállítás egyik kurátora, Andrea
Viliani a New York Times-nak elmondta, Pompei erősen konfrontálódik a kortárs művészettel, ugyanakkor az ütközési pont külön-külön is
megerősíti a két területet. Régebben
a látogatók valóban a vulkáni hamuban megkeményedett emberi és állati
testeket láthatták, melyek ürességük,
élettelenségük miatt negatív hangulatot teremtettek. Az írók és filmké-

A Daniel Buren által tervezett átrium (FOTÓ: AMEDEO BENESTANTE)

szítők után azonban most a kortárs
művészek is megvalósítják az olasz
történelem egyik legnagyobb természeti katasztrófájával kapcsolatos elképzeléseiket.
A kiállítást a tárgyakat körülölelő
környezet teszi még érdekesebbé. A
bejáratot jelentő átriumot egy francia művész, Daniel Buren tervezte,
aki megidézte a pompeji falfestményeken látható zűrzavaros formákat,
létrehozva ezzel egy különleges dimenziót, melyben az ősi és kortárs
elemek találkoznak. Ez az átrium
mára helyspecifikus darabként a
múzeum állandó gyűjteményévé
vált. Az első emeleti termekben a
pompeji házak belső terének újratervezését láthatja a közönség, hiszen
az első századi műtárgyakat őrző
falak festése és néhány szobor már
a kortárs alkotók munkája, mint az
olasz Francesco Clemente vagy az angol Richard Long.
A kiállításban nemcsak a régészet, a geológia és a művészet kapcsolódik össze. Az egyik teremben
a híres brit szobrász, Anish Kapoor
alkotása látható, melyen a művész
Pompei isteneit egy fekete téglalap
alakú lyukban ábrázolja, összekapcsolva ezzel az alvilágot és az eget.
Egy másik teremben LeWitt vörös és
kék színű falrajzaihoz szándékosan
társítanak mozaikmaradványokat,
hiszen azok összerakása az ókorban
szigorú szabályok szerint működött,
akárcsak a falrajzoknál, melyeknek
elkészítéséhez a minimal art-művész
külön utasításokat adott.

A múzeum legfelső emeletén
Pompei felfedezésének folyamatát ismerhetik meg a látogatók, ahol a régészeti eszközöket (ásók, kalapácsok)
Villar Rojas Adrián Újjászületés és
Marian Loboda falról lebegő, Megszakított oszlop című alkotása kíséri, azt
sugallva a közönség számára, hogy az
ókor apró töredékekben, emlékekben
érkezik el hozzánk.
Andrea Viliani azt is elmondta,
hogy a múlt és a jelen újbóli találkozására valószínűleg jövő nyáron kerül
sor, amikor Massimo Osanna-val, a
Pompei Régészeti Park igazgatójával
együttműködve szeretnének olyan
kőből és kerámiából készült tárgyakat
bemutatni, melyek a város 1943-as
bombázása során megsérültek. Ehhez
azokat a kortárs alkotásokat társítanák, melyeket az olasz vonatkozású
világháborús események ihlettek. A
kiállítani kívánt töredékek jelenleg a
nápolyi Capodimontei Múzeumban
találhatók egy élénk Andy Warhol vászon társaságában.
Az ásatások tehát tovább folytatódnak Pompei-ben, hogy újabb leleteket feltárva bővíthessék a kiállítást. A
Madre Múzeum kurátorainak ugyanis meggyőződése, hogy a kortárs művészet a romvárossal együtt hallgat és
beszél. A mondanivaló néha világos,
néha nehezen érthető, de a történetek mindig ugyanazok. Birodalmak
omlanak össze, mégis mindent átitat
az élet, a szunnyadó vulkánok pedig,
akárcsak a Vezúv, csupán első pillantásra tűnnek békésnek.
Kondor Boglárka
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Pickering dínója

Paleontológusok egy új, a tudomány számára eddig ismeretlen,
pulykaméretű, növényevő dinoszaurusz csontvázát fedezték fel
Délkelet-Ausztráliában, Victoria
mellett. A beágyazó kőzet korát
a kutatók 113 millió évesre becsülték,
azaz kora-kréta korúak. A nemrégiben talált leleteket a PeerJ nevű tudományos folyóiratban mutatták be a
nagyközönségnek. A feltárás eredményei új megvilágításba helyezik a két
lábon járó növényevő dinoszauruszok
(Ornithopoda) sokféleségét, melyek
egykor az Ausztrália és Antarktisz
közti szárazföldi területeket uralták.
Az új fajt Diluvicursor pickeringinek
nevezték el, ami nyers fordításban
nagyjából annyit tesz: „Pickering özönvízen futó dinoszaurusza”. Az új faj maradványait még 2005-ben fedezte fel
George Caspar önkéntes kutató, aki a
kőzetlapokból kierodálódott maradványokra Eric the Red Westnél bukkant
rá, Cape Otway közelében. Az itt kibukkanó kora-kréta korú kőzetek egy
szakadékvölgy üledékeiből létrejött
platformot képeznek. Délkelet-Ausztrália e területein a kora-kréta korú
ősmaradvány-lelőhelyek egy vulkáni
területekkel határos, folyóvízi árteret
benépesítő gazdag szárazföldi élővilágról tanúskodnak.
„A Diluvicursor maradványaival rámutattunk hogy az Ausztrália ezen részén élt,
egymással közeli rokon ornithopoda dinoszauruszok két, jól elkülöníthető testtípust
képviselnek – mondta a maradványok
tanulmányozásából született tudományos munka főszerzője, Matthew C.
Herne. – Az egyik teste könnyedebb felépítésű volt, egyensúlyáról módfelett hos�szú farokkal gondoskodott, míg a másik,
a Diluvicursor teste jelentősen zömökebb,
farka pedig jóval rövidebb volt.”
Az új faj leírásának alapjául szolgáló
holotípuspéldány a gerincoszlop csaknem teljes egészében megőrződött farki részéből és egy részleges jobb hátsó
végtagból áll. Az állat teste jó eséllyel
már tetemként vagy részleges tetemként temetődött be. A maradványok
alapján a dinoszaurusz méretei nagyjából egy pulykáéhoz mérhetők, noha
a farok jelentős, akár 2,3 méteres testhosszt kölcsönzött a hüllőnek.
A paleontológusok az új faj névadásával David A. Pickering munkássága
előtt óhajtanak tisztelegni, aki a Victoria Múzeum gerinces paleontológiai
100
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A Diluvicursor pickeringi holotípuspéldánya (HERNE ÉS MTSAI., 2018)

gyűjteményének gyűjteménykezelője volt, és a tudományos munka
létrejöttének ideje alatt hunyt el,
2016 karácsony estjén. David Pickering
fáradhatatlan lelkesedéssel segítette az
ausztrál kutatókat és diákokat, mind
terepen, mind pedig a múzeumban és
a laboratóriumban, így érdemelve ki a
névadói szerepet.
A leletek és a lelőhely további fontos szerepe, hogy segít az egykori
völgy élővilágáról alkotott képünk
pontosításában. A gerincesek maradványai farönk- és ágmaradványokkal együtt őrződtek meg az
egykor itt kanyargó, erős sodrású
folyó partján, zsebszerű gödrökben
és bemélyedésekben.

2018/4

„Olybá tűnik, hogy a Diluvicursor teteme
a folyóvízben keringő növényi részek közé
keveredett – magyarázta Herne. – A
fosszilizálódott növényi részek mérete és
mennyisége arra utal, hogy az egykori folyó
egy dús vegetációjú ártéren haladt át, a megőrződött maradványok valószínűleg az Ausztráliában ma is élő fenyőcsaládokat képviselik.
Az Eric the Red West-i lelőhelyen előkerült
gerinces ősmaradványok jelentős része még
vizsgálatra vár, így további dinoszauruszok és
más izgalmas ősállatok leírása várható. Ezen
állatok ökológiájának megértése – az, hogy
mit ettek, pontosan hol éltek vagy hogyan mozogtak – az anatómiájuk és a környezetük
összefüggéseinek tükrében, izgalmas kihívások elé állíthatja a kutatókat egy jövőbeli projekt esetén” – tette hozzá a paleontológus.

(PETER TRUSLER ALKOTÁSA)

ORVOSTUDOMÁNY

A dinoszauruszleletek eleve ritkának számítanak Ausztrália kőzeteiben, a Diluvicursor azonban egy
aránylag szűkös csoport sokszínűségére világít rá. A kutatók úgy vélik,
az erre a témára vonatkozó ismereteink még igencsak gyerekcipőben
járnak, és rengeteg felfedezésre váró
lelet van még a kőzetekben.
Az ornithopoda dinoszauruszok a
az őshüllők körében talán a legfejlettebb rágórendszert fejlesztették ki.
Már a jurában megjelentek, virágkorukat azonban a kréta időszakban
élték. Leleteik Magyarországon sem
ismeretlenek: itthon az iharkúti dinoszaurusz-lelőhelyen kerültek elő az
ornithopodák közé tartozó, nagyjából
1,5–2 méter testhosszúságú Mochlodon
vorosi maradványai.
Szabó Márton
Férfinátha

Már régóta ismert, hogy a nők
és a férfiak eltérően reagálnak a
különböző kórokozókra. Több
tanulmány is bizonyítja, hogy a
férfiak esendőbbek a bakteriális,
vagy vírus okozta megbetegedésekkel, de még a fertőzések
következtében fellépő vérmérgezéssel szemben is. Európában
például 1,3-szor több férfi kapja el az
influenzát mint nő, és még a betegség
elleni oltásra is rosszabbul reagálnak.
Területektől függően a tuberkulózisban szenvedő férfiak száma a nők
háromszorosa, és arányaiban tekintve
több férfi számára halálos kimenetelű ez a betegség, mint női sorstársaik
esetében. Ezzel szemben az erősebbik
nem tagjai számára kevesebb gondot
okoz a meningococcus baktérium, a
pneumococcus, és a hepatitis vírusok,
de a szamárköhögés, vagy a diftéria
is ritkábban sújtja őket.

felkészüljön a betegségre, azt ne is engedje kiteljesedni, vagy könnyebben
legyűrje. Az ösztrogén valószínűleg
olyan, csak nőkre jellemző vírusölő
képességgel rendelkezik, amely nem
jelenik meg férfiaknál, még akkor
sem, ha azok sejtjeit a hormonnal
kezelik. Ennek még nem ismerik a
pontos okát, de lehetséges, hogy az
ösztrogénnek azon fontos tulajdonságával függ össze, hogy az csökkenti a sejtek anyagcseréjét, így a
vírusok reprodukciós képességét is.
A Stanford Egyetem kutatói vizsgálataik során azt is megállapították,
hogy azon férfiak körében, akiknek
a tesztoszteron - a legfontosabb férfi
nemi hormon - szintje magas, kisebb
mértékben hatásos az influenza elleni védőoltás. De nem csak a hormonoktól függ, hogy a szervezet hogyan
viselkedik fertőzés esetén. Majd’ minden kisgyermeket megtámad - nem
is egyszer - az RSV-vírus, ami légúti
megbetegedést okoz. Az, hogy kétéves koruk előtt fiúknál ez gyakrabban következik be, mint kislányok
esetében, az a fiúk felső légúti szerveinek a speciális anatómiájára és fiziológiájára vezethető vissza.

A nemek hormonjaikban, anatómiájukban és természetesen genetikai
felépítésükben is különböznek egymástól. Az immunrendszer fertőzésekre adott válasza nagyon sok és
összetett tényezőtől függ. Idesorolható az illető kora, de a táplálkozás,
a stressz, a környezet, az évszak, sőt,
napszak is befolyásolhatja, milyen sikeresen áll ellen valaki a betegségeknek. Ezt a felsorolást azonban ideje
kiegészíteni a nemi hovatartozással
is, olyannyira, hogy egyes kutatók azt
javasolják, hogy a védőoltásokat speciálisan nőkre és férfiakra fejlesszék
ki, bár még nem alakult ki, hogy a
dózison kellene-e változtatni, vagy a
szervezetbe juttatás módján.
Hesz Marianna

Élet

és

Tudomány



20 1 8 /4



101

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI   ELSŐ KÉZBŐL

A Diluvicursor pickeringi művészi ábrázolása

A tudósok már régóta tisztában
vannak azzal, hogy a férfiak és nők
szervezete más-más választ ad a kórokozókra. 120 évvel ezelőtt Calzolari
olasz biológus figyelt fel a hormonok
és a szervezet védekezőképességének
összefüggésére, amikor fiatal nyulak
kasztrációját követően megnagyobbodott azok csecsemőmirigye. A csecsemőmirigy a nyirokrendszer része,
itt termelődnek a T-limfociták, vagy
immunsejtek, melyek a véráramba
kerülve felismerik és megsemmisítik
a kórokozókat. Később kiderült, hogy
a nők vérében több immunglobulin,
vagyis ellenanyag - főleg IgM típushoz
tartozó antitest, és T-limfocita - van jelen. Ennek előnye mellett azonban az is
igaz, hogy a nők körében gyakrabban
lép fel autoimmun betegség, amikor a
szervezet antitestjei annak saját, egészséges sejtjeit támadják meg.
Dr. Beatrix Grubeck-Loebenstein, az
Innsbrucki Egyetem Öregedéskutató Intézetének igazgatója, és az Immunológiai Csoport vezetője szerint
általánosságban elmondható, hogy a
férfiak a nőkhöz képest gyakrabban és
súlyosabban fertőződnek meg, a megelőző oltásokra pedig gyengébben reagálnak. Ennek hátterében az ösztrogén nevű női nemi hormon áll, amely
erősíti az immunsejteket, fokozza a
csecsemőmirigy működését, ami által
több T-sejt jut a véráramba - így véd a
fertőző betegségektől.
Hasonló eredménnyel zárult Jackye
Peretz, a John Hopkins Bloomberg
School of Public Health tudósának
kutatása is. Ő és csapata megállapították, hogy az ösztrogén befolyásolja
a szervezetben megtalálható vírusok
mennyiségét, és azt is, hogy azokra az
immunrendszer hogyan reagál.
Első lépésként a kutatók kémcsöves
kísérletet végeztek: nem fertőzött női
és férfi jelentkezők orrnyálkahártyasejtjét kezelték egy adag öszrogénnel,
illetve szelektív ösztrogénreceptormodulátorokkal (SERM), ami hasonlóan hat, mint maga az ösztrogén.
Ezután a sejtek konfrontálódtak az
influenza A vírusával, mivel ezek a
szervezetbe történő bejutásukkor elsőként az orr nyálkahártyáját támadják meg. Peretz csapata azt tapasztalta, hogy a női orrokból vett sejtminták ellenállóbbak a vírussal szemben,
az ő esetükben azok sokkal lassabban
és rosszabbul szaporodtak, mint a
férfi sejtek esetében. Így az immunrendszer kap egy kis egérutat, hogy
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FELGYORSULT
AREA-MOZGÁSOK
A klímaváltozás egyre jobban átrajzolja a növény- és állatfajok elterjedési területhatárait, nyomában
pedig a különböző paraziták és kórokozók térhódítását is. Rég elfeledett vagy merőben új járványoknak nézhetünk elébe, amelyeket azonban valamelyest enyhíthetünk, ha felkészülve és sokoldalúan
fogadjuk őket. Ezt a nézetet vallotta az ősszel Balatonfüreden megrendezett „Klímaváltozás és új
betegségek: az elmélettől a gyakorlatig” nemzetközi konferencia olyan ökológusok, zoológusok, evo-
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lúcióbiológusok és epidemiológusok részvételével, akiknek fő mottója a megelőzés.

