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A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és 
kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetésére és nép-
szerűsítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem (továbbiakban: BME), a Pro Progressio 
Alapítvány és az Élet és Tudomány közös ismeretterjesz-
tő cikkpályázatot hirdetett a BME oktatóinak, tudomá-
nyos kutatóinak és hallgatóinak.

A pályázatot két kategóriában: BME kutató és BME hallga-
tó kategóriában hirdettük meg. A pályázat keretében olyan, 
kutatási projektekhez vagy TDK dolgozatokhoz kapcsoló-
dó ismeretterjesztő írásokat vártunk, amelyekben a pályá-
zók közérthető módon mutatják be saját kutatásukat, annak 
célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudo-
mányos vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét. 

A pályázat benyújtási időszaka lezárult. Köszönjük va-
lamennyi Pályázónknak, hogy pályamunkájukkal meg-
tisztelték felhívásunkat!

Az írásokat a pályázat meghirdetői által felkért, a 
BME-n oktató tekintélyes kutatókból, valamint az Élet 
és Tudománnyal kapcsolatban álló tudományos újság-
írókból álló zsűri bírálja el. A zsűri fenntartja magának 
a jogot a díjak megosztására a rendelkezésre álló kere-
teken belül. Mind a díjazásban részesült, mind a nem 
díjazott, de közlésre érdemes írásokat az Élet és Tudo-
mány szerkesztett formában, ellenszolgáltatás nélkül 
fogja megjelentetni.

A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat ered-
ményéről. A díjátadásra ünnepélyes keretek között 2019 
tavaszán a BME-n kerül sor.

A SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!

Címlapon: Illusztráció a Kevésbé közismert 
vízkészletek című cikkhez
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sőt a megfigyelt sejtek összesített akti-
vitása is szépen követte az idő múlását. 
Egy másik feladat során a patkányt 
egy labirintusba eresztették, majd a 
megfelelő irányba elfordulva élelmet 
találtak. Egy-egy próba maximum 
30 másodpercet vett igénybe. A pró-
bák során időnként változott a helyes 
irány, az állatok azonban alaposan be 
voltak tanítva, így mindig a megfelelő 
irányba fordultak. A elektrofiziológiai 
adatok szerint az entorhinális kéreg 
sejtjeinek aktivitása nem határozta 
meg egyértelműen az eltelt idő hosszát 
ebben a feladatban, viszont az egyes 
próbák kezdete és vége jól elkülönít-
hető volt a sejtek aktivitása alapján. 
A kutatók szerint az entorhinális kéreg 
a viselkedéses epizódok függvényé-
ben kódolja az időt. Amikor az állatok 
édességet keresgélnek, az entorhinális 
kéreg hatékonyan el tudja különíteni az 
események időbeliségét, mivel az állat 
rendszeresen új helyzetben találja magát 
(a ketrec különböző pontjain keresgél). 
Amikor azonban a monoton, ismétlő-
dő feladatot végezték az állatok, akkor 
az események „összefolynak”, időben 
nehezen lehet elkülöníteni például a 
13. és a 28. próbát egymástól.

Egy emlékezetkutató szerint az ered-
mények megmagyarázhatják az idővel 
kapcsolatos emlékezeti torzításokat is. 
Feltehető, hogy egy viselkedéses epi-
zód egy cél meghatározásából és el-
éréséből áll. Minél hosszabb időt vesz 
igénybe egy-egy ilyen epizód, annál 
pontatlanabb lesz az események időbe-
liségének kódolása. Ez megmagyaráz-
hatná, miért érezzük úgy, hogy repül 

Idő és emlékezet

Sokszor olvashattunk már szalag-
címeket, amelyek azt hirdetik, az 
idő csupán illúzió. Ettől egy pár 
fokkal visszafogottabb és remél-
hetőleg könnyebben elfogadható 
állítás, hogy az idő csak az em-
lékezetnek köszönhetően létezik 
számunkra. Az emlékezeti folya-
matokban alapvető fontosságúak 

a halántéklebenyben található agy-
területek, mint a hippokampusz és a 
környező kéregrészek, az entorhinális, 
perirhinális és parahippokampális ké-
reg. Az idő érzékelésével kapcsolatos 
kutatások ezért ezekre a területekre 
fókuszáltak, és a közelmúltban több 
érdekes eredményt hoztak.

Egy idén februárban publikált kuta-
tásban a kísérlet résztvevői egy fMRI 
készülékben nézték végig a HBO 
Félig üres (Curb Your Enthusiasm) című 
műsorának egy epizódját. A közel 
30 perces videó megtekintése után a 
résztvevők elé képkockákat vetítettek 
az epizódból, nekik pedig el kellett 
dönteniük, hogy az adott képkocka 
hány percnél jelent meg. Az 1 percen 
belüli pontosságú ítéleteket nagy pon-
tosságú, az 1-3 perc közé esőket ala-
csony pontosságú ítéleteknek katego-
rizálták a kutatók. Az fMRI-adatok 
alapján a nagy pontosságú ítéletek 
meghozása alatt az entorhinális ké-
reg egy része és a perirhinális kéreg 
magasabb aktivitást mutattak, mint 
az alacsony pontosságúak alatt. 
Ebből a kutatók azt a következtetést 
vonták le, hogy a területek szüksé-
gesek az időbeliség pontos kódolásá-
hoz. Mivel a térbeliség kódolásában 
az entorhinális kéreg más részei és a 
parahippokampális kéreg játszanak 
fontos szerepet, a kutatók szerint az 
eredmények arra is utalnak, hogy a 
tér és az idő kódolása az emlékezetben 
különböző struktúrák által történik.

2018 szeptemberében patkányok 
megfelelő agyterületeivel kapcsolat-
ban publikáltak egy kísérletsorozatot. 
Ebben a kutatásban elektródák segítsé-
gével rögzítették a kísérleti patkányok 
hippokampuszának és környező kér-
gi területeinek neurális aktivitását, 
miközben azok csokoládédarabokat 
gyűjtögettek egy tágas ketrecben. 
Az állatok 4 percen keresztül zavar-
talanul keresgélhettek, majd 2 perc 
pihenő következett. Az entorhinális 
kéreg egyes sejtjeinek aktivitása az 
eltelt idő függvényéban változott, 

az idő, amikor belemélyedünk egy te-
vékenységbe. Sok egyéb izgalmas kér-
dés vetődik fel az időbeliség kódolásá-
val kapcsolatban, ezekre talán válaszo-
kat is kaphatunk, amennyiben sikerül 
alaposabban megérteni az entorhinális 
kéreg működését.

ReichaRdt RicháRd

Nanorészecskék 
kölcsönöznek 
éjjellátást az egérnek

A természetes képességek szfé-
ráját meghaladó készségek min-
dig is ámulatba ejtették az em-
bereket, és a szuperhősök egy 

évszázada tartó, szűnni nem akaró 
népszerűsége is erre az érdeklődésre 
vezethető vissza. Ebben semmi meg-
lepő nincs, hiszen a szuperképességek 
révén az őket birtokló egyén kiemel-
kedik társai közül. Még akkor is, ha 
csupán egy egérről van szó. Kínában 
és Amerikában dolgozó kínai kuta-
tók ruháztak fel szupererővel néhány 
szerencsés(?) egeret, olyan módon, 
hogy nanorészecskéket injekcióztak 
a szemükbe. 