óllehet a Föld éghajlata ös�- például szúnyogok – elterjedése vál- elszigetelődik a donor gazdafajon válszességében meglepően sta- tozik jelentősen. Noha az új érintke- tozatlanul továbbra is fennmaradó pobil, kisebb-nagyobb változá- zések legtöbbször nem járnak külö- pulációtól, így az esemény akár új kórsok mégis mindig jellemezték. Ma nösebb következményekkel, olykor okozófaj képződéséhez is vezethet.
azonban egy szokatlanul gyors és azonban véletlenszerű gazdaváltás is E jelenség főként a gazdafajok terjeszkedő, gyorsan növekvő, de
egyre továbbgyorsuló globális
klímaváltozás korában élünk.
kezdetben még kórokozófajokban
Emelkedik az átlagos hőmérsékszegény népességeit érintheti.
let, átrendeződik a csapadék
A fajok elterjedésének ellenkező
eloszlása, nő az extrém időjárás
oldalán, a visszahúzódás peremén
gyakorisága. A kutatók messze
ugyancsak történhetnek gazdatúlnyomó többsége egyetért
váltások, melyek kissé más jellegűabban, hogy mindez az emberi
ek, és ma még kevéssé ismertek.
tevékenység hatására törtéBár a változó klíma hatására az
nik, bár vannak szkeptikusok,
emberi faj vagy éppen a domesztikált állat- és növényállományaakik szerint ez „nincsen teljesen
bebizonyítva”.
ink szervezetében feltűnő egyre
Mindez nyilvánvalóan hat a
újabb kórokozó- és parazitafajok
földi faunára és flórára is. A faönmagukban is komoly veszélyt
jok földrajzi elterjedése – areája
jelentenek, de a klímaváltozás
– visszahúzódik a trópusok felől,
lehetséges járványtani követés kiterjed a hűvösebb sarkvidékezményei ennél jóval összekek irányába. Napjainkban ezek
tettebbek. Vegyük például az
az area-mozgások rendkívül felemberi maláriát. Ez egy szúnyogok
gyorsultak. Az elterjedési terüle- Egy gazdafaj areája (zöld), amint visszahúzódik délen által terjesztett Plasmodiumtek az északi féltekén átlagosan és terjeszkedik északon. A hengerek a gazdapopulációt fertőzés, melyet ma főként a
6–7 kilométer/évtized sebesség- jelképezik stabil vagy változó egyedszámmal, a parazita- trópusi és szubtrópusi terülegel tolódnak észak felé, bár a fa- populációkat pedig a vörös nyilak jelképezik. Az 1-es típusú tekről ismerünk. A médiában
jok közti változatosság e téren is gazdaváltás inkább a növekvő méretű gazdapopulációk gyakran említett veszély, hogy a
igen nagy. Ez pedig mind nyil- felé történik, mint amilyenek az inváziós fajok pionír klíma melegedésével majd megvánvalóbb járványtani követ- populációi (fent). Ezzel szemben a 2-es típusú gazdaváltás jelenhetnek Európában a malárikezményekkel jár.
a szűkülő méretű gazdapopulációk fokozatos elhagyását át terjesztő szúnyogok, és a járjelenti, például a reliktum fajok fogyatkozó népességei vány (az emberiség egyik legLetűnt kórokozók
szörnyűbb járványa) akár náesetében (lent).
lunk is felütheti fejét. A helyzet
visszatérte
Egyes gazda- és kórokozófajok elter- bekövetkezhet. Ez egy gyors és vélet- azonban ennél érdekesebb.
jedési területének elmozdulásával len esemény, mely során a paraziták
A malária a mainál jóval hűvösebb
olyan fajok is találkozhatnak egy- egyetlen vagy igen kevés egyede klíma mellett is jelen volt hazánkmással, amelyek korábban nem megtelepszik az új gazdafajon, és ott ban, egészen az 1950-es évekig.
érintkeztek. Máskor az átvivő vek- egy új, életképes populációt alapít. Az A fertőzött emberek következetes
torként működő vérszívó rovarok – új kórokozó populáció többé-kevésbé felkutatásával és meggyógyításával,
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valamint a DDT nevű
rovarirtó
kiterjedt
használatával végül si
került a járványt Európa-szerte felszámolni. Ettől még a fertőzést terjeszteni képes
m a l á r i a sz ú nyogok
(Anopheles spp.) ma is
elterjedt fajok hazánkban és tőlünk
északabbra is. Csakhogy az ezek által terjesztett kórokozók – a
Plasmodium-fajok –
már rezisztensebbek a
korábban még hatékony gyógyszerekkel
szemben, és bizony a
rovarok is sokkal ellenállóbbak a
(rég betiltott) DDT-vel szemben.
Nem mondhatjuk tehát, hogy hazánkban a felmelegedés teremtené
meg egy maláriajárvány megjelenésének lehetőségét, hiszen az a korábbi, hűvösebb Kárpát-medencében is
elterjedt volt. Ám a most zajló éghajlati változás kétségkívül jelentősen növeli a járvány visszatértének
veszélyét.

málók voltak például a
Közép-Ázsiából eredő,
majd világszerte elterjedt
himlő- és pestis- vagy a
trópusi sárgalázjárványok.
Az első világháború végén kialakult influenzaváltozat, a spanyolnátha
egyetlen télen többször
annyi áldozatot szedett,
mint maga a teljes világháború. Manapság ilyen
pusztító járványt okozhat
például a trópusi afrikai
Ebola-vírus, amely denevérekben tartja fent magát, de olykor onnan kitörve végigsöpör az em-

Európában ma is elterjedtek a maláriaszúnyogok
(FOTO: JAMES GATHANY, CDC)

Növekvő virulencia

Maradjunk talán a malária példájánál, hogy megértsünk egy további
veszélyt. A trópusokon a maláriának
meglehetősen magas a halálozási
aránya, különösen a csecsemők és
várandós anyák körében. A mérsékelt égövön a fertőzés sosem követelt ennyi emberéletet. A kórokozó
Plasmodium-fajok váltakozva fordulnak elő emberben és szúnyogban,
de a mérsékelt égövben a továbbfertőzési lehetőségek ritkábbak, mint a
trópusokon, hiszen itt a téli hónapokban nincsenek aktív szúnyogok. Ezért itt a kórokozók szükségképpen arra szelektálódnak, hogy
hosszabban tudjanak fennmaradni
egyazon gazdaegyedben, ennek
következtében csökkenteniük kell a
gazdának okozandó kárt. Enélkül
gyakran előfordulhatna, hogy a fertőzött ember meghal, még mielőtt a
kórokozó továbbfertőzhetne.
Ellenben ha teleink egyre rövidebbekké és enyhébbekké válnak, akkor
ez a szelekciós nyomás is enyhül, és a
kórokozó már jobban kizsákmányolhatja a gazdaszervezetet, megnövelve

Az Ebola-vírus virionjának elektronmikroszkópos felvétele
(FOTO: CYNTHIA GOLDSMITH, CDC)

A közönséges kullancs (Ixodes ricinus), a Lyme-kór és egyéb fertőző betegségek
terjesztéséért felelős vektor (FOTO: EYE OF SCIENCE/PHANIE)

ezzel az azonnali továbbfertőzés esélyét. A melegedő éghajlat tehát fölerősítheti sok kórokozófaj virulenciáját (patogenitását), az eddig megszokott enyhe fertőzések egyre kegyetlenebbé válhatnak.
Az évszázadok során olykor döbbenetes emberi halálozási arányt okozó
ragályok tomboltak. Történelemfor-

beri népességben is. Az ilyesfajta nagy
hatású járványok kirobbanásának és
globális szétterjedésének szerencsére kicsi az esélye. Éppen emiatt viszont kellően nem is jósolható meg ez a veszély.
A Földön élő fajok zöme növényeket vagy állatokat fertőz, igaz, ezeknek csak egy kis hányada okozhat betegséget. Szerencsére többségüknek
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LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE: A DAMA-PROTOKOLL
Mint az élet annyi más területén, a megelőzés a járványok terén is olcsóbb, mint az utólagos, kapkodó „tűzoltás” vagy „kármentés”. Ezért
szükséges az a proaktív stratégia, melynek kezdeményezője a
DAMA-protokoll használatára ösztönző nemzetközi kutatócsoport.
Maga a DAMA név a Dokumentáció, Értékelés, Monitoring és Cselekvés angol megfelelőiből képzett mozaikszó. A DAMA-stratégia egy
olyan megelőző keret, mellyel előre „enyhítjük” a következményeket:
segítségével pénzt, időt takaríthatunk meg, illetve emberéleteket
menthetünk meg az új fertőzések elleni harcban. Mégis, hogyan érhetjük el mindezt?
Dokumentáció. A világon előforduló patogén- és parazitafajok talán
10 százalékát ismerjük, a többségük kilétét ma még homály fedi. Pedig jobb volna, ha még azelőtt találnánk meg a kórokozófajokat, mielőtt azok találnak meg minket. Elengedhetetlen tehát a ma még jelentéktelennek tűnő patogén- és gazdafajok kellő azonosítása és jellemzése, a taxonómia hagyományos és molekuláris genetikai eszközeivel
egyaránt. Előbb-utóbb el kell neveznünk ezeket a fajokat, hogy ezután
feltárhassuk alapvető tulajdonságaikat.
Értékelés. Miután azonosítottuk a fajt, a fenyegetés mértékének megítéléséhez, értékeléséhez minél több információt kell gyűjtenünk a lehetséges
kórokozóról, például hogy miként fertőz egyik gazdaegyedről a másikra,
milyen gazdafajokban és azok mely testrészeiben vagy testrészein
élősködik, milyen tüneteket okoz, milyen genetikai változatosságot mutat,
illetve milyen ökoszisztémákban és földrajzi régiókban fordul elő stb.
Példaként említjük a hazánkban feltűnt új növényi kártevőt: a
foltosszárnyú avagy pettyesszárnyú muslicát (Drosophila suzukii),
mely eredetileg ázsiai elterjedésű. Mint sok más muslica, ennek lárvái
is gyümölcsökben fejlődnek. Csakhogy e faj nőstényeinek hegyes, fűrészes tojócsöve van, melynek segítségével nem csupán a törött és
erjedő, de az ép, sérüléstől mentes gyümölcsbe is petézhet. Egy parányi anatómiai különbség tehát alapvetően más szerepet adhat egy
kártevőnek.
A legtöbb eddig dokumentált kórokozófaj tulajdonságait persze nem
ismerjük részleteiben, ilyenkor – jobb híján – a vele közeli rokonságban álló, ismertebb fajok tulajdonságai alapján következtethetünk a
veszély mértékére. Mondjuk a Vibrio cholerae egy igen veszélyes
baktériumfaj, ezért jobb lesz a többi Vibrio-fajjal is vigyázni. Ez bevallottan igen pontatlan becslés, de gyakran nincs ennél jobb eszközünk.

nincs olyan elkeserítő hatásuk, hogy
a társadalom érdeklődését magukra
vonzzák, így a rejtett életmódjuk és
alig észrevehető élettani hatásaik
miatt rendszerint elkerülik figyelmünket. Ám ez a sok alig ismert,
önmagában enyhe hatású kórokozófaj összességében jelentős egészségügyi és gazdasági hatással lehet
az emberiségre, sőt, a virulencia lehetséges növekedése miatt akár további veszélyekkel is fenyeget.
Konklúzió

A modern technológia korának
emberisége, valamint a mezőgazdasági állat- és növényállományok
minden korábbinál nagyobb egyedszámban és sűrűségben népesítik
104



Élet

és

Tudomány



Monitoring. Mit csinálnak a kórokozók, mikor éppen nem okoznak
„kórt”? Bár a patogén- és parazitafajok zöme teljesen ismeretlen, de
még az ismert fajok földrajzi elterjedése és populációik hozzávetőleges mérete, életmódja sem feltárt kellően. Például a lövészárok láz
nevű betegség háborúk idején pusztító járványokat keltett. Kórokozója, a Bartonella quintana nevű baktérium, mely ma is előfordul a fejlett
világ sok nagyvárosában, olykor magas lázzal járó betegséget okoz,
máskor tünetmentes. Vajon jelen van-e a fertőzés hazánkban, és ha
igen, hol, mikor és milyen gyakorisággal fertőz? Égető szükség volna
például ennek és a hasonló, potenciálisan veszélyes, velünk élő kórokozófajoknak a folyamatos nyomon követésére olyan időszakokban
is, amikor a jelentőségük viszonylag csekély.
Cselekvés. A járványtani veszélyekkel szembeni védelmünk az
egészségügyben és a mezőgazdaságban egyaránt kétségbeejtően
gyenge. Hatékonyságát azáltal növelhetnénk, ha felfedeznénk és elneveznénk végre a lehetséges és aktuális kórokozófajokat, feltárnánk
elterjedésüket és más lényegi tulajdonságaikat. Hatékony megelőző
cselekvés csak előzetes tudás alapján képzelhető el. Tragikus tanulsága ez például a legutóbbi, minden korábbinál gyilkosabb Ebola-járványnak, melynek teljes elcsendesülése után készült el az első hatékony vakcina.
A kellő információ alapján azonosíthatnánk a társadalom legveszélyeztetettebb csoportjait, amelyek nyilvánvalóan fokozott kockázatoknak vannak kitéve. Ilyenek lehetnek a nyomorban tengődő embertársaink, akik egészségtelen életkörülmények között, gyakran zsúfoltságban élnek s a közegészségügy számára általában láthatatlanok.
Minden bizonnyal ők jelenthetik a nagyvárosok egyik Achilles-sarkát a
behurcolt fertőzésekkel szemben.
Kisebb léptékben tekintve, ilyen veszélyeztetett csoportok lehetnek például az állatpreparátorok vagy a bagolyköpeteket vizsgáló
ornitológusok, akik számtalan elhullott állat tetemével vagy maradványaival érintkezhetnek. Éppen így a hajléktalan és a menekült embertársaink egészségügyi ellátása is különösen fontos volna – nem
csak ők maguk, de a társadalom egésze, mindnyájunk számára is.
Mindez ma még csak feltételezés, hiszen egy folyamatos kórokozómonitoring program nélkül inkább csak sejthetjük e csoportok veszélyeztetettségét.

be a Földet. Az emberi tevékenység miatt rohamosan változik az
éghajlat, így mi és létfontosságú
mezőgazdasági állományaink egyre újabb kórokozókkal kerülünk
érintkezésbe. Miközben igen alapos, magas tudományos színvonalon zajló monitoring programmal követjük például a ritka madarak felbukkanását (egyébként
nagyon helyesen!), sajnos eközben a potenciálisan veszélyes kórokozófajok folyamatos nyomon
követése és előfordulási adataik
értékelése ma még világszerte –
így hazánkban is – megoldatlan.
A klímaváltozás miatt újonnan felbukkanó vagy a visszatérő fertőzések,
valamint a rég megszokott fertőző
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H.D. és R.L.

betegségeink egyre növekvő virulenciája komoly kihívást jelentenek. (Cikkünk szerzői kutatóhelyeiken, az MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézetben (Herczeg Dávid) és az MTA ÖK
Evolúciós Rendszerek Kutatócsoportjában (Rózsa Lajos) e problémával igyekeznek szembenézni, utóbbi a GINOP-2.3.2-15-2016-00057 pályázat támogatását is élvezi munkája
során – A szerk.) A fajok és jelenségek
leírása és monitorozása teszi majd lehetővé a megelőző cselekvést, ami
enyhíteni képes a veszélyt. E stratégiát körvonalazza a DAMAprotokoll.
Herczeg Dávid
Rózsa Lajos

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK LEGNAGYOBB ÉS EGYIK LEGKISEBB TAGÁLLAMA

ALASZKA ÉS HAWAII
Csaknem hatvan éve, 1959. január 3-án lett Alaszka az Egyesült Államok területének közel 20 százalékát kitevő, ugyanakkor egyik legkisebb népességű szövetségi tagállama. A tengeri és szárazföldi
területeivel is hozzávetőleg csupán 30 ezer négyzetkilométernyi Hawaii-szigetcsoport pedig

A

1959. augusztus 21-én vált az USA ötvenedik, egyben utolsó tagállamává.

laszkában már 16-12 ezer évvel ezelőtt emberek éltek,
akik Szibériából vándoroltak
be. A mai Bering-szoros 10 ezer évvel
ezelőtt alakult ki, addig egybefüggő
szárazföld volt ez a terület. Az oroszok második „Kamcsatka-expedíciójának” (1733-1743) részeként a dán
Vitus Bering 1741-ben jutott el Alaszkába. A cár megbízottait hamarosan a
spanyolok és a britek követték. III. Károly spanyol király egy 1493-ban kelt
pápai bulla nyomán követelte Spanyolországnak Amerika nyugati partjait
Alaszkától Chiléig. A spanyolok többek között Bruno de Hezeta és Salvador Fidalgo útjai révén próbálták nyomatékosítani a terület feletti jogukat.
Erőfeszítéseik azonban túlságosan
költségesnek bizonyultak, ezért az
1819-es Adams-Onis szerződésben a
spanyol külügyminiszter megegyezett
amerikai kollégájával az Alaszka feletti jogok átadásról. Ekkortól fogva tehát az Egyesült Államok is bejelentkezett az Alaszka feletti fennhatóságáért
folytatott versenybe. A spanyol jelenlétet később csupán néhány helységnév
őrizte meg, így leginkább Valdez város neve.
A britek legendás kapitánya, James
Cook 1778-ban Kaliforniától egészen a
Bering-szorosig feltérképezte Amerikát, majd tevékenységét George Vancouver folytatta 1791 és 1795 között.
Közben brit prémvadászok és kereskedők érkeztek Alaszkába, az 1830-as
évektől pedig a Hudson-öböl Társaság
épített ki kereskedelmi telepeket. Nem
sokkal később, 1866-ban a britek a Bri-

tish North American Act révén egyesítették Kanada, Nova Scotia és New
Brunswick gyarmataikat, Kanada néven domíniummá szervezve őket.
A legjobb vétel

Az oroszok persze nem hagyták magukat, Alaszka 1867-ig alapvetően
orosz érdekeltségű terület maradt, fővárosa 1804-től Új-Archangel (mai nevén Sitka) volt. Még I. Pál cár uralkodása alatt, 1799-ben jött létre az állami
tulajdonú Orosz-Amerikai Szőrme
Társaság, amelynek a cár 20 évre monopóliumot adományozott a szőrmekereskedelemben. A Társaság elnöke
Alexander Baranov lett, aki sokat tett
azért, hogy a terület minél tovább
orosz kézben maradjon. Az oroszok
Baranov utasítására 1812-ben egészen
Kaliforniáig eljutottak, ahol Fort Ross
erődjét is megalapították Iván Kuskov
admirális révén. Az 1824. évi oroszamerikai szerződés rendezte Alaszka
déli határait az Egyesült Államok és
Oroszország között (északi szélessség
54˚40’). Oroszország számára azonban
mindig ráfizetéses maradt Alaszka birtoklása. Csak nyáron volt vele összeköttetése, így nehezen lehetett kormányozni. Jellemző, hogy Orosz-Amerika fénykorában is csupán hozzávetőleg
700 fő élt ott. Idővel hanyatlott a szőrmekereskedelem is, a bennszülött indiánok pedig egyre nagyobb nehézségeket okoztak. Oroszország továbbá folyamatos pénzügyi nehézségekkel
küszködött; ugyanakkor azt sem akarta, hogy a területet Nagy-Britannia
szerezze meg. Nem meglepő tehát,

A 2 tagállam mai jellemzői

Hawaii

Alaszka

Terület

28 000 km²

1 718 000 km²

Főváros

Honolulu

Juneau

Népesség

1 300 000 fő

670 000 fő

Legmagasabb pont

4 205 m (Mauna Kea)

6 194 m (Mount McKinley)

Átlagos magasság

925 m

580 m

hogy Oroszország már 1854-ben jelezte az amerikaiaknak eladási
szándékát. 1867. április 9-én végül a
szenátus 27:17 arányban ratifikálta a
vételt, s Alaszka az Aleut- és a Pribilofszigetekkel együtt 7,2 millió dollárért
az Egyesült Államokhoz került (ma ez
egyébként körülbelül 100 millió dollárnak felelne meg). Az egykori orosz jelenlét legmaradandóbb hatása egyébként a missziós tevékenységnek köszönhető, amely révén az orosz ortodox vallás elterjedt Alaszkában. (Ma
már azonban csak néhány tízezer ortodox vallású él a területen.) Az 1867-es
vételt az akkori külügyminiszter bolondságaként illették (Seward’s Folly).
Azonban miután 1896-ban a kanadai
Yukon-völgyében aranyat találtak,
majd 1899-ben kitört a klondyke-i
aranyláz, 1968-tól pedig olajat bányásznak a területen, így Alaszka messze a
legjobb vételnek bizonyult az Egyesült
Államok történetében.
Territóriumból tagállam

A csillagsávos amerikai lobogót
1867. október 18-án húzták fel Alaszkában, egyben ekkor tértek át a Juliánnaptárról a gregoriánus időszámításra.
Október 18-a ma is ünnepnap Alaszkában. A területet először a hadsereg
(1877-ig), majd a pénzügyminisztérium (1879-ig), végül 1884-ig a haditengerészet irányította. Noha egyre több
kereskedelmi telep létesült, és Alaszkát
tudományos szempontból is feltárták,
ekkoriban Washingtont nem igazán
érdekelte a terület sorsa. 1896-ban a
szomszédos Kanadába több ezer aranybányász érkezett, de az aranylázak szokásos hátulütőjeként a szervezett bűnözés Alaszkában is megjelent, főleg
Soapy Smith bandafőnök vezetésével,
akit végül ellenségei lőttek le. 1899ben Alaszkában is aranyat találtak, és
ez olyan nagyobb városok, mint például Fairbanks építéséhez vezetett.
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nösen az eredeti 48 tagállam északi,
mezőgazdasági jellegű államaiból. Az
ötlet a gyakorlatban mérsékelt fogadtatásra talált, bár a terület népessége folyamatosan emelkedett. Ebben óriási
szerepe volt a repülőgépek elterjedésének, noha a repülés hőskorában számos
szerencsétlenség történt Alaszka felett.
A második világháborúban Alaszka is
háborús övezetté vált, ugyanis a japánok 1942-ben lerohanták és elfoglalták
az Aleut-szigetcsoport három külső
szigetét (Attu, Agattu és Kiska). A szigetek visszafoglalása a nemzeti büszkeség helyreállításának részéve vált, továbbá katonai bázisok létrehozásához
és betelepedéshez is vezetett. Anchorage
városa például 1940-ben 4200 főt
számlált, 1945-ben pedig már 8 ezer
ember élt ott.
Közben erősödtek azok a hangok,
amelyek Alaszka tagállami státuszát
igényelték. A 48 tagállam törvényhozói viszont megosztottak voltak, mert
sokak szemében egy ritkán lakott, távoli, érdektelen területnek tűnt
Alaszka. Noha stratégiai jelentőségét
megmutatta a második világháború,
mégis csupán az olajról szóló pletykák
hatására történt meg az áttörés, és lett
1959 januárjában Alaszka az Egyesült
Államok 49. tagállama. Első kormányzója William A. Egan volt, fővárosa
pedig Juneau lett. Juneau névadója alapítója, Joseph Juneau (1836–1899) volt.
Valójában csak 1968-ban találtak
olajat a területen, és ez először heves vitákhoz vezetett a bennszülöttekkel.
Végül 1971-ben Nixon elnök aláírta
azt a törvényt, amelynek értelmében
az őslakók 180 ezer négyzetkilométernyi földet és majdnem 1000
A Root-gleccser az USA legnagyobb területű
millió dollárt kaptak, cserében Washington megszenemzeti parkjában, a Wrangell Saint Eliasban
rezte az olaj hasznosításával
kapcsolatos jogokat. Az
alaszkai olajvezetéket három esztendő alatt, 1977-re
építették ki. Az alaszkai
olajtörténet szomorú fejezetévé vált egy közel 30 esztendővel ezelőtti katasztrófa: 1989 márciusában az
Exxon Valdez tartályhajó
zátonyra futott. Ennek következménye, hogy sok évre szennyezettek maradtak
az alaszkai vizek, és becslések szerint legalább 300 ezer
tengeri madár, 2000 vidra,

Sőt, 1902-ben egy vasútvonal építésébe is belefogtak, amely 1914-re összekötötte Seward városát Anchoragen
keresztül Fairbankssel. Alaszkában ma
is csupán két vasútvonal van, s a többi
48 tagállammal ma sincs vasúti összeköttetése a területnek. A XX. század
fordulóján a kereskedelmi halászat (tőkehal és hering), valamint a lazackonzerválás volt az alaszkai gazdaság húzóágazata, és persze a bálnavadászat.
Ezeket az emlősöket az amerikaiak
csupán az olajukért vadászták, s rendkívül megritkították a populációt,
komoly problémákat okozva ezzel az
aleut indiánoknak. Az indiánok
ugyanis a bálnák szinte minden részét felhasználták, és mindennapjaik
szerves részét képezte a vadászatuk.
Az aleutoknak korábban jellemző
módon már az európaiakkal meggyűlt
a baja, mert az oroszok megjelenését
követően két generáción belül az Óvilágból behozott betegségekben 80 százalékuk elhalálozott.
1912-ben Alaszka majdnem 60 ezer
fős lakossággal rendelkezett, ennek
megfelelően territóriumi státuszt kapott. Warren G. Harding amerikai elnök 1923-ban ellátogatott a térségbe.
1920-ban a Jones Act azonban nagy felzúduláshoz vezetett, mert kimondta,
hogy az Alaszkába induló és érkező valamennyi árunak az északnyugati Seattle kikötőjén kell keresztülhaladnia.
Ezzel ennek a városnak a kereskedői
fölözték le egy ideig a hatalmas terület
kereskedelmi hasznát. Az 1933-tól beköszöntő világgazdasági válság idején
Roosevelt elnök betelepedési mozgalmat próbált indítani Alaszkába, külö-
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GONDOLTA VOLNA
ALASZKÁRÓL, HOGY…

• a 6194 méter magas Mount McKinley
Észak-Amerika legmagasabb pontja;
• a dán Vitus Bering az oroszok megbízásából első európaiként jutott el a területre
1741-ben;
• 1960 óta az átlaghőmérséklet 6 Celsiusfokkal emelkedett;
• ebben a tagállamban a legnagyobb az indián lakosság aránya (13 százalék);
• az 1974 és 1977 között felépült TranszAlaszka olajvezeték 1300 kilométer hosszú;
• az Exxon Valdez tanker 1989-es katasztrófája miatt 1600 kilométer hosszú partvonal
szennyeződött?

továbbá rengeteg más tengeri emlős
is elpusztult. A baleset nyomán
ugyanakkor szigorodtak a tartályhajókkal kapcsolatos előírások, és ma az
amerikaiak csupán a duplafalu tartályhajók közlekedését engedélyezik
felségvizeiken.
Alaszka történetéhez egy másik sajnálatos esemény is hozzátartozik.
1964. március 27-én a „nagypénteki
földrengés”-ben, amely Alaszka középső részét rázta meg, 131 ember halt
meg. A rengés négy percig tartott, és
rendkívüli – a Richter-skála szerint
9,2 – erősségű volt. Az emberek többsége a rengést követő szökőár nyomán
vesztette életét.
Mára a terület az Egyesült Államok
leggazdagabb tagállamai közé tartozik, jövedelmének 85 százalékát az
olajbevételek teszik ki. A másik meghatározó bevételi forrás a turizmus,
évente közel másfél millió turista érkezik a területre. Két-két autópálya és
vasútvonal szeli át a hazánknál közel
20-szor nagyobb területet. Jellemző,
hogy Alaszkában található az amerikai
nemzeti parkok kétharmada és a hatalmas terület több mint fele szövetségi
tulajdonban áll. A terület valójában
annyira gyéren lakott, hogy a turistáknak tanácsolják, vigyenek magukkal
fegyvert, ha észak felé indulnak,
ugyanis számos medve kószál szabadon, viszont emberrel kevésbé találkozni.
James Cook végzete

A közel 130 kisebb és nyolc nagyobb
szigetből álló Hawaii-szigetek – amelyek nagy része ma is lakatlan –

Honolulu panorámaképe

névadója a nyolc nagyobb sziget közül
is legnagyobb méretű, a „Nagy Sziget”-nek is becézett Hawaii. A szigeteket már a II. és VI. század között elérték Polinézia egyes őslakói, de az első komolyabb telepeshullámra a XI.
században került sor, amikor Tahitiről
a fejlettebb hajózási technikájuknak
köszönhetően olyan óriási kenukkal
érkeztek a bevándorlók, amelyeken
akár 100 ember is elfért. A kenuk
egyébként óriási farönkökből álltak,
ezek kötéllel voltak összeillesztve. A
hajósok a csillagok elhelyezkedése, a
felhők állása és a vándormadarak
mozgása alapján tájékozódtak. Ezek
az információk lehetővé tették, hogy
több ezer kilométernyi távolságból is
biztos kézzel érjenek el egy kiszemelt területet. Hawaii lassanként benépesült, és a hierarchikus módon
szerveződött társadalom élén a nemesség állt, amelyet a papság és végül a nép egésze követett. Az uralkodó osztály isteni származásúnak tekintette magát. Gyakran került sor kisebb törzsi háborúkra, a vallási életet
pedig számos korabeli közép- és délamerikai kultúrához hasonlóan áthatották az emberáldozatok is.
1778 januárjában James Cook harmadik térségbeli útján elérte Kauai szigetét. Vállalkozásának célja egy összekötő út megtalálása volt Alaszka és Szibéria között. Útja anyagi támogatója,
John Montagu nemesi címe (Earl of
Sandwich) után Cook Sandwichszigeteknek nevezte el a területet, ahol
nemsokára megjelentek a brit, orosz és
francia gyarmatosítók is. Cook egyébként sem az első európai volt a szigeteken, a spanyol Juan Gaetano már 1527ben eljutott oda. Cook kapitányt érkezésekor isteneknek kijáró tisztelettel fogadták, ő pedig cserekereskedelmet
bonyolított a bennszülöttekkel, amelynek részeként sertéseket, kecskéket és
különféle növényeket hagyott a szigeten. Érkezése azonban a civilizált világ
betegségeit is elterjesztette a védtelen
szigetlakók között, így a következő 80
esztendőben 300 ezerről 60 ezerre
esett vissza a lakosságszám. Amikor
1779-ben Cook visszatért Hawaiira,
akkor egy kisebb félreértést követően
megkísérelt elrabolni egy törzsfőnö-

köt, hogy így kényszerítse ki egy a felszereléséből elrabolt csónak visszaszolgáltatását. A bennszülöttek azonban
visszatámadtak, és ekkor Cook is életét
vesztette. Az európaiak a későbbiekben
jellemzően kereskedelmi szerződéseket
kötöttek az őslakosokkal, az amerikaiak továbbá hittérítőik és bálnavadászaik révén voltak érdekeltek, majd pedig
szénfelvevő helyként tekintettek a
szigetcsoportra. Közben 1810-ben
I. Kamehameha egyesítette a szigeteket és királyságot alapított, amelyet
1872-ig leszármazottai, majd utána
1894-ig három másik bennszülött uralkodó irányítottak.
Királyságból köztársaság

Ugyan 1843-ban rövid időre a britek,
majd 1849-ben a franciák is annektálták a szigetek egy részét, a királyság sikeresen védelmezte függetlenségét.
Amerikai hatásra 1824-ben protestáns
hitre tért az uralkodó. 1842-ben az
USA elismerte Hawaii függetlenségét.
Az Egyesült Államok befolyása 1850től erősödött igazán és az annexió gondolata többször is felmerült (1853, 1867,
1868, 1871). Az 1880-as évektől három
nagyhatalom volt jelen a térségben: az
amerikaiak mellett Japán és Németország. 1875-ben egy szerződést kötöttek,
amely a cukor vámmentes kivitelét tette lehetővé Amerikába. 1887-ben kiegészítették a szerződést, s az Egyesült
Államok ekkor kapta meg Pearl Harbor kikötőjét. A demokratapárti Grover
Cleveland elnökségéig azonban „imperialista-ellenes” irányvonal érvényesült:
1893 és 1897 között négyszer utasították
vissza az annexiót pusztán erkölcsi
okokból, ami példátlan az Egyesült Államok és bármely másik nagyhatalom
történetében is. 1893-ban viszont helyi
ültetvényesek amerikai támogatással
megdöntötték a monarchiát, és kikiáltották a köztársaságot, amely 1898ig állt fenn. Az amerikai-spanyol háborúban, 1898-ban kikötői révén
stratégiailag is fontossá vált Hawaii.
Ekkor már egyébként a szigetek 90
ezer fős lakosságából körülbelül 12
ezer fő japán származású volt, és a
továbbiakban is az ázsiai bevándorlók növekvő aránya jellemezte a lakosság összetételét. A Hawaii-szigeteket végül stratégiai jelentőségük

PEARL HARBOR
JELENTŐSÉGE

1941. december 7-én a japánok támadást intéztek a Hawaii-szigetek Pearl Harbor nevű kikötőjében állomásozó amerikai hadihajók ellen. Nyolc hadihajó elsüllyedt, tíz súlyosan
megrongálódott, és megsemmisült 180 repülőgép. 2403 amerikai halt meg, közülük
1103-an az Arizona csatahajóval süllyedtek el.
Négy nap múlva az amerikai kongresszus hadat üzent Japánnak, a társadalmi támogatás
jeleként pedig rövid időn belül több millió ember lépett be a hadseregbe.

miatt úgynevezett „joint resolution” (az
amerikai kongresszus két háza egyszerű többségének hozzájárulásával) elfogadásával csatolták az Egyesült Államokhoz, mert az előzmények szerint az
volt a kialakult vélemény, hogy a szenátus kétharmada még 1898-ban sem támogatta volna az annexiót, így tehát
nem a megszokott módon vált az USA
területévé a szigetcsoport.
Egykor és ma

Hawaii 1900-ban territórium, 1959-ben
pedig az Egyesült Államok 50. tagállama lett. A csendes-óceáni szigetvilág és
benne Hawaii XX. századi fontosságát
így jellemezte Roosevelt elnök: „A földközi-tengeri térség lehanyatlott a Római Birodalommal és meghalt Amerika felfedezésével. Az atlanti térség most áll csúcspontján,
rövidesen kimeríti forrásait. A csendes-óceáni
térség most van emelkedőben, mind közül a
legnagyobb lesz.” Hawaii egyébként egyike Vermont és Texas mellett annak a három területnek, amely független államként lett az Egyesült Államok része, és
nem valamelyik európai országhoz tartozott a csatlakozását megelőzően.
1993-ban a kongresszus határozatban
kért elnézést az 1893-as puccsban való
amerikai támogatás miatt. Ma egyébként csupán jó 100 ezerre tehető az őslakos eredetű népesség száma a körülbelül 1,3 milliós lakosságból. Az ázsiaiak
(japán, filippínó és kínai) aránya ma
több mint 40 százalékos, az európai
származásúaké 25 százalékos. Az angol
mellett számos törzsi nyelv is elterjedt. A
szigetek lakosai közül minden harmadik
ember Honoluluban él, Oahu szigetén.
Összességében pedig a népesség kétharmada található ezen a szigeten.
Maczák Márton
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INTERJÚ CSISZÁR ÁGNESSEL

Az Egerben megrendezett XI. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencián Csiszár Ágnes, a Soproni
Egyetem Növénytani és Természetvédelmi Intézetének
egyetemi docense a Magyarországon nem őshonos és
nagymértékben elterjedő – úgynevezett inváziós –
növényfajokról tartott előadást a munkatársaival
közösen. Ezen fajok hazai előfordulásáról és kezelésének módjáról kérdeztük a kutatót.