E részecskék látható fénnyé ala-
kították az infravörös sugárzást, 
amelyet így már érzékelni tudtak 
az egerek fotoreceptorai. Ponto-
san úgy, ahogy a Robotzsaru lát-
ta a gazfickók testmelegét még a 
nyolcvanas években. Ez az akció-
filmes párhuzam nem is áll olyan 
távol a valóságtól, mint az elsőre 
tetszhet, hiszen maguk a kutatók 
is felvetették, hogy ha emberben 

A szövegben hivatkozott idegrendszeri struktúrák az emberi nagyagy alulnézeti ábráján 
(FORRÁS: KANDEL & SCHWARTZ: PRINCIPLES OF NEURAL SCIENCE).
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fotonok energiatartalma magasabb, 
mint az infravörös fotonoké, ezért 
a nanorészecskének több infravörös 
fotont kell elnyelnie ahhoz, hogy 
elegendő energiát gyűjtsön egy kék 
foton kibocsátásához. E részecské-
ket használták a Cell folyóiratban 
nemrég publikált kísérletükben 
ahhoz, hogy az egér retinájának 
fényreceptorain látható fénnyé ala-
kítsák az infravörös sugárzást.

Ennek megvalósításához először 
át kellett alakítaniuk a kék fotont 
kibocsátó nanorészecskéket úgy, 
hogy immár zöld fotont emittálja-
nak (mivel az egér zöld színre érzé-
keny csapjai jelentősen érzékenyeb-
bek a fényre, mint a kékérzékeny 
csapok, így nagyobb volt az esély 
arra, hogy a nanorészecskék által 
kibocsátott fotonok ténylegesen 
gerjeszthetik a fényérzékelő ideg-
sejteket). Ezután olyan fehérjék-
kel vonták be e nanorészecskéket, 
amelyek képesek a fotoreceptorok 
felszínén megjelenő cukormoleku-
lákhoz kötődni. Az így előkészített 

is működőképesnek bizonyul az 
eljárás, azzal a katonákat lehetne 
éj jellátóvá tenni mindenféle be-
rendezés nélkül (bár kérdés, hogy 
ők mennyire rajonganának az öt-
lettől, hogy nanorészecskéket in-
jektáljanak a szemükbe).

Nem ez az első kísérlet arra, hogy 
biotechnológiai módszerekkel kiszé-
lesítsék az emlősök szeme által ér-
zékelhető elektromágneses sugárzás 
spektrumát, írja a Science. Korábban 
már génmódosítással beépítettek 
olyan géneket az egerek, illetve bi-
zonyos főemlősök genomjába, ame-
lyek génterméke újabb pigmentet 
kölcsönzött a színes látásért felelős 
csapoknak, és így látásuk már job-
ban hasonlított az emberére. Ehhez 
tudni kell, hogy az egerek és néhány 
főemlős retinájában lévő csap típu-
sú fényérzékelő receptorokban – az 
emberrel ellentétben – normálisan 
csupán kétféle színű pigment talál-
ható, és emiatt az általuk érzékel-
hető fény hullámhossztartománya 
is eltér az emberétől. Arra azonban 
még sosem volt példa, hogy egy em-
lős szemét képessé tegyék az infra-
vörös sugárzás érzékelésére.

Ennek megvalósításához Xue 
Tian, a Hefei városban lévő Kínai 
Tudományos és Műszaki Egye-
tem látásfiziológia-kutatója, illetve 
Gang Han, a Massachusettsi Egye-
tem orvoskarának nanorészecske-
szakértője a nanotechnológia esz-
köztárához folyamodott. Utóbbi 
kutató korábban már kifejlesztett 
olyan nanorészecskéket, amelyek 
az infravörös fényt látható, kék 
színű fénnyé képesek konvertálni. 
Minthogy a kék fényt közvetítő 

részecskéket injekciózták a kísér-
leti állatok retinájába. Az ellenőrző 
vizsgálatok kimutatták, hogy a be-
burkolt nanorészecskék szorosan a 
fotoreceptorokhoz kötődtek, és még 
tíz héttel később is ott maradtak, 
anélkül, hogy bármilyen érzékelhető 
mellékhatást okoztak volna. 

A kezelés pedig egyértelműen hatá-
sosnak bizonyult: többféle tesztben is 
bebizonyosodott, hogy az ily módon 
előállított szuperegerek pontosan úgy 
érzékelik az infravörös fényt, mint 
a „mezei” egerek a látható tarto-
mányba eső elektromágneses sugár-
zást. Például infravörös fénnyel való 
megvilágításkor a nanorészecskével 
kezelt állatok pupillája összeszű-
kült (mint amikor túl erős fény éri 
a szemünket), míg a kontroll állatok 
(amelyek csak sóoldatot kaptak a re-
tinájukba), nem mutatták ezt a reak-
ciót. Az elektrofiziológiai vizsgálatok 
ugyancsak kimutatták, hogy a kezelt 
állatok retinájában, valamint látókér-
gében is ingerület keletkezett a sze-
müket ért infravörös fény hatására.

A kutatók arra is kíváncsiak vol-
tak, hogy ez az infravörös látás va-
jon képessé teszi-e az állatokat arra, 
hogy kivehető formákat lássanak az 
IR-tartományban, vagy csupán ér-
telmezhetetlen infravörös „ködöt” 
érzékelnek. Ennek megválaszolá-
sához viselkedési teszteknek vetet-
ték alá őket. Az egyik kísérletben 
egy olyan medencébe helyezték 
az állatokat, amelyből ugyan nem 
volt menekvés, viszont az egyik 
fal mellett rögtön a víz felszíne alatt 
pihenőpadot helyeztek el, ahol az 
állatoknak leért a lábuk, és így nem 
kellett tovább úszniuk az életükért. 
Bár ezt nem láthatták az állatok, 
de a padhoz közelebbi falon há-
romszög jelölte a helyét. Hogy ne 

A zölddel jelölt nanorészecskék hozzákötődtek az egér retinájában lévő pálcikákhoz (lila) és 
csapokoz (piros) is (FOTÓ: MA ET AL. 2019. CELL)

A kezelés sematikus rajza. A retinába injektált nanorészecskék révén az egér képessé válik az 
infravörös fény érzékelésére.  (KÉP: MA ET AL. 2019. CELL)
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legyen ilyen egyszerű a feladat, más 
falakra is rajzoltak jeleket, de azok 
kör alakúak voltak.

Amikor látható fénnyel világították 
meg a falon lévő jelzéseket, az összes 
egér (a kezelt és a kontollcsoport tag-
jai egyaránt) gyorsan megtanulták, 
hogy a háromszög jelenti a pihetőpad 
helyét, és néhány próba után már rög-
tön arrafelé kezdtek úszni. Amikor 
viszont infravörös fénnyel világí-
tották meg a jelzést, csak a retiná-
jukban nanorészecskéket hordozó 
egerek kezdtek a megfelelő irányba 
úszni. E reakciót úgy értelmezték a 
kutatók, hogy csak ők láttak infravö-
rös tartományban is, márpedig elég 
élesen ahhoz, hogy a háromszöget 
meg tudják különböztetni a körtől.

Xue elmondta, hogy az egér és az 
ember látási mechanizmusainak ha-
sonlósága miatt ő megvan arról győ-
ződve, hogy a módszer emberben is 
működőképes lehet. Ez nemcsak a 
sötétben tájékozódni kényszerülő 
katonáknak, illetve mentőalakula-
toknak nyújthat ideiglenes éjjellátási 
képességeket, de a láttássérülteknek 
is. A nanorészecskéket ugyanis át le-
het alakítani olyanná, hogy az elnyelt 
fotonokhoz hasonló hullámhosszú 
fényt bocsássanak ki, tehát meg-
sokszorozhatják a fotoreceptorokra 
eső fotonok számát. Ezzel segít-
hetik azok látását, akik receptorai 
nem elég érzékenyek ahhoz, hogy a 
normális körülmények között beeső 
mennyiségű foton megfelelő mér-
tékben gerjessze őket.