–Milyen definíciót használtak az
„inváziós faj” szóra a mostani kutatásuk során?
– Az inváziós fajra több definíció is
létezik. Abban egységes a szakma
véleménye, hogy olyan nem őshonos
fajokat nevezünk inváziós fajoknak,
amelyek az ember közvetett vagy
közvetlen segítségével egy új területre kerülnek és ott nagymértékben, inváziószerűen terjednek. A definíciók nagy részébe az is beletartozik, hogy jelenlétüknek, terjedésüknek valamilyen negatív hatása van;
ez lehet természetvédelmi, az ökoszisztémára gyakorolt hatás, vagy
akár gazdasági vagy humán
egészségügyi hatás is.
– Miért probléma, ha érkezik Ma
gyarországra egy új élőlény? A nagyközönség számára ez gyakran nem
érthető.
– Ez a kérdés a tudományos életben is
vitákat generálhat. Szerencsére az
újonnan érkező fajok nem mindegyike okoz problémát, egyes fajok által
okozott problémák azonban jelentősek. A negatív hatások sokszor csak
évtizedek, vagy néha évszázadok
múltán nyilvánulnak meg és rendkívül sokrétűek. Bizonyos hatásokat,
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például a parlagfű által okozott pollenallergiát vagy a kaukázusi medvetalp általokozott bőrgyulladást közvetlenül, a „saját bőrünkön” is érezhetjük. Az inváziós fajok terjedése
miatti bevételkiesés vagy visszaszorításuk költsége konkrét összegekben
kifejezhető a mező- vagy erdőgazdálkodásban. Jóval nehezebb számszerűsíteni azokat a káros hatásokat,
amelyek a biodiverzitás csökkenésében, táplálkozási, megporzási kapcsolatok megváltozásában jelennek meg,
és akár egyes őshonos fajok visszaszorulását is okozhatják.
– Magyarországon a parlagfű talán
a legismertebb példája az inváziós
fajoknak.
– Valóban, az ürömlevelű parlagfű az
országos szántóföldi gyomfelvételezések eredményei szerint a legfontosabb, legnagyobb borítást elérő
gyomnövényünk. Hosszú magtúlélé
se és a vegetációs időn belüli folyamatos csírázása rendkívül megnehezíti
visszaszorítását. A lakosság jelentős
része (15-20 százaléka) érzékeny a
parlagfű pollenjére. Pozitívumként
említhetjük, hogy a parlagfű által talán a többi inváziós fajra is sikerül ráirányítani a figyelmet.
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– Mi volt a kutatásuk kiindulópontja?
– Az inváziós fajokról sok lista készül, amelyeket általában invázióbiológus kutatók állítanak össze.
Genovesi és Monaco (2014) teljesen újfajta megközelítést alkalmazott,
amikor egy kérdőíves felmérésben a
terepen dolgozó természetvédők tapasztalatait mérték fel, így arról
kaptak képet, hogy milyen gyakorlati természetvédelmi problémákat
okoznak az inváziós fajok. 21 európai
ország védett területeinek kezelőitől
kaptak választ. Mivel ebből a felmérésből Magyarország kimaradt, ezért
Kézdy Pállal, a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság igazgatóhelyettesével és Korda Márton egyetemi tanár
segéddel (Soproni Egyetem, Növénytani és Természetvédelmi Intézet) kiküldtük a kérdőívet a hazai nemzeti
park igazgatóságoknak, tehát a védett és Natura 2000 területeket kezelő szakembereknek.
– Milyen kérdéseket tartalmazott a
kérdőív?
– Kíváncsiak voltunk arra, hogy a kezelt védett területeken készült-e felmérés az inváziós növény- és
állatfajokról; melyek a legtöbb problémát okozó fajok; milyen hatásokat

Selyemkóró a Turjánvidéken (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

fejtenek ki, hogyan lehetne leghatékonyabban küzdeni az inváziós fajok
terjedése ellen az adott területen és mi
az, ami leginkább hátráltatja ezt.
– A védett természeti területek kezelői sorrendbe rakták a különböző
veszélyeztető tényezőket. A lista első
helyére az inváziós fajok kerültek.
– Az európai felmérés esetén a védett
területeket érintő legsúlyosabb veszélyeztető tényezők között az első helyre
került az élőhelyvesztés és fragmentáció,
második helyen szerepelnek az inváziós
fajok. A magyarországi vizsgálatnál
első helyre kerültek az inváziós fajok.
Ez alapján megállapíthatjuk, hogy a
biológiai invázió az egyik legnagyobb
probléma a hazai védett területeken,
illetve azt is, hogy a szakemberek szerint Magyarországon az európai átlagnál is súlyosabb a helyzet.
– Tudna konkrét példákat mondani?
– A 10 legnagyobb problémát okozó növényfaj közül 8 észak-amerikai eredetű
és 7 fásszárú. E fajok között van olyan,
amely komoly gazdasági hasznot is hoz,
pozitív hatása mellett azonban kivadulva, más területeken inváziós fajként is
szerepel. A védett területek legnagyobb
részén a fehér akácot jelölték meg, mint
problémát okozó fajt, de jelentősnek ítélték például a közönséges selyemkóró, a
mirigyes bálványfa és a keskenylevelű
ezüstfa által okozott problémákat is. A
legveszélyesebb inváziós állatfajok listáját
a házi macska és a harlekinkatica vezeti,
emellett jelentős a vízi inváziós fajok –
halak, rákok, kagylók – száma is.
– Hogyan reagálnak a természetvédelmi szakemberek erre a problémára?
Mennyire sikeresek a beavatkozásaik?
– Az inváziós növényfajok visszaszorítása védett területeken kiemelt szakértelmet és odafigyelést kíván. Lehetőség

Mirigyes bálványfa (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

szerint a mechanikai módszereket (kaszálás, kivágás, kéreggyűrűzés) részesítik előnyben. Ha ilyen módon nem
lehet visszaszorítani az adott fajt és
vegyszer használata szükséges, akkor ezt a legkörnyezetkímélőbb módon kell kivitelezni, például az egyes
faegyedek injektálásával. Szerencsére a hazai szakemberek számos sikeres visszaszorítási módot kísérleteztek ki és tapasztalataikat az „Özönnövények irtásának gyakorlati tapasztalatai” című könyvben közzé is tették,
így ez mindenki számára elérhető.
– Gondolom ott van a probléma gyökere, hogy ma már nagyon intenzív a
nemzetközi kereskedelem, illetve az
emberek, haszonállatok, haszonnövények áramlása a különböző kontinensek között. Néhány évtizede még
sokkal kevésbé voltak erőteljesek a
nemzetközi kapcsolatok.
– Igen, ez valóban így van, szerencsére ezzel párhuzamosan egyre jobban
figyelünk is az inváziós fajok által
okozott problémákra, így nagyobb
hangsúlyt tudunk fektetni a megelőzésre is. Ma már a hazai és nemzetközi szabályozásban is megjelennek az
inváziós fajok, és elkészült az Európai
Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok jegyzéke is.
Véleményünk szerint továbblépést
jelenthet a regionális, illetve nemzeti jegyzékek differenciált összeállítása, vagyis, ha többféle listát hozunk létre, melyekre eltérő szabályozás vonatkozik. Szükségesnek tartjuk
külön kezelni azokat a fajokat, melyeknél az elérni kívánt cél a teljes kiirtás és azokat, amelyeknél a cél az,
hogy a védett és Natura 2000 területekről, illetve ezek pufferzónájából
kiszorítsuk őket.

– 2017 októberének közepén adták
hírül, hogy egy hazánkban nem őshonos, Észak-Amerikából származó
prérifű bukkant fel a Duna-Tisza
közén és Debrecenben. Erről a fajról
is elképzelhető, hogy el fog terjedni.
– Igen, a nem őshonos fajok új előfordulási adatainak rögzítése kiemelten
fontos. Az inváziós fajok kezelésének
az egyik lényeges eleme a potenciálisan inváziós fajok korai detektálása és
a gyors válaszlépések foganatosítása.
Amíg az idegenhonos fajnak csak néhány egyede van jelen, addig kis
energia és költség ráfordításával meg
lehet akadályozni a terjedését, illetve
esetleges invázióját. A terjedés későbbi szakaszában már nagyon nehéz e
fajok visszaszorítása, gyakran csak
lokálisan lehetséges, jelentős anyagi
forrás és munkaerő ráfordításával.
– Az lenne a cél, hogy hatékonyan
felismerjék az emberek a parlagfűt,
és ha megtalálják a kertjükben, akkor
kaszáljanak? Vagy, hogy minél több
ilyen növényt felismerjenek, és megpróbálják azokat kihúzgálni, levágni?
– Nagyon fontos, hogy ne csak a szakemberekhez jussanak el ezek az információk, hanem minél szélesebb körben váljanak ismertté. A szemléletformálást már óvodás vagy iskolás korban el lehet kezdeni ismeretterjesztő
kiadványok segítségével vagy erdei iskolák közreműködésével. Jó példa
azon hazai kutatók munkája, akik önkormányzatokat kerestek fel, hogy
felhívják a bálványfa terjedésének veszélyeire a figyelmet. Kollégáinkkal
egy ismeretterjesztő kiadvány összeállításán dolgozunk, amely megkönnyíti az inváziós növényfajok felismerését
és visszaszorításukat a kertekben.
Bajomi Bálint
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ÓRA-MUTATÓ
Új sorozatunkban –
ahogy arra a cím is
utal – órákat mutatunk be. A hagyományos időmérőkön kívül egyéb
olyan eszközök is
terítékre kerülnek
majd, melyek valamilyen módon a pontos idő megállapítását
szolgálják vagy szolgálták valaha. Első alkalommal a Nagytétényi SzárazRudnyánszky-kastély órakiállításáról választottunk egy
darabot. A gyűjtemény tulajdonosa
Radvánszky Ferenc órásmester és
restaurátor. Ő mesél januári
óránkról.

– Ez egy kandalló-óra. Edward Minart párizsi műhelyében készült 1860 körül. Csak a
legtehetősebbek engedhették meg maguknak, hogy ilyen időmérőt vásároljanak, ezek
nem sorozatgyártásban készültek, mind egyedi darabok. A főúri kastélyok kitüntetett helyén,
általában a vendégek fogadására szolgáló helyiségben álltak. Sajnos az eredeti tulajdonosa ismeretlen, hozzám egy csereüzlet során jutott egy szintén
antik órákkal foglalkozó kollégámtól.
– Milyen anyagokat használtak fel a készítők?
– A tok porcelánból készült, rajta mitológiai témájú miniatűr
festményekkel. A díszítés tűzaranyozott. A festék színarany
és higany keverékéből állt, utóbbi az égetés során elpárolgott.
A festést végzők nem voltak hosszú életűek, belélegezték
ugyanis a higany gőzét, ami idővel mérgezést okozott. Szerencsére ezt a technológiát mára betiltották. A szobrocskák tömör
bronzból készültek. Akkoriban Párizsban egy külön negyedben laktak az
órások. Persze akadt, aki csak a tervezéssel, mások a porcelántok elkészítésével, megint mások az aranyozással, vagy a bronzdíszek
gyártásával foglalkoztak. Inkább művészek, bár mesterembernek tartották őket. Ugyanakkor ez a tárgy nem csak
esztétikai értéket képvisel, a tok belsejében elhelyezett óraszerkezet egy bámulatosan precíz mérnöki munka. Rugó működteti az ingás óraszerkezetet. A szám
lapon elhelyezett
kulcslyukba helyezhető kulccsal hozták
működésbe, egy felhúzással nyolc napig
járt. A másik nyílás
az ütőszerkezet felhúzására szolgál, az
egész és félórákat csengetéssel jelzi.
– Hol találkozhat a közönség ezzel az időmérővel?
– A kiállítás az Iparművészeti Múzeum felújítása
idejére költözött Nagytéténybe, de márciustól júniusig Balmazújvárosban vendégszerepel egy időszaki
kiállításon.

J.S.A.
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M AT E M AT I K A A P Á R K A P C S O L ATO K B A N

TILTOTT FRIGYEK,
HÁZASSÁGSZÉDELGÉS ÉS VÁLÁS
Milyen tudományág hivatott előre megjósolni egy párkapcsolat tartósságát? A kérdés hallatán talán
legkevésbé a matematikára gondolnánk. Mégis, a „stabil házasságok problémája” a gráfelmélet egy
több mint 50 éve kutatott szelete, ami olyannyira komolyan veendő terület,
hogy 2012-ben közgazdasági Nobel-emlékdíjat ítéltek oda a tanulmányozásáért Alvin Roth-nak és Lloyd Shapley-nek. Ez az elismerés igazolja, hogy a
párkapcsolatokon keresztül remekül szemléltethető matematikai modell
számos gazdasági és ipari alkalmazással rendelkezik. Cikkünkben rámutatunk a hazai felsőoktatási
felvételi eljárás, peer-to-peer hálózatok, optimális munkahelyi csoportbeosztások és időtálló frigyek
gerincét képező alapkoncepcióra, a stabilitásra.

M

indennapjainkat sűrűn átszövi
a matematika. Komoly elméleti megalapozás szükséges
többek közt közlekedési menetrendek, sportbajnokságok, menekülési
útvonalak tervezésekor. Mi azonban
az a sokrétűen hasznosuló, párkapcsolati modell, amit világszerte matematikusok, informatikusok és
közgazdászok százai kutatnak?
Ahogy a matematikus látja

Képzeljünk el néhány nőt és néhány
férfit, az egyszerűség kedvéért
mindannyiukat heteroszexuálisnak
feltételezve. Minden ember listát készít az ellenkező nem képviselőiről,
amin felsorolja az általa elfogadható
partnernek ítélt személyeket, mégpedig szimpatikussági sorrendben.
Célunk a nők és férfiak párosítása
úgy, hogy a megkötött házasságok

kiállják az idő próbáját. Instablitást a
rendszerben egy félrelépésre hajlandóságot érző nem házaspár okoz.
Pontosabban meghatározva házasságok egy halmazát akkor blokkolja
egy férfi-nő nem házaspár, ha egymást kölcsönösen jobban szeretik a
saját házastársaiknál, vagy ha egyedülállóak, akkor az egyedüllétnél.
Az olyan párosítást nevezzük stabilnak, amit egyetlen pár sem blokkol.
Több mint 50 évvel ezelőtt bizonyította David Gale és Lloyd
Shapley, hogy stabil párosítás mindig létezik, bármilyen preferenciákat is adnak meg a résztvevők.
Megoldásuk az azóta róluk elnevezett algoritmus volt, amit leginkább egy régimódi stílusú eljegyzési folyamathoz hasonlíthatunk.
Az első körben minden férfi randevúra hívja szíve választottját, azaz

a listáján első helyen álló nőt. A meghívások megejtése után a nőkön a sor:
mindegyikük legfeljebb egy randevúra mond igent, mégpedig arra,
ami a számára legkedvesebb férfitól
érkezett. A többi férfit kikosarazzák.
A második körben ezek a kikosarazott férfiak hívják találkozóra az általuk másodikként listázott nőt. Újra
a nők következnek: mindegyikük
mérlegeli az első körben elfogadott
meghívást és a második körben érkezett ajánlatokat, és csak a legvonzóbbat tartja meg. Egy ilyen lépésben lapátra kerülhet olyan férfi is, aki korábban kedvező elbírálásban részesült.
Addig folytatódik ez a férfi-nő játszma, amíg minden férfiról elmondható, hogy vagy talált magának
párt, vagy minden általa listázott nő
visszautasította. Ekkor köttetnek
meg a házasságok.
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A házasságok így elért halmazáról
nem csupán azt tudjuk, hogy stabil,
hanem azt is, hogy ez a legkedvezőbb stabil párosítás minden egyes
férfinak, és egyúttal a legkedvezőtlenebb minden egyes nőnek. Ennek
oka, hogy míg a férfiak bátran kifejezték preferenciáikat, a nők ölbe
tett kézzel várták az ajánlatokat.
Fordított szerepeknél ez épp ellenkezőképpen alakult volna. A tanulság tehát, hogy párkeresésnél ajánlatos aktívan kifejezni preferenciánkat
– és ezt a tanácsot nem egy önsegítő
könyvnek, hanem precíz matematikai bizonyításnak köszönhetjük.
Hol találunk valódi stabilitást?

A valóságban emberi érzéseket listával kifejezni épp annyira lehetetlen,
mint amennyire nemkívánatos a
partnerkeresés központi automatizálása. A stabil házasságok ezért nem
szó szerint értendőek, a sok évtizede
megszilárdult szóhasználat sokkal
inkább metaforaként szolgál a stabilitás alapkoncepciójára. Ezt a koncepciót már több mint 60 éve használják azonban az Egyesült Államokban rezidensek kórházakhoz
rendelésére. A gyakornoki állásra jelentkező orvostanhallgatók alkotják
a férfiak halmazát, míg a betöltetlen
állások játsszák a nők szerepét.
Olyan beosztást szeretnénk találni,
amely garantálja, hogy minden rezi-

Államilag támogatott felsőoktatási helyre jelentkezők és felvettek száma

dens a számára legvonzóbb állást
kapta, amit a kórház nem tudott ennél a jelentkezőnél magasabban
rangsorolt személlyel betölteni. Ezt a
célt az Amerikai Orvosi Egyetemek
Egyesülete (Association of American Medical Colleges) tíz évvel az
első matematikai cikk megjelenése
előtt megfogalmazta és rögvest át is
ültette a gyakorlatba. A siker azóta
töretlen: az amerikai rezidenspárosító program csak az idei évben
40000-nél is több kezdő orvos állásáról gondoskodott.
Az ilyen nagyságrendű számok hatékony implementációt követelnek,
ami sok ezer résztvevőre is gyorsan
stabil párosítást ad. Ezenfelül elengedhetetlen követelmény, hogy az
algoritmus az alapprobléma kiterjesztéseire is működjön. A stabilitás

ugyanis rengeteg alkalmazással rendelkezik: sokhelyütt ez a lelke az
egyetemi és középiskolai felvételi eljárásoknak, kollégiumi helyek elosztásának, peer-to-peer networking
párosításoknak és még sorolhatnánk. Magyarországon minden évben százezernél is többen játsszák a
leírt Gale-Shapley algoritmust, amikor belépnek a központi felvételi
rendszerbe, akár a közép- akár a felsőoktatás szintjén.
Hazánk nemcsak alkalmazásokban, hanem az elméleti kutatás területén is világszerte elismert központnak számít. A Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi és Információelméleti Tanszékének munkatársai sok
nívós eredménnyel büszkélkedhetnek, melyek egy részét az MTA, az
ELTE és a Corvinus kutatóival közösen jegyeznek. Ezek közül szemezgetünk alább.
Házasságszédelgés és válás

Akármelyik alkalmazási területről is
legyen szó, a preferenciák esetleges
késői változtatása komplikációt szül.
A fent leírt Gale-Shapley algoritmus
során feltételeztük, hogy nem érkeznek új résztvevők, továbbá hogy
egyetlen személy sem változtat az
eredeti listáján. A valóság nyilván elüt ettől: mindig lesz olyan rezidens,
aki módosítani szeretné a leadott listáját vagy olyan kórház, ahol hirtelen új állás üresedik meg. A legkisebb változtatás is nagy káoszt teremthet a rendszerben, hiszen blokkoló párt idézhet elő. Ha azonban
– a félrelépést megelőzendő vagy éppen megtorlandó – megengedjük a
válást, akkor a felszabaduló résztvevők újabb blokkoló párokat képez11 2
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hetnek és így tovább. Mikor és hogyan áll meg a válások és újraházasodások lavinája?
Eredményeink igazolják, hogy a
résztvevők nagy valószínűséggel
igen gyorsan újrastabilizálják a párosítást, mégpedig olyan bonyolult,
alkalmazásközeli esetekben is, mint
például ha nagyobb kórházak rengeteg állást hirdetnek meg. Maga
az eredmény természetesen minden lehetséges alkalmazási területen érvényes: egy-egy preferenciaváltozás gyorsan és a résztvevők
által autonóm módon kezelhető,
legyen szó akár egy első osztályú
futballjátékos
csapatváltásáról,
vagy egy komolyabb összezörrenésről a már beosztott kollégiumi
szobatársak között.
Kényszerek és kötelességek

Míg a házasságszédelgés problémája
jellemzően a párkapcsolat derekán
jelentkezik, a kívülről kényszerített
vagy tiltott frigyek már a kezdetekkor gondot jelentenek. Az eredeti
modell könnyedén kiegészíthető az
erőszakos szülők akaratával. A fiatal nők és férfiak saját preferenciáik
szerint kívánnak párokat alkotni,
szüleik azonban néhány kapcsolatot
kötelezővé tehetnek vagy tilthatnak. A központi kérdés itt az, hogy
létezik-e olyan párosítás, ami minden kötelező házasságot tartalmaz,
minden tiltott kapcsolatot kerül,
ráadásul a fiatalok saját preferenciáira nézve is stabil. Egy ilyen megoldás mindkét generáció képviselőit boldoggá teszi, és félrelépésre
sem ad okot.
Természetesen ilyen házasságséma
nem feltétlenül létezik, hiszen már
egyetlen tiltott szerelmespár is blokkol minden megengedett megoldást.
A probléma tanulmányozása azonban kikerülhetetlen az alkalmazásokban érvényesülő jelentése miatt.
A rezidensbeosztó alkalmazásban
egy kötelező pár egy olyan helyzetet
ír le, amelyben egy kórház vezetése
mindenáron alkalmazni kíván egy
jelentkezőt, még akkor is, ha az
eredményei alapján a gyengébbek
közé sorolható. Másként fogalmazva: a kötelező és tiltott házasságok az
alkalmazási területeken esetlegesen
előforduló eredménymanipulációkat
jelképezik.

Alvin Roth és Lloyd Shapley Nobel-emlékdíjat kaptak kutatásaikért

Ahogy az imént láttuk, efféle manipuláció nem minden esetben lehetséges. Található-e azonban hatékonyan olyan párosítás, ami a szülők –
illetve a manipulátorok – akaratát
teljes mértékben tiszteletben tartva a
lehető legkevesebb félrelépésre nyújt
lehetőséget? Meglepő módon a válasz erre a kérdésre sem igen, sem
nem. A kutatás olyan eredményt
hozott, ami bizonyítja, hogy a fenti
kérdés megválaszolása olyan nehéz,
mint a matematikusok és informatikusok köreiben nagy érdeklődéssel tanulmányozott NP-teljes problémák bármelyike. Ez a feladatosztály már évtizedek óta áll a tudományos figyelem középpontjában,
mégsem sikerült még egyetlen problémájára sem gyors megoldási módszert találni. Aki bizonyítással
együtt közli, hogy gyors algoritmus létezhet-e egyáltalán bármely
NP-teljes problémára, annak egymillió dolláros jutalom üti a markát. Feltételezhetjük tehát, hogy a
kötelező és tiltott párok figyelembevételével együtt optimális párosítást találni még a leggyorsabb
számítógépekkel sem lehet belátható időn belül. Mi riaszthatná vissza a
kórházvezetőket jobban a manipulációtól, mint ez az eredmény?
Szövevényes hálózatok

Az eddig leírt modellek alkalmazhatósága a résztvevők két osztályba
sorolása miatt limitált. Az egyik leg-

általánosabb és mindössze néhány
éve definiált probléma olyan helyzetekben kerülhet bevetésre, ahol a
résztvevők kapcsolatai összetettek,
akár sűrű hálózatot is alkothatnak.
Egy áruházlánc beszállítói és a termékek gyártói például ilyen hálózatot alkotnak. Minden kereskedő a
saját helyzetét igyekszik optimalizálni és az általa legelőnyösebbnek tartott üzleteket megkötni. Bizonyítottuk, hogy a fentebb leírt párkereső algoritmus még az ilyen összetett modellben is működik, továbbá
részletesen tanulmányoztuk a piaci
manipuláció, azaz a kényszerített és
tiltott kapcsolatok esetét. Ezzel kaput nyitottunk a stabilitás új alkalmazási területei felé.
Az ismertetett modellek számos
előnyét megismertük: gyorsan reagálnak a preferenicaváltozásokra,
nem adnak tért manipulációnak és
képesek összetett hálózatokat is leírni. Ezen eredmények igazi erőssége az univerzalitásuk: ugyanúgy
érvényesek a stabilitás összes létező
és leendő alkalmazási területén. Következik belőlük például az, hogy
egy válás nem jelenti a világ végét,
egy házasság kényszerítése vagy
tiltása viszont nagy galibát okozhat. Párkapcsolati ügyekben tehát
ugyanazt a tanácsot kapjuk: ajánlott
a szívünkre hallgatni. Mégiscsak
melegség rejtőzik a jéghideg matematikában?
Cseh Ágnes

Élet

és

Tudomány



20 1 8 /4



11 3

H E Y E R D A H L H A G YAT É K A

A GÜÍMARI PIRAMISOK
LEPLE ALATT
A Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek egyikén, Tenerifén, Los Cristianostól 40 kilométerre,
Güímar település határában állítólag piramisok találhatók. A güímari piramisok rejtélye vonzott
Tenerifére. A norvég felfedező, Thor Heyerdahl halála előtt valódi piramisoknak nevezte őket.
A Tenerifén élő, szintén norvég hajótulajdonos, Fred Olsen egy régészeti-botanikai (és Heyerdahl-)
parkot is kialakított a tengerre néző hegyoldalban.

A

part menti autópályától a
tűző napon négy kilométert
gyalogolunk a hegy felé, a
végre turisták nélküli tájon. Át
Güímar településen, annak hegyoldali részébe. A nagyon szabályos piramisok látványa már elsőre kétséget ébreszt bennem. A többórás ismerkedés után határozott véleményem: ezek nem piramisok.
Az 1990-es években terjedt el a hír:
a kanári-szigeteki Güímar (kiejtve:
guimár) település közelében piramisok vannak. Állítólag a helyi lakosok már akkor derültek rajta: a teraszos földműveléshez szükséges kőhalmokat, kőrakásokat, glédába,
prizmába állított köveket miért kellene piramisnak nevezni? Ám Thor
Heyerdahl a híres norvég felfedező
(utazó, tudós) mégis kimondta: ezek
piramisok. Igaz, volt annyira óvatos,
hogy egyetlen konkrét kérdésre sem
adott választ: mikor épültek, kik
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építették, milyen célból? Viszont
pompásan beleillett Heyerdahl elképzelésébe: Európa, Afrika és
Amerika között sokkal régebbi a
kapcsolat, mint azt korábban gondolták, a Kanári-szigetek pedig e
kapcsolatnak fontos állomása. Kolumbusz is innen rugaszkodott neki amerikai útjának. Heyerdahl a
Ra II. papiruszhajóval be is bizonyította, hogy lehetséges az átkelés.
Érvkereső

Heyerdahlnak a kőrakások puszta,
ám valószínűleg nem eléggé meggyőző látványánál komolyabb érvekre volt szüksége. Erre szolgált
egy bizonytalan adat. Idősebb Plinius egy írása szerint a Kanári-szigetek területe Hanno, a navigátor
idejében (Kr. e. 600 körül) lakatlan
volt, azonban említést tesz óriási
építmények romjairól. Erről ma
nem tudunk semmit. Egy adoma
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szerint a helyi guancsók a piramisok alatt egy barlangban éltek. Az
egyik „piramis” alatt valóban van
egy lyuk; erős képzelettel gondolhatjuk csak, hogy lakóbarlang. Heyerdahl megvizsgálta a romokat,
szerinte a piramisok sarkainál lévő
kövek a megmunkálás egyértelmű
nyomait mutatják, illetve a talajt elegyengették a piramisok építése
előtt. A nyersanyag nem a közelből
származó vulkanikus kőzet. És az
asztrológia: Heyerdahl azt is megfigyelte, hogy a piramisokat csillagászatilag tájolták. A nyári napforduló napján kettős naplementét lehet
látni a legnagyobb piramisról: a
Nap lebukik egy magas hegycsúcs
mögé, áthalad, újra feltűnik és ismét lebukik a következő hegy mögött. A piramisok nyugati oldalán
lépcsők vannak, amelyeken a napsugarak a téli napforduló reggelén
felkúsznak. Ezekről pompás mértani ábrák szerkeszthetők, amelyek
erősítik a tudományosságot.
Annyi később kiderült, hogy a „piramisok” létét csak a XIX. század
második feléig lehet biztosan visszavezetni. A terület tulajdonosa, Antonio Díaz-Flores 1872-es végakaratában említést tesz a kőrakásokról
(struktúrákról).
Helyszíni szemrevételezésem során
a következőket fogalmaztam meg.
A kőrakások „piramis” volta ellen
szóló érv, hogy csak egy helyen fordulnak elő (bár állítólag voltak máshol is, csak széthordták őket); a környéken mindenütt teraszos földművelés van, a piramisok voltaképpen a
teraszokhoz kapcsolódnak; teljesen

A legenda táplálása

A legendát úgy lehet táplálni, hogy
fenntartjuk a bizonytalanságot: „A
güímari piramisok kifejezés hat négyszögletes alaprajzú lépcsős piramist takar, amelyek nagyon hasonlóak a mexikói maja és azték piramisokhoz. A
régészek számára még mindig rejtélyt
jelentenek.” Valamint egy kicsit szaporítjuk őket és következetesen piramisoknak nevezzük: „Güímarban
kilenc piramis volt, de mára csak hat
maradt. Tenerifén máshol is vannak piramisok, mégpedig Santa Barbarában,
Santo Domingóban, Garachicóban, Icod
de los Viñosban és San Marcosban.” A
piramis-legenda úgy fokozható, ha
idegenforgalmi látványossággá varázsoljuk. Ehhez jól jön egy honfitárs: a Tenerifén élő, szintén norvég,
hajózásból és idegenforgalomból élő
vállalkozó: Fred Olsen. A kiszemelt
hely pompás: hegyoldal, alatta
Güímar település, a távolban a kéklő
tenger. Alkalmas hely egy szabadtéri
múzeumnak. Hogy kicsit befolyásoljuk a titokzatos történelem iránt

(A SZERZŐ FELVÉTELEI)

alkalmi kőrakásnak tűnnek (persze
piramis formában), nincsen a kövek
között kötőanyag, statikailag bizonytalan építmények (egészen biztosan nem is bírnának ki több száz
évet), nincsenek a közép-amerikai
templompiramisoknál megfigyelhető sajátos boltívek és egyéb, kapcsolódó építészeti megoldások (funkciók); s ha piramisok lennének, fennmaradt volna valami szájhagyomány, hiszen itt nem volt népirtás,
mint például a Yucatánon.
A helybeliek is kételkedtek a kőrakások piramis voltában, bár később,
az érdeklődés s vele az idegenforgalom felélénkülése miatt azért nyilván kezdték elfogadni a „legendát”, hiszen ezzel jól jártak. A tenerifei La Laguna Egyetem régészeinek is az a véleménye, hogy a
piramisra emlékeztető képződményeket (struktúrákat) a teraszos
földművelés kapcsán alakították ki
helyi földművesek a XIX. században. Ugyanakkor egy helyi „asztrofizikai intézet” a piramisok „archeoasztronómiai” vizsgálata kapcsán téli és nyári napfordulóra vonatkozó
tájolását mutatta ki. Ezzel nyilvánvalóan további táptalajt szolgáltatva
a legendához.

érdeklődőket, legyen a neve: Pirámides
de Güímar Parque Etnográfico, azaz
Güímari Piramisok Néprajzi Park. A
múzeum meg is nyílt 1998-ban: információs központtal, sétautakkal, botanikus kerttel és Thor Heyerdahl-kiállításokkal. Ha belegondolunk, sem nem piramis, sem pedig kanári-szigeteki néprajz – a
piramisképzet csak csalogató a turistáknak, a kiállítások jó része pedig Heyerdahlról szól. Találóbb
lenne a Thor Heyerdahl-emlékpark
megnevezés. A norvég Thor Heyerdahl (1914–2002) kétségkívül
színes egyéniség (eredetileg tengerbiológus), aki gondolataival és kalandos kísérleteivel (Kon-Tiki, Ra
I, II, Tigris) megmozgatta a régészetet, antropológiát, fölhívta a figyelmet új megoldásokra, civilizációtörténeti összefüggésekre, egyúttal sokak számára vonzóvá tette a
történelmet, valamint sokat tett a
kulturális emlékek megőrzéséért.
Itt egy kicsit szabadabbra engedte
a fantáziáját. Vajon miért sugalmazott Heyerdahl? Egyszerű a válasz: mert már idős volt, és nagyon
akarta, hogy újabb bizonyítékai legyenek az ősi európai–amerikai civilizációs kapcsolatoknak. Nagyon
szerette volna, ha az amerikaiakhoz hasonló (azokhoz kapcsolható)
piramisokat talál a Kanári-szigeteken. És ne ítéljünk határozottan:
nem akart hazudni, ezért sugalmazott, de perdöntő (vagy erős)

bizonyítékokat nem sorolt föl. A
kiállításon olvasható Heyerdahl kifüggesztett véleménye; sem a korukat, sem a funkciójukat nem tudta
megállapítani. Vajon miért? Mert
nem akart hazudni.
Akkor mégis
mik ezek a piramisok?

Ha nem piramisok, akkor milyen
célt szolgáltak ezek a kőrakások?
Valószínűleg arra, amire azért sokan utalnak: alkalmi kőrakások,
kőtárolóhelyek (kell a kő a teraszok támfalaihoz), és ebből a célból
néhány helyen piramis-szerű gúlába
rakták őket. De vajon miért? A statikai cél (lépcsős rakás) nyilvánvaló,
de talán esztétikai célból is, és megkockáztatom: talán egy bohém
földműves hallott a piramisokról,
és rakatott magának a teraszaira
néhányat. Magyarországon is vannak jelenkori bohém várépítők,
Sopronban és Székesfehérvárt is, és
még idegenforgalmi célból is mutogatják építményeiket. A güímari
„piramisok” néprajzi parkja nagyon kellemes programot jelenthet
a Kanári-szigeteken nyaralóknak. Az
Európai Unió polgárai ugyan kicsit
csodálkozni fognak, hogy a belépődíj
nekik elég borsos, a helyieknek viszont kedvezményt adnak – ezt ugye
az unió törvényei nem engedik (Magyarországnak legalábbis biztos nem
engednék) – de ez itt Spanyolország.
Balázs Géza
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BESZÉLGETÉSEK A MATEKRÓL
A FAZEKAS GYŐZTESEIVEL
Minden évben nagy az érdeklődés a TIT Kalmár László Matematikaverseny iránt országszerte, sőt a
határon túli magyar iskolákban is. Annak ellenére, hogy a matek nem tartozik a legnépszerűbb tárgyak közé, közel 3000 diák indult az előző tanévben. Sorozatunkban az évfolyamgyőzteseket és tanáraikat mutatjuk be. A válaszokból kiderül, mi motiválja a gyerekeket és tanáraikat, hogyan készülnek
és miért fontos számukra az, amit csinálnak. Ezúttal a budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános
Iskola és Gimnáziumból Móricz Benjáminnal és Gyetvai Miklóssal, továbbá felkészítő tanárukkal
Rubóczky Györggyel ismerkedhetünk meg.