Kovács MáRK

Kiváló magyar kutatónők 
a fenntartható jövőért 

A Nők a Tudományban Egye-
sület (NATE) 2013 óta minden 
évben átadja át Kiválósági Dí-
ját olyan fiatal kutatónőknek, 
akiknek a tudományos pályája, 
oktatási tevékenysége példaként 
szolgálhat a műszaki és termé-
szettudományos pályák iránt 
érdeklődő fiatal lányok számá-
ra. A NATE azért is fontosnak 
tartja a hazai kutatónők díjazá-
sát, mert a hölgyek aránya ha-
zánkban rendkívül alacsony-

nak számít ezeken a területeken.
Az MTA Székházában megren-

dezett ünnepélyes díjátadón Balá-
zsi Katalin, a NATE elnöke majd 
Bokor József, az MTA rendes tagja 

és természettudományi alelnöke kö-
szöntötte a megjelenteket. Réthelyi 
Miklós, az UNESCO Magyar Nem-
zeti Bizottságának elnöke pedig 
az Egyesületet köszöntette, mivel 
a NATE nemrégiben megkapta a 
Nature Research és az Estée Lauder 
által létrehozott díjat, amit a nők és 
lányok tudományos pályaválasztását 
népszerűsítő kutatóknak és intézmé-
nyek ítélnek oda. 

Sokak szerint a hölgyek érzéke-
nyebbek a világ problémáira, ezért 
van sok nő az ökológiában, a klí-
maváltozást, környezetszennyezést 
vizsgáló területeken. Idén a Kiváló-
sági Díjat olyanok vehették át, akik 
ezekhez a témákhoz kötődnek. 

Bókony Veronika, az MTA Agrár-
tudományi Kutatóközpont Lendület 
Evolúciós Ökológiai Kutatócsoportjá-
nak tudományos főmunkatársa bioló-
giatudományok kategóriában vehette 
át az elismerést. Munkájában az em-
beri tevékenység miatt bekövetkező 
klímaváltozás és környezetszennyezés 
hatását vizsgálja madarak és kétéltűek 
viselkedésében, élettani folyamata-
iban. A díjazott részt vesz olyan in-
novatív módszertani fejlesztésekben 
is, melyek megkönnyíthetik a termé-
szetvédelmi szakemberek munkáját.

Kémia kategóriában Bálint Erika, a 
BME Szerves Kémia és Technológia 
Tanszék tudományos munkatársa 
kapta meg az elismerést. Az Új Nem-
zeti Kiválóság Program Bolyai+ Ösz-
töndíjasa részt vesz olyan környezet-
barát technológiák kidolgozásában, 
melyekben szerves és foszforkémiai 

átalakításokat végeznek. Ennek so-
rán került előtérbe a mikrohullámú 
besugárzási technológia is, mellyel a 
kémiai átalakításokat gyorsabban és 
hatékonyabban és felesleges oldósze-
rek nélkül lehet elvégezni. 

Műszaki tudományok kategóri-
ában Cséfalvay Edit a BME Ener-
getikai Gépek és Rendszerek 
Tanszék egyetemi docense kapott 
elismerést. A díjazott nemzetközi-
leg elismert szakértője az anyagok 
szétválasztását kémiai átalakulás 
nélkül lehetővé tevő membránmű-
veletek. Sok más mellett a hulladék-
vizek kezelésével is foglalkozik, példá-
ul a galvanizáló üzemekben keletkező 
fürdő- és öblítővizek nehézfém-men-
tesítésével. Egy új fenntarthatósági 
mérőszám, az etanol-ekvivalens – 
melyet Horváth István Tamás pro-
fesszorral együtt dolgozott ki − a 
fosszilis és biomassza-alapú termé-
kek, eljárások és technológiák ösz-
szehasonlítását teszi lehetővé.

A NATE fontos küldetése a tu-
dománykommunikáció elősegítése 
is. A díjazottak részére még az át-
adás előtt kommunikációs tréninget 
szerveztek, hogy ne csak a szakmai, 
hanem a nagyközönség előtt is be 
tudjanak számolni eredményeikről. 
Ezt a vonalat erősíti az a különdíj, 
melyet Molnár Attila Dávid adott át a 
természetfilm.hu tudományos film-
műhely nevében. Mindhárom nyer-
tes ingyenes tudományosfilm-készí-
tő képzésen vehet részt a következő 
hónapokban.

tRupKa Zoltán

A képen balról jobbra: Bálint Erika, Cséfalvay Edit, Bókony Veronika 
(FOTÓ: TRUPKA ZOLTÁN)
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A világméretű, gyors és töme-
ges áruforgalom számos ro-
var terjedésének kedvez. 

Nincs ez másképpen az Észak-Ázsiá-
ból származó és növényeket károsító 
márványospoloska esetében sem.  
(Bővebben lásd a Szemetes, a cingár és a 
márványos című cikkünket a 2017/17-es 
számunkban) Szélsőségesen polifág faj 
lévén viszonylag könnyen alkalmaz-
kodik az egyes régiókra jellemző nö-
vénytársulásokhoz. Jelenleg több mint 
120 különböző tápnövénye ismert, 
köztük számos gazdaságilag fontos 
gyümölcs, zöldség és szántóföldi nö-
vény, amelyek hajtásrészein és termé-
sein szivogatásának hatására különféle 
elszíneződések, deformálódások és ál-
lagromlás alakulhat ki. Észak-Kíná-
ban az 1980-as évek óta a gyümölcs-
fák egyik legsúlyosabb kártevőjeként 
tartják számon, ekkoriban ugyanis 
az őszibarack és a körte termésében 
50-80 százalékos veszteséget okozott.

Passzívan behurcolt egyedeik kiváló 
repülőképességük miatt gyorsan meg-
hódítják az arra alkalmas élőhelyeket. 
Laboratóriumban végzett megfigyelé-
sek alapján 1 nap alatt átlagosan 2 kilo-
métert is megtehetnek, de repülve akár 
100 kilométernél is messzebbre juthat-
nak. Ázsián kívül elsőként az 1990-es 
évek második felében, az Egyesült Ál-
lomokban észlelték első behurcolt 
egyedeit; egyes források szerint 1996-
ban Pennsylvániában. 2016. júniusáig 
43 tagállamban találták már meg a fajt, 
amiből 13-ban olyan mértékben elsza-
porodott, hogy kártételével súlyos me-
zőgazdasági károkat, 2010-ben például 

BIOLÓGIAI  NÖVÉNYVÉDELEM

SZAMURÁJJAL  
A POLOSKÁK ELLEN

a Közép-Atlantikum almatermeszté-
sében 37 millió dolláros veszteséget 
eredményezett. Európában 2004 óta 
ismert a jelenlétük, és azóta egyre több 
országban okoznak problémákat.

Hazánkban 2013 őszén észlelték 
először a fajt, de már a következő év-
től megfigyelhetők rendkívül nagy 
egyedszámú populációi. A szakembe-
rek beszámolói szerint tömeges meg-
jelenésük egyik oka, hogy inváziós 
fajként nincs olyan természetes ellen-
ségük, amely korlátozni tudná szapo-
rodásukat. Nem túl válogatós termé-
szetük miatt pedig szinte elképzelhe-
tetlen, hogy a közeli jövőben például 
a táplálékhiány fogja megfékezni a 
jelenleg tapasztalt gradációjukat. Úgy 
tűnik, hogy az ellenük alkalmazott 
vegyszeres eljárások sem képesek 
meggátolni térhódításukat, ami so-
kakban komoly aggodalom forrása. 

Nem véletlen, hogy a márványos po-
loskák megfékezésében a biológiai 
megoldásoké lehet a főszerep.