Móricz Benjámin 2017 tavaszán a hatodikosok között lett a legjobb. Így
mesélt magáról és a matematikához
való viszonyáról.
– Mindig érdekeltek a számok, szeretek logikai feladatokat megoldani és
mivel jó vagyok benne, ezért számolni
is szeretek. A Kalmár versenyen harmadszor indultam. Az első évben az
volt a célom, hogy bejussak a döntőbe,
ez sikerült. Aztán már a top háromban
szerettem volna végezni, mert ott már
díjat is kapnak a helyezettek. Idén pedig első lettem. Elég részletesen leírtam
a feladatok menetét és mindegyiknél
kijött egy megoldás. Úgy látszik ez
elég volt ahhoz, hogy első legyek.
– Miért fontosak számodra ezek a ver
senyek?
– Több más matekversenyen is indultam, és igazából már azokra is készültem, így erre nem kellett külön olyan
sokat. Megnéztem a korábbi évek versenyfeladatait és ezeket elmondtam
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otthon anyukámnak. A verseny jó motiváció is, mert, ha jól megoldom a feladatokat, akkor, díjat kapok. De
egyébként is szeretek matekfeladatokat
megoldani.
– Melyik feladat vagy feladattípus a
kedvenced?
– Tavaly volt egy olyan feladat, amelyben meg volt adva 9 szám és ezt egy
3x3-as négyzetbe kellett úgy beírni,
hogy minden oszlopban és minden
sorban ugyanannyi legyen a számok
összege.
– Mivel foglalkozol még, mi érdekel?
– Pontosan még nem tudom, hogy mi
lesz később, de lehet, hogy matematikus leszek. Most úszom heti egy alkalommal, szeretek pingpongozni is és
szabadidőmben is szoktam matekfeladatokat megoldani. Régebben zongoráztam is.

Gyetvai Miklós a nyolcadikosok között lett első.

2018/4

– Honnan jött a matematika iránti
érdeklődés?
– Igazából nem tudom, de arra emlékszem, hogy négyévesen elővettem egy
kis könyvet és nézegettem az oldalakon a számozásokat. Onnan tanultam
meg a kétjegyű számokat. Óvodában a
kockás asztalterítőn gyakoroltam a
szorzótáblát. Nem firkáltam össze,
csak fejben végeztem a szorzásokat.
– Mi volt a célod a versenyen, meg
nyerni?
– Ez már a negyedik Kalmár versenyem volt. Leginkább az, hogy írjam
meg minél jobbra és lehetőleg legyek
az első ötben. Ez a korábbi versenyeken
is sikerült. Persze valahol reménykedtem benne, hogy megnyerem. Eddig
az ikszelős versenyeken értem el jobb
eredményeket és nem a kifejtősökön.
Más versenyeken is részt veszek, például a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen, amit hatodikban meg is nyertem. Szívesen részt vennék még a Kalmáron, mert jó verseny volt, de sajnos
már nem lehet. A Varga Tamás Matematikaversenyen is indultam, de
abból is kiöregedtem. Most ide járok
a Fazekasba, a C osztályba, ami speciális matematika osztály.
– Hogyan készültél a Kalmár verseny
re?
– Nem készülök külön egy-egy versenyre, hiszen állandóan matekozom.
Egyszer volt olyan hatodikban, hogy
külön versenyfelkészítést kaptam a tanáromtól, Jakucs Erikától, azután meg
is nyertem a Zrínyi versenyt, szóval
bevált. Azóta nem volt külön ilyen

felkészítés, de sokat tanultam egy régebbi esetemből. Elsőben elindultam
egy harmadikos kerületi matekversenyen. Olyan volt, mint a Kalmár, csak
kevesebb feladattal. Szépen meg is oldottam őket ceruzával, mert akkor
még nem használtam tollat. Aztán kiradíroztam minden mást, ami nem a
megoldáshoz tartozott. Mivel nem volt
korábban ilyen tapasztalatom, ezért kiradíroztam a levezetést is, emiatt kevés
pontot kaptam rá.
– Melyek a kedvenc területeid?
– Az algebrát kis korom óta szeretem,
mert amikor harmadik osztályos voltam, kaptam egy könyvet nagyapámtól. Az volt a címe: Szórakoztató algebra,
és az lett a kedvencem.
– Mivel foglalkozol még?
– Egyik hobbim a Forma-1, persze inkább nézni és az eredményeket tanulmányozni, és nem versenyezni. Cserkész vagyok, és 6 évig zongoráztam is.

Rubóczky György felkészítőtanárt először arról kérdeztük, hogyan készülnek a gyerekekkel a Kalmár versenyre.
– Minden héten beadnak egy feladatsort, ez, ha úgy tetszik, minden
versenyre való készülésre jó, hiszen hetente 5 darab, nem egyszerű példát oldanak meg. Először persze elég nehéz,
de aztán olyan feladatmegoldó rutint
jelent számukra, amit minden egyes
versenyen kamatoztatni tudnak.
Amióta a Fazekasban tanítok és ez
lassan 20 év, itt mindig is indultak a
gyerekek mindenfajta versenyen. A
Kalmár jó verseny, amit támogatunk.
Nem karikázós, hanem kifejtős és talán közelebb kerülünk a matematika
lényegéhez, ha a gyereknek van lehetősége kifejteni a megoldást. Ebből többet lehet tanulni és aztán később az
OKTV-n meg máshol, jól jön ez a ta-

pasztalat. A matematika tagozat hetedikben indul, onnan mindig sokan indulnak a Kalmáron.
– A verseny honlapján megtalálhatók a
feladatok és megoldásaik is. Ezek elég
nehéznek tűnnek a versenyzők élet
korához képest. Bár én nem indultam
matematikaversenyeken annak idején,
úgy érzem, ezek a feladatok nehezeb
bek, mint az akkoriak.
– Változik, hogy mit tanítunk a matematikában. Bejött az általános iskolás
tananyagba egy csomó olyan rész, ami
a mi időnkben nem volt. Sokkal kevesebb kombinatorika volt, egyáltalán
nem szerepelt a valószínűségszámítás.
Példatár se nagyon volt, általános iskolás koromban én nem is találkoztam
ilyennel. Középiskolában ott volt a
Laricsev, azon kívül más nem. Most
számtalan példatár van, amelyekben
érdekesebbnél érdekesebb feladatokat
találni.
Régen az volt a fontos, hogy a diák a
tanult anyagot hogyan tudja használni.
Most az azon túlmutató feladatok döntenek a versenyeken. Ezért van az az
érzésünk, hogy jóval nehezebb példákat oldanak meg.
A Kalmár verseny egyrészt abból áll,
hogy meg tudják-e oldani a feladatot,
másrészt, amit Beni is elmondott, hogy
hogyan sikerült leírni. Ha mindenkinek megvan praktikusan az eredmény,
de nem ugyanúgy írják le, elfelejtik ellenőrizni, akkor ezek az apróságok
döntenek arról, ki lesz az első ki a második. Ezért is számít, hogy kinek
mekkora versenytapasztalata van.
– Ahogy a bevezetőben is megjegyez
tük, a matematika nem tartozik a leg
népszerűbb tárgyak közé. Ön miért
tartja mégis fontosnak a matematika
oktatását és a tehetségek gondozását
ezen a téren?
A matematika ugyanúgy része a kultúrának, mint sok minden más. Az
ember találta ki a saját maga hasznára.
A biológia, a fizika nagy része leíró tudomány, a kémia azzal foglalkozik, mi
van köröttünk és azt vizsgálgatja. A
matematika más: gondolkodni tanít!
Az, hogy vannak gyerekek, akik szeretnek ügyesebben, célratörőbben gondolkodni, az nagyon jó. Éppen azért,
mert a gondolkodásról szól és fontos,
hogy megtanítsuk a gyerekeket jól
gondolkodni. Azután már szinte
mindegy is, melyik részét választják a
világnak! Orvos, biológus, vagy mate-

matikus lesz, szinte mindegy, ha jól
gondolkodik, eredményesebb lesz.
– Hogyan készítik fel a gyerekeket a
versenyekre?
Ne felejtsük el, hogy ők nagyon sokat
dolgoznak. Megtanulják, hogyan os�szák be az idejüket és azt is megtanulják,
hogy a feladat megoldása addig tart,
amíg kész van a feladat, nem pedig addig, amíg el nem fogyott a türelmük. Ez
nagyon lényeges dolog lesz később az
egyetemen vagy majd a munkahelyen.
Ők nagyon eredményorientáltak.
– A matek tagozatosok nagyon sok
eredményt érnek el olyan területen,
amit nem gondolnánk. Az angol nyel
vű filozófia OKTV-t is ilyen tanuló
nyerte!
Tavaly a diákolimpiákról azt olvastam a Természet Világában, gondot
okoz, hogy egyre kevesebb középiskola készíti fel a gyerekeket olyan szinten,
hogy el lehessen indulni a nemzetközi
nersenyen. Abban az évben problémát
okozott, hogy a matematika és a fizika
diákolimpiára bejutott diákok között
nagyon komoly átfedés volt, és nem
egy diáknak döntenie kellett, hogy
melyikre megy. A mi tanulóink minden olyan tárgyban, ahol nagyon jól
kell gondolkodni, előnyben vannak.
– Vajon meg lehet- e mondani, hogy
miért ők lettek az elsők saját kategó
riájukban?
Azon is múlik, hogy abban a két napban milyen hangulatban vannak,
mennyire tudnak összpontosítani és
mint mindenhez, ehhez is kell szerencse. Valamelyik feladat az ő szívéhez,
lelkéhez közelebb állt, mint a másiknak. A feladatmegoldásban ilyen véletlenek is közrejátszhatnak. Az első és
második között nincs ég és föld.
Ezek a gyerekek szeretnek versenyezni és szerintem mindenki szereti megmutatni, hogy mit tud. Szeretik bezsebelni a dicséreteket, a díjakat. Ők egymás közt ezt a versenyt nagyon jó heccnek tartják. Náluk ez a játék része, nem
érzik tragédiának, ha nem nyernek.
Ezeknek a gyerekeknek a matematika művelése egy nagyon kedves szórakozás. Abszolút nem érzik olyan nyűgnek, mint azok, akik nem szeretik a
matematikát. Nekik ez az az időtöltés,
ami másnak a foci vagy az olvasás vagy
a sorozatok nézése a tévében. Teljes életet élnek, minden tekintetben, mint
bármely más gyerek.
Trupka Zoltán
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1

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

N

aplóbejegyzések képekben. Nem nagyon figyelem az exponálások időpontját, többnyire
meg sem állapítható. Meg is lepett, mikor azt kellett látnom, hogy egy gyalogosan kiránduló hölgy
a hegyoldalról és egy az országúton száguldó autós
férfi szinte percre ugyanakkor lőtt rá ugyanarra a
látványra. A hasonlóság és a különbség lenyűgöző,
a két kép találkozása még inkább. Elkezdtem figyelni, melyik felvétel, milyen program, történés
eredménye. Pár nappal később egy másik hölgy
sétált egy nagy, védett parkban, és kicsi, most
nyílt virágokat fotózott. Pár órával később és úgy
40 km-rel odébb egy úr egy pici védett kerthez zarándokolt, hogy egy óriásfát örökítsen meg, másfél évszázadával is fiatalnak számító korában...
Nem minden felvételnek van persze ilyen párja;
a szentestén vacsoravendégségbe jött kisegér esetéhez hasonló, valahol Dickens karácsonyi történeteiben keresendő.
H. J.

2

3

4

11 8



Élet

és

Tudomány



2018/4

5
1–2. Sterk Pál (vbkinizsi@freemail.hu) –
2018. jan. 6. – Találkozni ezzel a kifejlett
libanoni cédrussal, különösen ugye
Csontváryra emlékezve gyönyörűség.
Nem őshonos nálunk, de több parkban is
megtalálható. Ha pedig ez ilyen szépségesen
megélte eddigi 130 évét itt Budapest
peremén (II. ker. Kondor u. 5.), akkor miért ne
lehetne az utánpótlásáról is gondoskodni?
Talán jobb lenne, ha ez a kis hivatalosan
is védett terület nem egy fa kertje, hanem
cédrusliget lehetne; ez a jövevény nekünk
kulturális örökségünk része.
3–4. Mórotz Márta (Tata,
morotzmarta@freemail.hu) – 2018. jan. 6. –
Téltemetők virágmezője a tatai Angolparkban

6

5. Tardos Zoltán (Budapest,
zoltan.tardos@tyrolit.hu) – 2017. dec. 30.
– Egerszalókra utaztunk, amikor a távolból
előbukkant a Mátrai Erőmű az előtérben

7

Visontával. Hűvös, szélcsendes idő volt, a
pára és a füst megült a mélyebb részeken,
szinte alpesi jelleget adva a képnek.
(Menet közben fotóztam a szélvédőn
keresztül, a mobiltelefonommal.)
6. Birikiné Nyéki Andrea (Tarnaörs,
birikineandi@gmail.com) – 2017. dec. 30. –
A 2. számunkban közölt felvétel egyik változata
7. Horváth Balázsné (Budapest,
jolan946@gmail.com) – 2017. dec. 24. –
A farkasréti madarakat évek óta etetem
az ablakunkban. Szentestén, 9 óra körül
mozgást vettem észre, és egy kis erdei
egérke ette az ünnepi vacsoráját. Hagyta,
hogy fényképezzem. Ízlett neki minden, mert
reggelre teljesen üres volt a tálca. Örültem
neki, ő még nem volt a kosztosom.
(Milyen hosszú farka van!)
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LogIQs
www.mensa.hu

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános
feladatmegoldó képességét teszik próbára.
A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók
meg, nem épülnek egymásra, mindegyik más és

Az előző számunkban megjelent fejtörők
megoldásai
1. fejtörő – Csonka Dávid feladványa
Megoldás:

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

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa
Megoldás:
22:28
3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa
Megoldás:
3. SATU

A lenti négy szó közül melyik illik
a keretben elhelyezkedő szócsoportba?

2. fejtörő – Benked Anett feladványa

Melyik a helyes megoldás?
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(A szavakban a magánhangzókat egymással megcserélve
ugyancsak értelmes szavakat kapunk:
bika – baki, elöl – ölel, kapu – kupa, pipa – papi, rakó – róka,
tuba – tabu, satu – suta.)

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Mennyivel egyenlő az alsó műveletsor?
(Vigyázzon, a fejecskék nem véletlenül mosolyognak!)

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
Az identitás íze

A nemzeteknek, sőt egy országon belül az egyes
vidékeknek is megvannak a maguk jellegzetes
ételei. Miért fogyasztjuk előszeretettel a szűkebb
pátriánkra jellemző fogásokat? Egyszerűen csak
megszoktuk, megszerettük őket? Vagy nem
akarunk kilógni a sorból? Ilyen módon is kifejezzük hovatartozásunkat? Netán lehetséges
volna – mint ahogy azt a Stanford Egyetem kutatója, Leor M. Hackel és munkatársai feltételezik – jobban ízlik az az étel, ami összhangban
van azonosságtudatunkkal?
Korántsem képtelenség, hogy az ízélményt olyan
elvont tényezők is befolyásolják, mint például egy
étel nemzeti jellege. Hiszen bebizonyosodott már,
nem csak a kémiai tényezőktől – az étel összetételétől – és az élettani folyamatoktól függ az, hogy
egy étel vagy ital mennyire ízlik. Ugyanaz a bor
sokkal jobban ízlett a kísérleti alanyoknak, ha azt
hitték róla, hogy nagyon drága, mint ha úgy tudták, hogy olcsó. Hasonlóképpen ugyanazt az ételt
ízletesebbnek találták a kóstolást végzők, ha étvágygerjesztő, gusztusos csomagolásban tették eléjük, mint ha a csomagoláson csúnya volt a címke.
Hackel és munkatársai, amint arról a Journal of
Experimental Social Psychology című folyóiratban beszámolnak, több kísérletet is végeztek az USA déli részének lakosai
körében. Az interneten toborozták a résztvevőket, és maga
a kutatás is online zajlott. A kutatók különféle ételek képét
mutatták be az alanyoknak, akiknek pontozással meg kellett határozniuk, hogy azokat mennyire tartják jellegzetesen délinek (például a sült harcsa tipikus délies fogásnak számít, szemben a pizzával). A válaszadóknak továbbá meg
kellett határozniuk, mennyire tartják ízletesnek az egyes
ételeket. Hackel és munkatársai azt is felmérték, hogy a válaszadókban milyen erős a déli identitás, vagyis kinek
mennyire fontos az, hogy az USA ezen vidékén él, és ki
mennyire érzi magát jellegzetes déli embernek.
A válaszokból kiderült, hogy a déli identitás összefüggött az ízek megítélésével: akik erősebben délinek
érezték magukat, finomabbnak ítélték a déliesnek számító ételeket, mint azok a válaszadók, akikben gyengébb volt a déli azonosságtudat.
Természetesen gondolhatnánk arra is, hogy azok, akikben erősebb volt a déli identitás, valószínűleg olyan családban nőttek fel, ahol ez az érték kiemelkedő volt, és gyerekkorukban az átlagosnál több délies ételt fogyasztottak,
így jobban meg is szerették ezt a konyhát.