Az illatanyagok jelentősége
A rovarok világában a kémiai kom-
munikációnak rendkívül nagy jelen-
tősége van nem csak egy adott faj 
egyedei, hanem az egymással szoros 
kapcsolatban álló fajok között is. Jól 
ismert példaként említhetők az egy 
fajba tartozó, ellentétes nemű egye-
dek egymásra találását szolgáló 
szexuálferomonok, amelyek segítsé-
gével a termékeny nőstény igyekszik 
magához csalogatni a párosodni kész 
hímeket. Az adott fajra jellemző, 
rendkívül specifikus illatanyagok kö-
re azonban nem merül ki ebben, hi-
szen a rovarok a fajtársakkal történő 
kapcsolattartás során használnak ri-
asztó hatású és gyülekezésre késztető 

Az ázsiai márványospoloska (Halyomorpha halys) az utóbbi évek egyik legutálatosabb rovarává nőtte 
ki magát. A lakosság körében csak „büdösbogárként” ismert kártevő azzal vívta ki a legtöbb ember 
ellenszenvét, hogy egyedeik kéretlenül és meglehetősen nagy tömegekben lepik el épületeinket, 
amivel nem csak bosszúságot, hanem jelentős gazdasági károkat vagy akár egészségügyi problémá-
kat is okozhatnak. Van azonban egy aprócska rovar, ami spontán megjelenésével némi reményt 

jelenthet a márványos poloskák ellen vívott harcunkban.

Ázsiai márványospoloska 
(FOTÓ: MAURICE VAN REE)
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termelünk számos ilyen anyagot, 
amellyel öntudatlanul is segítjük a vé-
rünkre szomjazó és a testünk egyéb 
anyagaiból táplálkozó élősködő fajokat 
(pl. kullancsokat, szúnyogokat).

Parazitoid darazsak 
a kártevők ellen

A kártevők elleni védekezésben azok 
természetes ellenségeinek  felkutatása 
és felhasználása nem újkeletű gondolat, 
ráadásul számos tapasztalat igazolja, 
hogy segítségükkel hatékonyan csök-
kenthető a kártevők egyedszáma és 
kártételük mértéke. A hártyásszárnyú-
ak (Hymenoptera) között számos olyan 
fajt ismerünk, amelyek parazitoid élet-
módot folytatnak, tehát kifejlett nősté-
nyeik petéiket más ízeltlábúak testébe 
vagy testére helyezik és az abból kikelő 

lárváik az élő gazda szervezetéből táp-
lálkoznak, végeredményben annak 
szükségszerű pusztulását okozva. 
Ezáltal a parazitoid fajok a kártevők el-
leni védekezés potenciális eszközeivé 
váltak. Például a biológiai növényvéde-
lemben viszonylag régóta alkalmazott 
Encarsia formosa nevű fürkészdarázs az 
üvegházi molytetvek vagy liszteskék 
(Aleyrodidae) legfontosabb természe-
tes ellensége. Kereskedelmi célú fel-
használása Európában az 1920-as évek-
ben kezdődött, de a peszticidek máso-
dik világháborút követő nagyarányú 
fejlődése miatt hosszabb időre háttérbe 
szorult. A parányi, alig 2 milliméteres, 
molylepkére emlékeztető tetvek között 
azonban viszonylag gyorsan megjele-
nik a kifejlesztett vegyszerekkel szem-
beni ellenállóképesség. Emiatt az 1970-
es évektől ismét a növényvédelem látó-
terébe került természetes ellenségeik 
bevetésének gondolata. 

Az Encarsia formosa mellett a moly-
tetvek elleni biológiai védekezés jól 
bevált eszköze a Eretmocerus eremicus 
is, amely a forró nyári időszakokban 
képes hatékonyan gyéríteni a 
liszteskék egyedszámát, amikor a 
másik faj már nem működik kielégí-
tően. A levéltetvek ellen az Aphidius 
nembe tartozó fürkészdarazsak 
közül 3 fajt (A. colemani, A. ervi, 
A. abdominalis) is alkalmaznak, míg 
az aknázólegyek ellen a Diglyphus isaea 
és a Dacnusa sibirica fürkészdarazsakat 
vetik be előszeretettel. A Trichogramma 
fémfürkészek a lepkekártevők leg-
fontosabb természetes ellenségei. 

feromonokat is. Utóbbiak például a 
megfelelő telelőhelyeken (például a 
lakásokban, raktárakban, üzemek-
ben) nagy tömegekben megjelenő ro-
varok esetében bírnak jelentőséggel. 

A kibocsátott illatanyagok egy 
része azonban nem csak a fajtár-
sak számára hordoz információt. 
A feromonokkal ellentétben az 
úgynevezett allelokemikáliák (más 
néven szemiokemikáliák) olyan ve-
gyületek, amelyek egy másik faj egye-
deinek viselkedését vagy egyéb életfo-
lyamatait befolyásolják. Például egyes 
orchideafajok képesek utánozni a mé-
hek és a darazsak szexuálferomonjait, 
ami segíti a megporzásukat, viszont az 
odacsalogatott hím rovaroknak nem 
okoznak számottevő kárt (feltételezve, 
hogy esetükben nem alakul ki a csaló-
dottság érzése). A fenyőfélék által elő-
állított illékony anyagok között ismer-
tek olyan vegyületek is, amelyeket a fa 
bizonyos bogárfajok károsítása esetén 
termel, oda csalogatva ezáltal a boga-
rak lárváin élősködő parazitoid hár-
tyásszárnyúakat. Sajátos és rendkívül 
hatékony formája ez az öngyógyítás-
nak, melyben az adott illatanyag a ter-
melő és az azt érzékelő (fogadó) szer-
vezet számára is előnyt jelent. 

Az előállított vegyületek egy része 
azonban nem feltétlenül előnyös a ter-
melő egyedre nézve. Vannak közöttük 
olyanok, amelyek kifejezetten hátrá-
nyosak rá, így előállításuk egyáltalán 
nem tekinthető szándékosnak. Ezek az 
úgynevezett kairomonok gyakran se-
gítik a parazitákat és a parazitoidokat 
abban, hogy rátaláljanak az illatanya-
got termelő gazdáikra. Mi, emberek is 

Nőstény Trissolcus japonicus  
(FOTÓ: ELIJAH J. TALAMAS, ARS USDA.)

Kifejlett ázsiai márványospoloska (FORRÁS: WIKIPEDIA/ALPSDAKE)
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rövid fejlődési ideje (25 °C-on 10,5 nap), 
a nőstények magas aránya és ezek 
magas fertőzési intenzitása miatt. 

A további kutatások a szamurájdarázs 
biológiai sajátosságainak minél ala-
posabb megismerését célozta; így 
például vizsgálták a hideggel szem-
beni ellenállóképességét, a gazda-
szervezet lokalizációjának módját, 
valamint az őshonos címeres polos-
kákra (Pentatomidae) kifejtett lehet-
séges hatásait. Korábbi vizsgálatok már 
kimutatták, hogy a törpefürkészek 
parazitoid életmódú felnőtt nőstényei 
többféle szemiokemikáliát is használ-
nak a gazdaszervezetek felkutatására. 
Ezeknek az illékony vegyületeknek 
egy része közvetlenül a keresett pe-
tékből származik, míg mások köz-
vetett módon segítik a peték megta-
lálását. Feltételezhető volt, hogy a 
szamurájdarázs is használja a gazda-
szervezet illatanyagait annak lokali-
zációjához, amit Yong-Zhi Zhong és 
munkatársai ellenőriztek. 2017-ben 
publikált tanulmányukban arról szá-
molnak be, hogy a márványospoloska 
által termelt anyagok között két olyan 
bioaktív illékony vegyületet is találtak, 
ami igazolhatóan hat a T. japonicus fel-
nőtt nőstényeire. Azonban míg az 
n-tridekán vonzza ezeket, addig az 
(E)-2-decenal kifejezetten repellens 
hatással bír. Megvizsgálva a fajon be-
lüli hatásukat azt találták, hogy az 
n-tridekán a márványospoloska felnőtt 

A növényvédelemben alkalmazott 
fajok nőstényei a növényekre lera-
kott lepkepetéket támadják, amelye-
ket akár 10 méterről is képesek meg-
találni, amiben leginkább a már em-
lített kairomonok játszanak döntő 
szerepet.