Egy kis hazai (SZŰCS ÉDUA RAJZA)

Hackel és munkatársai azonban elvégeztek egy másik
kísérletet is, amely hasonló volt az előzőhöz, azzal a különbséggel, hogy a résztvevők egyik felének először jellemezniük kellett a délieket (például mit csinálnak gyakran, miben jók, milyen pozitív és negatív tulajdonságaik
vannak). A kutatók ezzel a feladattal időlegesen a résztvevők gondolkodásának előterébe hozták a déli identitással való foglalkozást. A többieknek ugyanezeket a
kérdéseket nem a déliekre, hanem önmagukra
vonatkozóan kellett megválaszolniuk. Ezután jött az
ételek értékelése, majd legvégül a déli identitás felmérése.
Nos, az erős déli identitásúak válaszai között eltérés
mutatkozott: akik a déli jellemre vonatkozó kérdésekkel
foglalkoztak, közvetlenül ezután ízletesebbnek ítélték a
jellegzetesen déli ételeket, mint azok, akik az ízértékelés
előtt önmagukról gondolkodtak. Ez pedig azt jelenti,
hogy identitástudatunk valóban befolyásolja azt, hogy
mennyire találunk finomnak bizonyos ételeket, sőt ha
az adott pillanatban valamilyen okból előtérbe kerül
gondolkodásunkban a hovatartozásunk, lehet, hogy
jobban megkívánunk bizonyos, saját csoportunkra jellemző fogásokat.
M annhardt András

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

és

Tu d o m á n y



2 01 8/4



121

A TUDOMÁNY VILÁGA
A leghidegebb hőmérő
t
enaus
gsh
llin
Be

tenger átlaghőmérsékletének ingaA
dozása az éghajlatváltozás alapvető
tényezője, ami rendkívül nehezen mér-

gy hollandiai kutatócsoport azt
Eegészséges
vizsgálta, milyen hatása van az
életmódra figyelmeztető

jelzéseknek akkor, ha egyidejűleg az
ételhez társított inger is jelen van, illetve, amikor nincs jelen. A vizsgálatban sokféle étellel kapcsolatos ingert elemeztek, például hirdetést,
mely az ízletes rágcsálnivalót juttatja
az ember eszébe, és a sóvárgást előidéző étel illatát és ízét.
„Az olyan hirdetések, melyek célja az
egészséges életmód népszerűsítése, gyakran sarkallják arra az embereket, hogy
valóban egészségesebb ételeket akarjanak
választani, mégis végül egészségtelen ételeket vásárolnak. Gyanítottuk, hogy ennek
egyik oka az, hogy az emberek megtanulták, hogy a környezetükben jelenlévő
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Miért vásárolunk
csipszet és hamburgert?
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hető. Egy nemzetközi kutatócsoport
azonban most kifejlesztett egy újfajta
módszert, amely az állandó jégben tárolt nemesgázok koncentrációján alapszik. Segítségével a kutatók következtetéseket vonhatnak le a tenger hőmérséklet-változásairól a legutolsó jégkorszaktól kezdve egészen napjainkig.
Az óceánok a Föld legnagyobb
hőraktározói. A globális felmelegedés
eredményeként a hőmérséklet a teljes
éghajlati rendszerben emelkedik. Az
így keletkező többlethő 90 százaléka az
óceánokban nyelődik el. Ez azt jelenti,
hogy a tenger átlaghőmérséklete sokat
elárulhat nekünk a múltbéli és a jelenkori éghajlati állapotról, habár a világ
összes régióját figyelembe véve nehéz
egy pontos átlagértéket meghatározni.
A korábbi mérési módszerek nagymértékben függenek a helytől, évszaktól és
a tengermélységtől, így nagyobb az
esélye az eredmények torzulásának.
A WAIS (West Antarctic Ice Sheet)
Divide Ice Core Project részeként egy
nemzetközi kutatócsoport – melynek vezetője Bernhard Bereiter, a san
diegó-i Oceanográfiai Intézet munkatársa – kifejlesztett egy mérési eljárást

KeletAntarktisz

Térképen a nyugat-antarktiszi fúrások helyszínei
(FORRÁS: WAIS DIVIDE ICE CORE)

ező

A jégben jól észrevehetők
az egykori éghajlat
emlékei (FORRÁS: EMPA)

az óceánok hőmérsékletének nagyobb
pontossággal történő meghatározására.
A vizsgálati eredményeket összefoglaló
tanulmány a Nature folyóiratban jelent
meg. A kutatást felölelő projekt során a
nyugat-antarktiszi jégmezőn végeztek
fúrásokat, melyek célja a legutolsó jégkorszaktól napjainkig terjedő időszakra nézve, hogy az eddigieknél sokkal
részletesebb éghajlati információkat
nyerjenek ki.
„A munkánkból tisztán látszik, hogy
az alapötlet, miszerint kapcsolat áll
fenn a légkörben található nemesgázok

koncentrációja és az óceán átlaghőmérséklete között, helyesnek bizonyult és a módszerünk működik.” – mondta Bereiter.
A kutatás az Antarktiszról származó
jégfuratminták vizsgálatán alapszik.
Az állandó jég egyes rétegei ugyanis megőrzik magukban a keletkezésükkor fennálló légköri összetételt,
melyekben nem csak porszemcsék és
egyéb szilárd részecskék, hanem levegő és egyéb gázok is csapdába estek.
Ezekben a gázbuborékokban pedig
meghatározható a különböző légnemű anyagok koncentrációja. Most

jelzéseket bizonyos élelmiszer termékekhez társítsák. Például, ha valaki eszik egy
sajtburgert, ezt az esetek nagy részében egy
nagy M logó alatt teszi. Ez erős asszociációt hoz létre az inger (a logó) és a jutalmazó
tevékenység, azaz a sajtburger elfogyasztása között. Ha az ember egyszerűen meglát
egy M-et, ez már felkelti a burger iránti
sóvárgást, és elindítja azt a tanult magatartást, hogy egy gyorsétterem felé veszi
útját. Az egészségtelen választásokat tehát
automatikusan aktiválják a tanult asszociációk, és hatástalanná teszik az egészséges életmódot népszerűsítő hirdetéseket,
melyek a tudatos választásra alapoznak”
– magyarázta Aukje A.C. Verhoeven, a
tanulmány egyik szerzője.
A kutatók egy speciális számítógépes feladatot, a pavlovi instrumentális
transzfert (klasszikus kondicionálást)
használták kontrollált környezetben,
hipotézisük tesztelésére. Stimulálták a

tanulási folyamatot, mely összekapcsol
bizonyos ételválasztásokat és környezeti ingereket a kísérleti alanyokban.
„Az egészséges étkezésre figyelmeztető
hirdetések csak olyan környezetben tűnnek hatásosnak, melyben nincs jelent étellel
kapcsolatos jelzés. Amikor olyan inger van
jelen, melyet az emberek bizonyos nassolnivalóval kapcsolnak össze, akkor a kísérő (egészségtelen) ételt választják, akkor
is, ha tudják, hogy az egészségtelen, vagy
nem is igen kívánják. Az sem számított,
hogy figyelmeztettük az alanyokat, mielőtt vagy miután megtanulták a különböző
étellel kapcsolatos jelzéseket” – mondta
Verhoeven.
Hogyan lehetnénk biztosak abban, hogy az emberek nemcsak
szándékoznak egészséges ételeket
vásárolni, de úgy is cselekszenek? A
kutatók szerint az volna áldásos, ha
csökkenne az embereket érő, étellel
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azonban nem csak az általában „gyanúsítottként kihallgatott” üvegházhatású gázok, mint a metán vagy a széndioxid játszanak szerepet, hanem a nemesgázok (kripton, xenon, argon). A
lehűlő víz ugyanis nemesgázokat nyel
el a légkörből, miközben a melegedő
épp az ellenkezőjét teszi. Így a nemesgázok koncentrációjából az éghajlatkutatók következtetéseket vonhatnak
le a tenger globális átlaghőmérsékletére nézve. A módszer segítségével
nem csak a melegebb tengerfelszínre,
hanem a teljes víztömegre vetített átlagérték határozható meg.
A vizsgálathoz felhasznált antarktiszi fúrómagok a legutóbbi 24 ezer
év eseményeit elevenítik fel. Ez idő
alatt a jégkorszak (glaciális) fokozatosan ment át a jelenlegi melegebb
(interglaciális) időszakba. A kutatók
szerint ezalatt jelentősen emelkedett
az óceánok átlaghőmérséklete, 10
ezer év leforgása alatt nagyjából 2,6
Celsius-fokkal. Az adatok elemzése
során Bereiter megállapította, hogy
a tengerek átlaghőmérsékletének
emelkedése szorosan összefügg az
Antarktisz léghőmérsékletének változásával, amely megerősíti a déli
félteke jelentőségét a globális éghajlati rendszerben.
Ez a típusú mérés azonban egyelőre
csak olyan nagy változások vizsgálatára alkalmazható, mint amilyen a
glaciálisok és interglaciálisok közötti
átmenet.
Szoucsek Ádám
kapcsolatos ingerek száma, különösen gyerekek esetében. Ennek egyik
módja lehetne, hogy csökkentik az
egészségtelen ételek reklámozását.
A kutatások megmutatták, hogy ez
már önmagában növelné az egészséges ételek választásának lehetőségét.
„Megérné az embereket egészséges ételeknek és bizonyos környezeti jelzéseknek
kitenni egy időben gyakrabban. Például
több egészséges élelmiszer terméket bemutatni. A környezetet is el lehetne úgy
rendezni, hogy könnyebben választhatóvá
váljanak az egészséges termékek, például
az önkiszolgáló éttermekben az egészséges
ételek lehetnének elöl, vagy a pénztárnál
a csokoládék helyett almát és egészséges
nassolni valókat helyeznének ki. Így adhatnánk egy finom iránymutatást az
embereknek a helyes út felé” – mondta
Verhoeven.
(Universiteit van Amsterdam)

Remény a denevéreknek

z utóbbi évtizedben az északA
amerikai denevérpopulációk körében a fehérorr-szindróma okozója,

megfigyelték, hogy a P. destructansból
hiányzik egy kulcsfontosságú enzim,
melynek szerepe a DNS javítása volna. A gombákat ezután DNS-károsító anyagoknak tették ki, ezek között
többféle hullámhosszú és intenzitású
UV-fényt is kipróbáltak. Azt talál-

a Pseudogymnoascus destructans gomba
óriási pusztítást végzett. Az USDA
Forest Service és a New Hampshire-i Egyetem (USA) munkatársainak új kutatása kinyomozta
a kórokozó gyenge pontját.
A kutatók genomelemzés útján
jöttek rá, hogy a gomba kivételesen érzékeny az UV-fényre. A
Pseudogymnoascus destructans csak
a téli álom alatt, a hibernálódott
állapotban tudja megfertőzni a
denevéreket, mivel szigorúan
csak 4 és 20 Celsius-fok között
képes tenyészni. A denevéreket azonban bonyolult kezelni
Az USDA Forest Service és a University
hibernálódott állapotban, így a
of New Hampshire kutatói megtalálták a fehérorrP. destructans bármilyen gyenge
szindrómát okozó gomba Achilles-sarkát:
pontja kapóra jön a kezelés megaz UV-fény. A fehérorr-szindróma több millió
tervezésekor.
denevért elpusztított az Amerikai Egyesült
A Nature Communications című
Államokban az elmúlt évtizedben.
folyóiratban megjelent tanulmány(FOTÓ: DANIEL LINDNER, USDA FOREST SERVICE)
ban a kutatók feltárják, hogy a P.
destructans olyan kórokozó, mely év- ták, hogy alacsony dózisú UV-C
milliók óta él együtt és fejlődik az fénynek való kitettség hatására a P.
európai és ázsiai denevérpopulációk- destructans gombák 15 százaléka élte
kal, így az eurázsiai denevérek már túl a kísérletet, míg közepes dózisfejlesztettek ki védelmet ellene. A nál már csak a kórokozók 1 százaléka
P. destructanst hat, közeli rokon- maradt életben. A gyakorlatban ez
ságban álló nem patogén gombával a dózis néhány másodperc alatt egy
hasonlították össze, ennek során kézi UV-C forrásból kibocsátható.
kiderült, hogy a P. destructans nem
„Szokatlan, hogy a P. destructans nem
képes az UV-fény hatására a DNS- képes az UV-fény által okozott károsodást
ben bekövetkező károsodást kijaví- kijavítani. A legtöbb élő szervezet, mely
tani – ez új kezelési lehetőséget ad a fény nélkül él, megtartotta képességét arra,
kutatók kezébe.
hogy kijavítsa az UV-sugárzás által oko„A kutatásnak a denevérekre és az em- zott károsodást. Reméljük, hogy ez a szélberekre nézve is számos következménye sőséges sérülékenység az UV-fényre kiakvan. A denevérek az Amerikai Egyesült názható lesz majd a denevérek kezelésénél”
Államokban kulcsszerepet játszanak – mondta Jon Palmer, kutató botanikus,
az erdők egészségének fenntartásában a tanulmány egyik vezető szerzője.
és az élelmiszer-termelésben is. Fontos
Daniel Lindner, kutató patológus
volna, hogy kezelési lehetőségeket fejles�- következő lépésként olyan vizsgászünk ki a fehérorr-szindróma ellen, hogy latokat vezet majd, melyek az UVmegőrizzük ezeket a fontos fajokat” – fény gyakorlati alkalmazását tárják
mondta Tony Ferguson, a Forest Ser- fel a denevérek kezelésében. A kuvice Northern Research Station és a tatás során olyan kis barnadenevérek
Forest Products Laboratory vezetője. (Myotis lucifugus) túlélését vizsgálják,
A kutatócsoport a P. destructans melyeket UV-fénnyel kezeltek, ös�megjelölt genomjait és hat nem pato- szehasonlítva a kezeletlen kontrollgén Pseudogymnoascus-fajt hasonlított csoporttal. A vizsgálat további célja,
össze annak érdekében, hogy megta- hogy megállapítsák, okoz-e az UVlálja a fehérorr-szindróma kóroko- kezelés mellékhatást a denevér bőrézójának eredetét és belátást nyer- nek normális gomba- és baktériumjen abba, hogyan alkalmazkodik a közössége tekintetében.
kórokozó gomba. Összehasonlító
(USDA Forest Service – Northern
genomika használatával a kutatók
Research Station)
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ÉT-ETOLÓGIA
Tűzmadár nem csak
a mesében van!