A szamurájdarázs színrelépése
Az ázsiai márványospoloska az Egye-
sült Államok gyümölcstermesztésében 
évről évre rengeteg kárt okoz. Mivel 
ott is inváziós fajnak számít, nincs ter-
mészetes ellensége, így tömeges elsza-
porodását egyelőre semmi sem képes 
megakadályozni. A szakemberek a 
probléma egyik lehetséges megoldása-
ként, a kártevő őshazájában, Ázsiában 
kutattak természetes ellenségek után. 
Arakawa és Namura 2002-ben publi-
kálták ezzel kapcsolatos eredményei-
ket, melyben arról számolnak be, hogy 
a márványospoloska petéit a rovar 
eredeti élőhelyén több, a Trissolcus 
nembe tartozó parazitoid darázs ká-
rosítja szembetűnően magas arány-
ban. Hoelmer és munkatársai ezt 
követően számos mezőgazdasági te-
rületet és botanikus kertet kerestek itt 
fel és a poloska lerakott petéit gyűjtöt-
ték, melyeket az Egyesült Államok 
karantén laboratóriumába szállí-
tottak. 2007-től megkezdődtek a 
szükséges vizsgálatok, hogy tisz-
tázzák, a petékből kifejlődő parazitoid 
fajok közül melyek és milyen haté-
konysággal alkalmazhatók a már-
ványos poloskák elleni biológiai 
védekezés eszközeiként. A taxo-
nómiai vizsgálatok és genetikai 
elemzések alapján megállapították, 
hogy a begyűjtött petéket döntően 
négy faj károsította, melyek közül 
a legígéretesebbnek a médiában ma-
gyarul szamurájdarázsnak elkeresztelt 
Trissolcus japonicus ígérkezett viszonylag 

hím egyedeire is attraktív hatású, míg a 
felnőtt nőstény poloskák nem reagálnak 
rá; a másik vegyület azonban a már-
ványos poloskák hím és nőstény 
egyedeit egyaránt taszította. Úgy tű-
nik tehát, hogy a márványospoloskák 
egyik szexuálferomonja a szamuráj-
darazsak vonatkozásában kairomon-
ként működik.

Mivel a vizsgálatok nem zárultak 
még le, döntés sem születhetett a 
szamurájdarázs növényvédelmi célú 
felhasználásáról. Ennek egyik legfőbb 
akadálya ugyanis, hogy keveset tudunk 
arról, milyen hatással lehetnek a sza-
badon engedett szamurájdarazsak a 
címerespoloskák Amerikában őshonos 
populációira nézve. Csakhogy 2014-ben 
Elijah Talamas, a Mezőgazdasági és Fo-
gyasztóvédelmi Szolgálat munkatársa 
szamurájdarazsat talált Marylandban, 
és a genetikai vizsgálatok kiderítették, 
hogy ezek a példányok nem a karan-
ténban tartott törzsekből szöktek meg. 
Úgy tűnik tehát, hogy a Talamas által 
befogott szamurájdarazsak a márvá-
nyos poloskákhoz hasonlóan passzív 
behurcolás révén kerültek az országba. 
A szamurájdarázs amerikai megjelené-
se így egy újabb példa arra, hogy a 
biokontroll-jelöltek néhanapján az em-
ber célzott közreműködése nélkül is kö-
vetik behurcolt gazdaszervezeteiket, 
amit az is bizonyít, hogy 2018-ban már 
Európában is igazolhatóan megjelent.

Paulovkin andrás

Márványospoloska idős...

... és fiatal lárvája (BODOR JÁNOS FELVÉTELEI)
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A znap, másfél évszázaddal 
ezelőtt találkozott először a 
Keletről, valamint a Nyu-

gatról induló két vonal az Utah ál-
lambeli Promontory Pointnál.  Ettől 
kezdve vonattal is el lehetett jutni az 
Atlantitól a Csendes-óceánig. A fő-
mérnök kiemelte és ládikába rejtette 
az aranyszöget. Jogosan volt óvatos. 
Itt a Vadnyugaton, tudta, minden 
galádságot elkövetnek az aranyért.

Az 1849-es kaliforniai aranyláz nyo-
mán felpörgött a gazdasági élet, élén-
kült a kereskedelem, és megindult az 
embertömegek vándorlása. Az ország 
úgy járt, mint a mesebeli nagyralátó 
legény, aki túlságosan bő köntöst var-
ratott magának. Sikerül-e úgy meg-
híznia, hogy kitöltse a ruhát?  Kerül, 
amibe kerül, a Tüzes Lónak – ahogy 
az indiánok nevezték a vonatot – el 
kellett jutnia az Egyesült Államok 
újonnan megszerzett vidékeire. A Pa-
nama-csatorna még nem lévén a ha-
jóknak, mind áruval, mind utasokkal, 

meg kellett kerülniük a Horn-fokot. 
Prérin, sivatagon, hegyláncokon át 
mérföld hosszú ponyvásszekér kara-
vánok vonultak. Keep West! – Tarts 
Nyugatnak!  Ez volt a jelszó.

„Sokan meghaltak félúton. Mint bir-
ka hullt a nép. Ki hajón ment, a tenge-
ren vesztette életét.

Másként pusztult, kit végzete a pusz-
taságba vitt: a Platte vidékén sírgödör 
nyelte el csontjait.”

Így panaszkodott a népballada is-
meretlen költője. 

Az iparilag fejlődő keleti parton 
már 1829-től zakatoltak a vonatok. 
Az aranyláz nyomán egyre több terv 

1 5 0  É V E  K É S Z Ü L T  A Z  Ú J V I L Á G  E L S Ő  V A S Ú T J A

ÓCEÁNTÓL ÓCEÁNIG
Nos, uraim, most lerakjuk az utolsó talpfát, az utolsó sínt, és beverjük az utolsó, a legdrágább fém-
ből készült szöget – kiáltotta Leland Stanford főmérnök, majd ezüstözött kalapácsával lesújtott… 
De melléütött. A Central Pacific vasútépítő társaság Jupiter és a Union Pacific vállalat 119-es számú 
mozdonya a malőr ellenére elindult egymás felé.  Addig gördültek, amíg ütközőik össze nem csattantak.

Vasútépítés a Central Pacific vonalán, 1869 A történelmi találkozás
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addiginál nagyobb méreteket öltött. 
Szenátorok, képviselők, hivatalno-
kok lettek milliomosok egyik napról 
a másikra. A „törvény keze” reme-
gett: nem mert belepiszkálni a háló-
zatba, mely gyorsabban szövődött, 
mint a vasútvonalaké. 

Az óceánokat összekötő projektnek 
két nagy cég veselkedett neki. Kali-
fornia, azaz San Francisco felől a 
Central Pacific munkásai rakták le a 
síneket. New York, illetve Chicago 
irányából pedig a Union Pacific gár-
dája araszolt a helyenként mocsaras 
prérin át a kőomlásokkal fenyegető 
Sziklás-hegység felé. Vezetőik meg-
egyeztek, hogy az utolsó szakaszon a 

született a vasúthálózat nyugati irá-
nyú bővítésére. A munkálatokat 
azonban hátráltatta a polgárhábo-
rú. A hatvanas évek derekára eldőlt 
végre, hogy a hatalom az északia-
ké. Az amerikai Dél megszabadult 
a rabszolgamunkán alapuló  gaz-
dálkodás nyűgeitől.

A nagy vízi út, a Mississippi és a 
Missouri hajósai féltékenyen figyel-
ték a vasút terjeszkedését. „Aktivis-
táik” időnként a hidakat is megron-
gálták. A hírek azért már jöttek-
mentek a nagy folyamok és a legna-
gyobb óceán között. Elkészült a 
távíróvezeték, és megindult a váltott 
lovakkal működő futárszolgálat,  a 
„póni expressz”.

Részvényt abrakol a Tüzes Ló
A vasútépítés egyaránt volt az ál-
lam és a vasúttársaságok érdeke. 
A Kongresszus pénzt szavazott meg 
a vállalkozónak, az pedig részvénye-
ket bocsátott ki, i ly módon hizlal-
va a beruházás költségét. A rész-
vénytulajdonos, ha szemfüles volt, 
a tervezett vasúti pálya mentén vásá-
rolhatott földbirtokot, melynek ér-
téke egyre nőtt. 

Elvégre a Tüzes Ló jóvoltából 
könnyebben adhatta el mezejének 
gabonáját, erdejének fáját, legelőjé-
nek jószágát. Melyik társaság kapjon 
a kormánytól hamarabb és több dol-
lárt? Melyik farmer jusson remény-
telibb telekhez? A korrupció minden 

két csapat versenyezni fog. Persze 
ezzel a hírverést szolgálták. A sajtó 
mindenütt jelen volt.

A mérnökök kiszámították, hogy 
azt a bizonyos aranyszöget majd 
Salt Lake City-től északra verik be. 
A mormonok prófétája, Brigham 
Young – bár székvárosának csak 
szárnyvonalat ígértek – lelkesen tá-
mogatta az építkezést.

„A gyorsaság korában kell élnünk 
napjaink – énekli az új egyház egyik 
dalnoka – ökörfogattal jártunk egé-
szen mostanig. De lassudad világunk 
meglódul hirtelen, s holnap gőzös sze-
kér száll vélünk a síneken.” 

A mormonok mellett San Francis-
cóban toborzott kínaiak is túrták-
robbantották a konok talajt. Olcsó 
munkaerejüknek számos alagút és 
viadukt volt köszönhető. 

Az előítélet, a gyűlölködés ezt az Is-
ten háta mögötti tájat sem kerülte el.  
„Ír munkásaink meggyújtották szikla-
robbantó tölteteik kanócát – jegyzi fel 
Dodge főmérnök –, de nem figyel-
meztették a fölöttük gürcölő kínaiakat.  
Sok ázsiai halt meg vagy szenvedett sú-
lyos sérülést. Másnap a kínaiak rob-
bantottak az írek közelében. Most ők 
»felejtettek el« szólni.”

Orvosi ellátás egyik társaságnál sem 
volt. Az élelmezésre szánt húst a Union 
saját marhacsordája biztosította. Állan-
dó tábort nem vertek, inkább vagonok-
ban laktak, hiszen az építőknek folya-
matosan kellett az élbolyt követniük. 
A szabadidő „hasznos” eltöltéséről pe-
dig kocsmárosok, kóbor muzsikusok és 
főként örömlányok gondoskodtak. 

A Union Pacific társaság vasúttérképe 1869

Arapaho falu
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Hogy a munkafegyelem olykor 
meglazult? Hát istenem! Megesett, 
hogy a töltés túl lazára sikerült, más-
kor meg fenyő talpfát raktak le a te-
herbíró keményfa helyett. A telepe-
sek is lopkodták a gerendaházaikhoz 
szükséges anyagot. 

Westernfilmek százai meríthetné-
nek – merítettek is – témát a vas-
útvonal építőinek konfliktusaiból. 
A fővállalkozók a kormánytól vár-
ható nagy sápért marakodtak, a 
részvényesek a jogaikért verekedtek, 
a kubikosok, a vágányrakók, a 
krampácsolók a művezetőikkel és 
egymással perlekedtek. Nemegyszer 
maga Sherman tábornok, a polgár-
háború hőse vezényelt rendfenntartó 
katonákat a forró pontokra. 

Arra ment egy indiánus…
A Tüzes Ló türelmetlenül fújtatott a 
vágányok végén. Alig várta, hogy 
továbbszáguldhasson. Csakhogy a 
„tüzes vízzel”, s főleg annak ígére-
tével bódított indián törzsek élén-
ken, és gyakran eredményesen  tilta-
koztak a pályaépítés ellen. 

Sziúk, csejennek, arapahók éltek a 
prérinek azon a vidékén, amelyet már 
elért a vasút. Korábban kötött szerződé-
sek szerint  magukénak hihették a ha-
tártalannak tűnő területet. Képviselőik 
1867-től 1869-ig kérvényekkel, követe-
lésekkel ostromolták a washingtoni hi-
vatalokat. Eredményt azonban ritkán 
sikerült elérniük vagy kiharcolniuk. 

A válasz azért nem mindig maradt el. 
George A. Custer alezredes a 7. lovas-
ezreddel letanyázott Fort Riley-ben, 

és portyázásain meg-megfutamított 
egy-egy „lázongó” csapatot.  Az indi-
ánok számára létkérdés volt, hogy be 
tudják-e cserkészni a táplálékul szol-
gáló bölények csordáit. A kormány 
propagandistái nagy hangon hirdet-
ték, hogy az Egyesült Államok nem 
más, mint „a népek olvasztótégelye”. 
Csakhogy a hatalom éppen a legré-
gibb  „elemet”, az őslakosok sokasá-
gát akarta a tégelyben olvadó elegy-
ből kihagyni. 

A pályaépítésnél a tiltakozás több-
féleképpen öltött testet.  Napirenden 
volt a sínfelszedés, a szerelvény ki-
siklatása, a gyújtogatás, a nyílzápor. 
A rézbőrűnek csúfolt harcosok 

1867-ben földmérőket, pályamunkáso-
kat támadtak meg a High Plains fenn-
síkon. Custer bosszút állt. Hajtóvadá-
szatot rendezett és sátorfalvakat gyújta-
tott fel. Alárendeltje, Philip Sheridan lo-
vastiszt – neki tulajdonítják a mondást, 
mely szerint jó indián csak a halott indi-
án lehet – egy ízben csapdába esett, de 
bajtársai megmentették. 

Sünkutya csejenn főnök kijelen-
tette: a katonák legyőztek minket, el-
vették mindenünket. Földönfutók let-
tünk. Szívünkbe harag fészkelt. Azt 
mondtuk: valamit kell tennünk. A túl-
erő, a jobb fegyver, a rasszista gyű-
löletkampány végül is elérte célját. 
Az akadályok elhárultak. A mun-
kások verejtéke, az ellenállók vére a 
következő évek, évtizedek során el-
párolgott, felszáradt. 

Még mielőtt a XIX. század véget 
ért volna, megépült a második 
transzkontinentális vasútvonal is. Az 
első szerelvény a Felső-tótól indulva 
vágott át Dakota, Montana, Idaho, 
Washington állam hegyes-völgyes 
tájain, és eljutott  Seattle  kikötőjébe. 
Nem maradtak el mellőle a jól ismert 
útitársak: a korrupció, a tisztességte-
len  verseny, a sikkasztás, a népirtás. 

Az óceántól óceánig húzódó vona-
lakon ma már jobbára csak árut szál-
lítanak. Az utas, ha nagyon siet, 
most már nem a Tüzes Lovat vá-
lasztja, hanem a  Pegazust, a szár-
nyas paripát: a repülőgépet.