Se szeri se száma azon kutatásoknak,
amelyek az emberre egyedül jellemző
faji sajátságok (elsősorban viselkedési és
szellemi tulajdonságok) esetleges meglétét vizsgálják különféle állatfajoknál.
Az evolúciós folyamatok megértésében ugyanis nagy jelentősége van az
analóg és homológ jellegek fajok közötti összehasonlító elemzésének. A
tágabb értelemben vett ember (vagyis
ide értve mára kihalt közelebbi és távolabbi rokonainkat is) sikerének egyik
kulcseleme a tűzhasználat megjelenése
volt, amelyre mai ismereteink szerint a
Homo erectus is képessé válhatott akár
már egymillió évvel ezelőtt. A tűzhasználó ember fogalma megingathatatlan védjegyévé vált fajunknak, élesen elkülönítve minket a többi állattól,
melyekre általában mint a tűztől rettegő lényekre gondolunk.
Az embernek jelentett haszon mellett
a tűz szerepe nem egyértelműen káros
a természetre nézve sem, jól ismertek
például azok a növényfajok, amelyek
magjai tűzhatás után szabadulnak ki
(például csavarttűjű fenyő, eukaliptuszok), vagy válnak csírázóképessé. Az
észak-amerikai rókamókus pedig olyan
Tutorok – Révész Géza
nyomdokán

– Hogyan lehet összefoglalni a Tehetségek Magyarországa program, a
jelenlegi egyik legnagyobb hazai tehetségsegítő kezdeményezés céljait? – Ezt
kérdezte lapunk Polonkai Máriától, a
program szakmai vezetőjétől.
– A szakmai vonulat ívét jól nyomon
lehet követni az egymást követő programokban: a Magyar Géniusz Programban, a Tehetséghidakban, majd
most, a Tehetségek Magyarországában. Természetesen ez az alapozás
nem előzmények nélküli, hiszen idén
száz éve annak, hogy Révész Géza
1918-ban – Renzullit megelőzve –
megalkotta a tehetség, a talentum definícióját. De az előzmények között említhetem ugyanígy a két világháború
közötti egyházi iskolák tehetségek felkarolására indított programjait éppúgy,
124
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polimorf bundaszínezetű
faj, amely egyedei annak
függvényében feketébbek
vagy vörösebbek adott területen, hogy milyen gyakori arrafelé az erdőtűz. A
feketébb mókusok rejtőzködése könnyebb ugyanis
ott, ahol a táj alapszínét a
megszenesedett fatörzsek
határozzák meg.
A tüzet magát viszont
az állatok tényleg kerülik
(leszámítva a megtévesztett éjjel repülő rovarok „öngyilkos” vonzalmát)
– legalábbis az emberiség legnagyobb
része így gondolta eddig. Leszámítva
az ausztrál őslakókat, akik nemzedékről nemzedékre átadódó ismereteket gyűjtöttek bizonyos madarak és
a futótűz különös kapcsolatáról. Egy
frissen megjelent tanulmány most
végre a tudományban megszokott
alapossággal járt utána e valószerűtlennek tűnő jelenségnek, első ízben
adva tudósítást ragadozómadarak
aktív tűzhasználatáról.
Öt éven keresztül folyó adatgyűjtés
nyomán bebizonyosodott, hogy a
nyílfarkú kánya, a hosszúlábú sólyom
és (a hazánkban is honos) barna kánya egyedei erős vonzódást mutatnak
az ausztrál bozóttüzek iránt. Passzív
„tűzhasználatukra” jellemző, hogy
futótűz esetén ott portyáznak, ahol
a tűz elől menekülő zsákmányállatok
igyekeznek elhagyni az életveszélyes

területet. Ami azonban sokkal megdöbbentőbb, hogy a megfigyelések
szerint e ragadozómadarak időnként
izzó-füstölgő zsarátnokot, gallyakat
kapnak fel, majd végzetes rakományukat ledobják olyan helyeken,
ahol a tűz még nem jelent meg.
Ezek az új tűzfészkek úgy helyezkednek el, hogy a sikeres gyújtást
követően a menekülő állatok valamilyen természetes nyiladékba,
fedezék nélküli zónába fussanak (például országút, tűzvédelmi okokból
vágott tar sáv). Itt várnak ugyanis a
ragadozómadarak rájuk.
A felfedezés jelentősége etológiai
szempontból az, hogy e madárfajok
viselkedése, agyi kapacitása elég rugalmas ahhoz, hogy egy elsődleges
averzív ingert (tűz) megtanuljanak
szándékosan megközelíteni és a saját
táplálkozásuk elősegítése érdekében
használni.
Pongrácz Péter

mint a mozaikosan a XX. század későbbi évtizedeiben is fejlődő tehetségszakmai munkát is. Ezeket az elméleti
elemeket, sokszor „morzsákat” kellett
összegyűjteni, rendszerbe foglalni először, majd erre épülhetett rá egy komoly hálózatfejlesztés.
– Hogyan szolgálja a jelenlegi program az egyént, az egyes fiatalt?
Mindig van egy-két fiatal, aki kiugrik,
aki már előrébb jár az adott tehetségterületen, mint a többiek. Ezért kerül
most reflektorfénybe az egyéni fejlesztés. Ennek különféle fokozatai
lehetnek. Lehet valaki tehetségígéret
úgy, hogy olyan környezetbe, régióba
született, ahol még nem találkozott
a számára megfelelő intézménnyel,
ilyenkor segíteni kell rátalálni a neki
személy szerint megfelelő Tehetségpontra, művészeti iskolára, szakkörre
vagy bármilyen más intézményi formára. Mások, akik már megtalálták

a nekik megfelelő intézményt, lehet,
hogy megértek a továbblépésre, kinőtték az addigi kereteket, ebben kell
támogatni őket mesterkurzussal, művésztanárral, külföldi egyéni utazási
lehetőséggel – ami a leginkább hasznos
lehet a számukra. Vagy említhetem az
egyéni fejlesztés új keretét, a tutor rendszert, ahol sok helyről érkező fiatalokat
segít egy tutor, egy felnőtt, aki azzal a
sok-sok lehetőséggel rendelkezik, ami
felé elviheti a rá bízott gyermekeket. A
tutor a választási lehetőségeket kínálja
fel a rá bízott fiataloknak, s nemcsak
az adott tehetségterület szakmai részét
mutatja meg, hanem az emberi oldalát
is. Például el tudja mondani, hogy egy
kutatói pályához a kitartó, hosszú adatgyűjtés, a sokszor sikertelen kísérletezés is hozzá tartozik, az válassza tehát
azt az irányt, aki a monotonitást vagy
a kudarcot is el tudja viselni.
Gózon Ákos
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KERESZTREJTVÉNY
Igencsak kalandos élete volt a korabeli Délnyugat-Afrika feltérképezésével világhírűvé vált magyar felfedezőnek (vízszintes 1.). Miután dél-amerikai tudományos
expedíciós tervét az MTA nem támogatta, hajóra szállva az argentin tengerészflotta szolgálatába állt, ám uruguayi hadifogságba esett. Megmenekülve Afrikába
vetődött, ahol a Benguelai-síkság területén található Bihé királyság uralkodócsaládjába nősült be. Az ő támogatásukkal szervezett összesen hat expedíciót a
környékbeli országokba (függőleges 23.). Európából elsőként jutott el a Kongó
és a Zambézi forrásvidékére, s térképezte fel a térség vízválasztó rendszerét. Az
irdatlan távolságokat járatlan utakon, olykor teherhordók vállán, rudakra erősített
vitorlavásznon (vízszintes 18.) tette meg.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. 11 hetes
rejtvényciklusunk végére a négyzetek betűi egy 200 éve született vegyész
nevét adják ki. A név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves
előfizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. Délnyugat-Afrika felfedezőjének neve. 11. Kikötőváros Skócia keleti partvidékén. 12. Félszer! 13. Tartja a markát. 14. Hullat. 15. Növényi
forrázat. 16. Ilyen ige is van. 18. Teherhordó alkalmatosság. 20. Repülő tárgy
elől félredőlő. 22. Tokod határai! 24. ... It Be; a Beatles utolsó stúdióalbumának
(1970) címadó dala. 26. Igevégződés. 28. Bírósági ügy. 31. Barátosi ... János;
történetkutató, szabadságharcos, Garibaldi tüzérkapitánya (1834–1883). 33.
Lét, létezés. 35. Hokiütő. 36. ... Labor; 1986-ban alakult hazai rockegyüttes.
38. Florida Technological University (USA-beli egyetem korábbi neve), röv. 39.
Igeképző, az -ül párja. 40. Képes Géza epigrammakötete.
FÜGGŐLEGES: 1. Madagaszkári félmajom. 2. Virág Benedek háborúellenes
verse. 3. A montreali olimpián Németh Miklós 94,58 méterre hajította. 4. Párosan
nyer! 5. USA-beli író, újságíró, humorista (George,1866–1944). 6. Kódolás. 7.
További működést nem engedélyező. 8. Dátumrag, az -én párja. 9. Földre hullat.
10. Alkalmi tanár. 15. Atommag! 17. Svéd és magyar autók jelzése. 19. Folyó és
síkság Olaszországban. 21. Az aljánál széthint. 23. Ahogy a felfedező nevezte
Bihével szomszédos államokat. 25. Megért. 27. Csomót bont. 28. Vác határai!

29. Fél pénz! 30. Hátra-, vissza-, idegen előtagként. 32. Részvénytársaság, röv.
34. A Lengyel Köztársaság 15. kormányfője, később az Európai Tanács elnöke
(Donald). 37. Indulatszó, röv. 40. Végtelen sor! 41. Bácsi, bizalmasan.
Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Teleki Sámuel, Rudolf trónörökös; Ludwig Von Höhnel. A tavalyi 50. heti számunkban véget érő rejtvényciklus bekeretezett betűi SZENTÁGOTHAI JÁNOS anatómus nevét adják ki. A megfejtők közül
az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését nyerte: Gál Andrásné (Jászkísér),
Gerzsenyi Andrea (Debrecen), Gimesi Jánosné (Ceglédbercel), Halasi Tamás
(Markaz), Lakatos-Tóth István (Hódmezővásárhely), Marton Károly (Eger),
Reuter Eszter (Budapest), Szabó Károlyné (Lébény), Szalai Balázs (Zalaegerszeg), Szalkai István (Veszprém). Az előfizetések 2018. április 1-től érvényesek.
Akinek nem jó ez az időpont, kérjük, mielőbb jelezze.
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!
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ÉT-IR ÁNY TŰ
Csúszós tárlat
Illanka, csúszkandó és
teténke… Valószínűleg
kevesen tudják, hogy
ezek a furcsa szavak az
egyik legrégibb sportolásra alkalmas eszközünk, a csont- vagy fakorcsolya különféle elnevezései.
A korcsolyázás nemcsak a legszebb és leglátványosabb
sportjaink egyike, de az egyik legrégebbi magyar sportág is.
Az Országos Mentőegylet megalapítója, Kresz Géza tizenöt
társával 1869. december 2-án tette le a Pesti Korcsolyázó
Egylet alapjait, a városi tanács pedig díjtalanul engedélyezte
nekik, hogy a Városligeti-tó egy részét korcsolyapályává
alakíthassák. Kreszék egy kis, fából készült melegedőt is
építtettek a saját költségükön, majd néhány héttel később,
1870. január 29-én ünnepélyesen megnyitották a városligeti
pályát, a mai műjégpálya elődjét. Ilyen lelkes indulás után
nem csoda, hogy első világbajnokunkat (Kronberger Lili) és
első Európa-bajnokunkat (Földváry Tibor) is ennek a sportágnak köszönhetjük, a siker pedig újra és újra megtalálja a
magyar korcsolyázókat a világversenyeken.
A Békásmegyeri Közösségi Házban január 29-ig látható
a Korcsolyázás anno című, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum vándorkiállítása, amely a hazai korcsolyázás történetét eleveníti fel.

A divatikon
Erzsébet királyné újraálmodott ruhái címmel nyílt kiállítás
a Gödöllői Királyi Kastélyban.
A magyarok szeretett királynéja korának egyik legszebb asszonya karcsú, magas termetével
igazi királynői jelenség, visszafogott eleganciája révén valódi divatikon volt. Öltözködését kifinomultság jellemezte. Kedvelte a sötét színeket: a feketét, kéket, lilát, a szürke és a fekete-fehér ruhákat, amelyek különleges technikai megoldásait kortársai másolni és utánozni próbálták.
Kevés hiteles ruhadarabja, ám jóval több ábrázolása és fotója maradt fenn, ezeket tanulmányozva Czédly Mónika ruhatervező 2006-ban határozta el, hogy újraalkotja Erzsébet
ruháit. Az első öltözék 2007-ben, a koronázás 140. évfordulójára készült el, az ismert Rabending-fotó alapján.
A koronázáson viselt díszruhájában Székely Bertalan
festette meg a királynét, aki az uszályt később a Veszprémi Érsekségnek ajándékozta, hogy miseruha készüljön
belőle. A 150.évfordulóra ez alapján született meg a koronázási díszruha korhű másolata, amely elnyerte a Magyar Kézműves Remek díjat.
Czédly Mónika eddig 14 ruhát varrt, amelyeket számos
magyar és külföldi helyszínen bemutatott már, ápolva Erzsébet királyné napjainkig ható kultuszát. Eddig elkészült
kollekciója együtt először a Gödöllői Királyi Kastélyban
február 25-ig látható.
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Összegzés
A székesfehérvári Szent István
Király Múzeum új kiállítása
Párkányi Raab Péter szobrász-,
fotóművész eddigi életművét
összegzi. A Csók István Képtárban látható, HANYATtLÓ–
SZÁRNYALÓ című önálló tárlaton a művész szobrait,
fotóit és grafikáit – köztük a legújabb zenélő szobrokat – tekintheti meg a közönség.
A kiállítás címét a Csók István Képtár előtt elhelyezett installáció jeleníti meg. A kiinduló elem a négyméteres
HANYATtLÓ című szobor, amely a mellette látható fotógrafikán stilizált mozgással felemelkedik. A ló a közösséget,
a nemzetet szimbolizálja, amely tetszhalott állapotából felegyenesedve elindul az ég felé.
A kiállítótérben a művész alkotásainak három csoportja
látható: 16 szobor, 12 virtuóz ceruzarajz és 22 nagyméretű
fotó, amelyek a különféle technikával végzett átalakításoknak köszönhető kétdimenziós szoborként jellemezhetők. A
lépcső mellett elhelyezett fotómontázs a művész hatvan köztéri alkotásából ad ízelítőt.
A kiállítás három, térben is elkülönülő tematikus egységre
tagolódik: a földszinten a korábbi évek munkásságát jellemző
művek, az úgynevezett élethajók, a második, szakrális térben
pedig a hét főbűn és a hét erény, illetve a rózsafüzér által
szimbolizált krisztusi út jelenik meg az alkotásokban. A harmadik egységben a teremtés misztériumát járja körbe a művész, bemutatva a hagyomány és innováció kettősségét. Ebben a térben látható a két legújabb mű, a mozgó, zenélő szobrok, amelyeket eddig még sehol másutt nem mutattak be.
A március 11-ig nyitva tartó kiállításhoz múzeumpedagógiai foglalkozások és tárlatvezetések kapcsolódnak.

Apa és gyermekei
Ferenczy Károly, a magyar
impresszionizmus egyik iskolateremtő alkotója 1896-ban
Hollósy Simonnal, Réti Istvánnal, Thorma Jánossal,
Csók Istvánnal és IványiGrünwald Bélával megalapította a nagybányai művésztelepet.
A festőművész a századfordulón egész családjával
Nagybányára települt. Gyermekei apjuk, a Nagybányai
Szabad Festőiskola egyik vezető mestere mellett cseperedtek maguk is képzőművésszé. Ferenczy Béni grafikus,
szobrász- és éremművész a huszadik századi magyar
plasztika egyik legnagyobb mesterévé vált, Ferenczy Noémi gobelinművészként pedig megújította a hazai kárpitművészetet. Ferenczy Károly egy évvel a halála előtt,
1916-ban közös tárlatot is rendezett gyermekeivel az
Ernst Múzeumban. Hármuk műveiből nyílt kiállítás a
kápolnásnyéki Halász-kastélyban Egy család - 3 iskolateremtő művész címmel. A március 31-ig látható
alkotások a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum
gyűjteményének féltve őrzött darabjai.

KÖV E T K E Z Ő S Z Á M U N K B Ó L
Ha a rucaöröm szárnyra kap

Debreceni kutatók a tőkés réce szerepét
vizsgálták a növények terjesztésében.
Az állatok – elsősorban a messzi repülésre is képes madarak – a vándorlásuk és napi mozgásuk során megtett
jelentős távolságok miatt különösen
fontos szerepet játszanak e folyamatban, mégpedig az elfogyasztott és a
tápcsatornán épségben átjutott magvak révén.
Matteo Ricci és a kajfengi
zsidók

A hátlapon

Brimham-sziklák

A szájhagyományok szerint az első zsidó kereskedők Kr. e. 231-ben, a Handinasztia idején jelentek meg Kínában,
majd később egészen a IX. évszázad
közepéig, a Tang-dinasztia (618-907)
kései korszakáig fokozatosan belakták
egész Kínát. Keveredtek a helybeliekkel, mivel kínai feleséget választottak,
de a vallásukat és a szokásaikat szigorúan megtartották.
Új stratégia a Parkinson-kór
kutatásában

A társadalom elöregedésével a központi idegrendszeri betegségek elterjedése súlyos egészségügyi, társadalmi és gazdasági problémát okoz.
A világszerte több mint 6 millió
embert érintő Parkinson-kór gyógyítása, kialakulásának megakadályozása a mai napig megoldatlan.
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Nehéz elképzelni, hogy az északangliai Brimham geológiai szoborparkja nem emberi kéz munkája. Az
idelátogatók egy része a mai napig
zavartan találgat, vajon ősemberek
vagy druidák hagyták ránk ezeket a
sziklakölteményeket. Egészen a huszadik századig kellet várni, hogy
kiderüljön, eredetük sokkal ősibb,
mint az első ember a Földön.
Több száz millió éve a kontinensek
ütközésével létrejött északi hegységekből eredő hatalmas folyamok a
magukkal sodort laza törmeléket a
mai Yorkshire területén elhelyezkedő deltavidéken rakták le. Ezt követően a rétegek kőzetté tömörültek,
ami a sziklák réteges szerkezetén is
jól látszik. A síkok nemcsak vízszintesen, de átlósan is húzódva szépen
mutatják a hajdani, víz alatti homokdűnék vonalait.
Az utolsó jégkorszak az így keletkezett üledékes kőzeteket jégsapkával fedte le, melyet a viharos szél helyenként kegyetlenül lemart, és a
magával sodort szemcsék segítségével elkezdte csiszolni a kiálló szabad
felszíneket. Ez a folyamat különösen
a talaj közelében volt erős, ami
megmagyarázza a lábujjhegyen
egyensúlyozó elefántra emlékeztető
formációkat.
Az erózió a jég visszavonulása után
mind a mai napig tart, ráadásul időközben a természeti erőkhöz lelkes
amatőr és profi sziklamászók is csatlakoztak. Nem tudjuk, hogy még
meddig csodálhatjuk ezeket a gravitációt meghazudtoló képződményeket, de az mindenképpen szerencse,
hogy errefelé ritkák a földrengések.
Kép és szöveg: Rácz Éva
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