Gyárfás EndrE

Custer csatát veszít és elesik az indiánokkal szemben vívott harcban Little Bighornnál (1876)

Arapaho indiánok
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India 2018-ban egy másik fontos ese-
ménnyel is bekerülhetett volna a vi-
lágsajtóba: április 28-án sikerült be-

kapcsolni az utolsó községet is az orszá-
gos villamosenergia-hálózatba. A világ 
második legnépesebb országának villa-
mosenergia-termelése ezzel párhuza-
mosan igen komoly mértékben fel-
futott, a függetlenség elnyerése óta 
több mint 250-szeresére nőtt, amiben 
a meglehetősen gyenge minőségű – 
a kritikus indiai légszennyezettséghez 
komolyan hozzájáruló  –  indiai szene-
ket eltüzelő hőerőművek viszik a prí-
met,  az áramtermelés mintegy há-
romnegyedét adva. Emellett igen je-
lentős a nap- és szélenergia hasznosítása 
is, de a hőerőművek után a vízi erőmű-
vek járulnak hozzá legnagyobb mér-
tékben az áram előállításához, az adott 
év vízgazdálkodási helyzetének megfe-
lelően 11–15 százalék közötti arányban.

Elsők között
Talán kevéssé ismert, hogy India a 
modern vízi erőművek első alkalma-
zói között volt: 1897-ben Dardzsiling 
közelében kezdte meg működését 
az első – viszonylag kisebb telje-
sítményű – turbina, de 1902-ben 
Sivanaszamudrában már egy komo-
lyabb, nagyobb hálózatot ellátó erő-
művet is átadtak. Mindehhez jól jött 
a sok évszázados gátépítő tapasztalat 
– Indiában ugyanis már korábban is 
viszonylag nagy méretű tározótava-
kat létesítettek az évszakosan jelent-
kező szárazságok ellensúlyozására. 
Ez a XIX. század végén, a modern 

GÁTAK ÉS ÁRVÍZREKORDOK

VESZEDELMES 
VISZONYOK

építészeti eljárások révén újabb len-
dületet kapott, 1895-ben épült pél-
dául a mostani áradásban kulcsszere-
pet betöltő Mullaperijar-gát is.

A legtöbb nagy indiai völgyzáró gát 
tehát nemcsak energiatermelési, ha-
nem legalább annyira vízgazdálkodási 
(öntözési) céllal létesült, sőt, sok létesít-
mény esetében alárendelt vagy egye-
nesen hiányzik az energiatermelés. 
A XX. század elején kidolgozott ter-
vek elsősorban a Nyugati-Ghátok és a 
Himalája csapadékos területein szá-
moltak többfunkciós gátak létesítésé-
vel – ezek a tervek a gazdasági világ-
válság és a második világháború miatt 
nagyrészt már 1947 után, a független 
Indiában valósultak meg, komolyan 
hozzájárulva ahhoz, hogy a fiatal 

állam robbanásszerűen növekedő ener-
giaigényét fedezni lehessen, illetve 
hogy az élelmiszertermelés biztonságo-
sabbá váljon, és ne kerüljön sor további 
éhínségekre. A vízi energia részaránya 
az indiai villamosenergia-termelésben 
az 1960-as években volt a legnagyobb, 
ekkor meghaladta a 40 százalékot, az-
óta ez az arány csökkenőben van, mi-
közben az abszolút termelési mennyi-
ség a többszörösére nőtt.

Nem olcsó mulatság
Bár India potenciális vízenergia-készle-
tét mintegy háromszorosára teszik an-
nak, amennyit jelenleg kihasznál, a to-
vábbi bővítés nem olyan egyszerű. Egy-
részt a vízi erőművek, víztározók létesí-
tése egyáltalán nem olcsó mulatság, 

2018 augusztusában az elmúlt száz év legnagyobb árvize pusztított a dél-indiai Kerala államban. 
A 483 áldozatot követelő katasztrófa valós okaival kapcsolatban megoszlanak a vélemények: abban 
nagyjából konszenzus van, hogy a különösen intenzív monszunesőzések és a túltelítődő hegyvidéki 
víztározókból meginduló árhullám kombinációja okozta a bajt, ugyanakkor az emberi felelősség mér-
tékével és hovatartozásával kapcsolatban már nincs egyetértés. Egy különleges, meglehetősen 
komplex gátrendszer üzemeltetési kérdéseiről van szó, amely rávilágít néhány speciálisan indiai prob-
lémára, illetve a hasonló rendszerek működtetésének veszélyeire változó éghajlati tényezők mellett.

A Mullaperijar-gát építése
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A környezeti hatások érdekes és ösz-
szetett problémahalmazt jelentenek 
Indiában. Már itt sem nézik túl jó 
szemmel nagy területek elárasztását, 
illetve a folyók medrére és ökosziszté-
májára gyakorolt negatív hatásokat. 
Ugyanakkor a teljes képhez az is hoz-
zátartozik, hogy a felpörgő villamos-
energia-termelés a hagyományos és 
környezeti szempontból kevésbé ha-
tékony energiahasznosítási módokat 
képes kiváltani (például a fatüzelésű 
fűtést/főzést), illetve az egyre terebé-
lyesedő nagyvárosok csatorna- és 
szennyvíztisztítási rendszerének üze-
meltetéséhez is szükséges lenne a több-
letenergia. (Az indiai folyók vízminő-
sége általában katasztrofális.) 

Így már érthető, miért épülnek egy-
re újabb és egyre modernebb széntü-
zelésű erőművek – van ugyanis rosz-
szabb megoldás is, mely még nagyobb 
légszennyezettséggel és környezet-
szennyezéssel járna az évente mintegy 
15 millió fővel gyarapodó országban.  
A nagy víztározók megítélése sem 
minden esetben negatív: az öntözéssel 
sok esetben gazdaságosabb (és környe-
zetkímélőbb) területhasználatra van 
mód, valamint a hegyvidéki tározók 
jelentős része körül nagy kiterjedésű 
természetvédelmi területeket hoztak 
létre a hatóságok. Ugyanakkor a 

2018-as áradások felvetették a kér-
dést: valóban jól használják a ható-
ságok ezeket a víztározókat a válto-
zó klímaviszonyok között? Ennek 
megválaszolására vizsgáljuk meg 
kicsit jobban a keralai helyzetet!

Kusza szomszédság
Kerala India egyik legsűrűbben la-
kott, számos mutatót tekintve pe-
dig a legfejlettebb állama. Az átla-
gos népsűrűség 1000 fő négyzet-
kilométerenként, a „ritkán la-
kott” hegyvidéki körzetekre 
csupán a 250–300 fős népsűrűség 

jellemző négyzetkilométerenként. 
Az állam meglehetősen zöld, erős 
mezőgazdaságát jórészt a fűszerter-
melés uralja, köszönhetően az átla-
gosan évi 3000 milliméteres csapa-
dékmennyiségnek, melynek kéthar-
mada júniustól szeptemberig zúdul le. 
(A partvidéken a csapadékátlag 1250 
milliméter, a Nyugati-Ghátok vonu-
lataiban, az Idukki-víztározónál vi-
szont 5000 milliméter körüli.) Ennek 
megfelelően az év java részében meg-
lehetősen száraz a környék, mindez 
pedig hatványozottan érvényes a 
hegyvonulattól keletre található, már 
Tamil Nadu államhoz tartozó terület-
re. Ilyen módon létfontosságú a „nyá-
ri” hónapokban lezúduló csapadék 
legalább egy részének visszatartása és 
öntözésre való felhasználása. Ebben 
kulcsszerepe van a Kerala állam kö-
zépső részén kanyargó Perijar folyó-
nak, mely a terület egyetlen na-
gyobb, az év egészében viszonylag 
jelentős hozamú vízfolyása. A folyó 
egyébként nagyrészt közepesen sű-
rűn lakott dombvidékeket, illetve in-
tenzív mezőgazdasági használatú te-
rületeket szel át, de a torkolat közelé-
ben érinti Kocsín és Ernakulam északi 
külvárosait és a nagyváros reptere 
sincs messze… Viszonylagos víz-
bősége miatt számos kisebb-na-
gyobb tározó létesült vízgyűjtő-
jén, melyek közül az első az ál-
lamhatár közelében 1895-ben át-
adott Mullaperijar-gát volt.

A gát különleges építmény: 53,6 mé-
ter magas, 365 méter széles téglából 
falazott létesítmény, mely a korabeli 
világ egyik mérnöki csodájának szá-
mított. Nem csak a nehéz építési kö-
rülmények miatt, de a tározó vízét a 
vízválasztó alatt keletre vezető mint-
egy másfél kilométer hosszú alagút 
miatt is. A víztározó ugyanis a mai 
Tamil Nadu állam földjeinek öntözé-
sére létesült, és bár mind a folyó, mind 

ráadásul meglehetősen időigényes mind 
a tervezés, mind a megvalósítás. Rá-
adásul Indiában – és világszinten is – 
viszonylag olcsó a villamos energia, 
ami nem annyira kedvez a hasonló 
nagyberuházásoknak. A modern szén-
tüzelésű erőművek építése olcsóbb és 
gyorsabb, ezért nem meglepő, hogy – a 
vízi energián kívüli megújuló energia-
források mellett – ezek jutottak na-
gyobb szerephez az indiai villamosener-
gia-boomban. Másrészt a Nyugati-
Ghátok és a Himalája előhegységeinek 
legalkalmasabb helyein már sikerült 
erőműveket és tározótavakat létesíteni, 
ugyanakkor a sűrűbben lakott középső 
országrészekben gyakran komoly la-
kossági ellenállás bontakozott ki a nagy 
területek elárasztását jelentő tervek el-
len. Ne feledjük, India a világ legnépe-
sebb demokráciája, ahol nem lehet csak 
úgy több százezer embert (tartósan) ki-
telepíteni. Harmadrészt szintén lassítják 
a további gátak építését a szigorodó 
környezetvédelmi és biztonsági előírá-
sok. Az építésbiztonság fokozása mel-
lett nyomós okok szóltak: Indiában kö-
vetkezett be az egyik legsúlyosabb gát-
katasztrófa a világon: 1979. augusztus 
11-én a Machchu2-gát oldalát „fedező” 
földfal kimosódása következtében fel-
lépő árhullám elsöpörte Morbi városát 
és mintegy 15 ezer lakosát…

A Perijar folyón létesített egyik tározó 

Az Idukki-gát 
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államon átkacskaringózó Perijarba 
engedik – jellemzően akkor, amikor 
amúgy is sok víz van a folyóban…

A gát üzemeltetési jogosultsága 
2014-ben végül a Legfelsőbb Bíróság 
elé került, ahol Kerala azzal érvelt, 
hogy a folyó teljes egészében az állama 
területén folyik, így őt illetnék a jo-
gok. Tamil Nadu viszont azzal állt elő, 

hogy nem egyértelmű, hol is ered a 
dzsungelben a folyó, ráadásul vízgyűj-
tőjének egy kis része Tamil Naduhoz 
tartozik, így a kizárólagos keralai jog-
érvényesítés nem működhet. Mivel az 
államhatár valóban keresztezi néhány 
helyen a vízgyűjtőt, a bíróság helyben-
hagyta a jelenlegi helyzetet.

A 2018-as katasztrófa után ez a dön-
tés tálcán kínálta a keralai illetékesek-
nek a magyarázatot: ők csak részben 
hibásak, a gyorsan túltelítődő tározó-
ból hirtelen leeresztett sok víz okozta a 
bajt. A helyzet ugyanakkor sokkal ösz-
szetettebb ennél. Kerala ugyanis 54 
víztározójából 35-öt meg kellett nyit-
ni augusztusban, amikor a megszo-
kottnál sokkal hevesebb esőzések 

a víztározó, mind a gát keralai terüle-
ten van, a gát üzemeltetését Tamil 
Nadu végzi. Meglehetősen furcsa 
konfiguráció ez Indiában, ahol a gá-
tak és víztározók építése és üzemelte-
tése jellemzően tagállami hatáskör, 
mivel azok a helyi közösséget szolgál-
ják. A fura üzemeltetési modell India 
múltjában keresendő: Kerala állam 
csak 1955-ben jött létre, egye-
bek mellett a gát körzetét bir-
tokló Travancore állam beolva-
dásával, melynek 1947 előtt a 
helyi maharadzsa irányítása 
alatt önálló, de a britek által 
felügyelt kormányzata volt, 
míg a mai Tamil Nadu érintett 
részei a közvetlen brit irányítás 
alatt álló Madrasz tartomány-
hoz tartoztak. Mivel a brit 
kormányzat komoly szükségét 
érezte annak, hogy megoldja a 
térség öntözését, 999 évre bérbe vette 
a víztározó területét Tranvancorétól, 
mely „készségesen” tett eleget a brit 
kérésnek, persze az is igaz, hogy a he-
lyi kormányzatnak  az elszigetelt te-
rület hasznosításáról való lemondás 
nem okozott nagy törést.

A Legfelsőbb Bíróság döntése
Ezt a kusza helyzetet örökölték meg 
a mai indiai államok, ami Keralát 
meglehetősen idegesíti. Tamil Nadu 
ugyanis saját igényei szerint működ-
teti az öntözőrendszert. Mivel a kele-
ti tagállam csapadékban szegényebb, 
a víztározó minél nagyobb feltöltött-
ségében érdekelt, ami azzal jár, hogy 
túltöltés esetén a felesleget a Kerala 

kezdődtek: a lezúduló csapadékmeny-
nyiség 41 százalékkal haladta meg a 
sokéves átlagot, a Perijar hegyvidéki 
vízgyűjtőterületének nagyját kitevő, 
legtöbb víztározóval rendelkező Idukki 
körzetben pedig 89 százalékkal.

Csurig telt tározók
A keralai üzemeltetésű víztározók 
ugyanúgy csaknem csurig voltak au-
gusztus elején, mint a Mullaperijar, rá-
adásul a tározórendszer földrajzi sajá-
tosságai miatt ilyen helyzetben borí-
tékolható volt a katasztrófa. A hegy-
vidéki terület középső része előtt 
nagyjából észak–déli irányban végig-
folyó Perijaron több tározó is létesült, 
ahogy a beömlő mellékfolyóin is. 
Amint a felső tározókból le kellett 
ereszteni a vizet, a meginduló árhul-
lám tovább töltötte az alsókat, me-
lyek a helyben leeső csapadéktól 
amúgy is kezdtek megtelni. Emiatt az 
alsóbb tározókból korábban szokat-
lan gyorsasággal kellett kiengedni a 
vizet. A mellékfolyókon egymástól 
függetlenül, de egyszerre lezúduló ár-
hullámok így nagyon váratlanul óriási 
területet árasztottak el a mélyen fekvő 

partvidéki területeken. A mér-
leg: több mint 1 millió kitelepí-
tett ember, közel 500 halott és 
egy elárasztott forgalmas rep-
tér. Ami még rosszabb, hogy a 
durva esőzés és áradás miatt a 
hegyvidéken tetemes talajle-
mosódás következett be, a 
Perijar homokzátonyai pedig 
nagyrészt eltűntek – emiatt a 
csapadékvíz tengerbe jutása fel-
gyorsult, ami őszre már komoly 
szárazsághoz vezetett az érin-

tett területeken. (Tehát megint csak 
csurig kell majd tölteni a tározókat.)

Az már kiderült, hogy a keralai erő-
művek nem rendelkeznek összehan-
golt vészforgatókönyvekkel hasonló 
esetekre. Ami még megdöbbentőbb: 
a legnagyobb víztározók esetében 
egyedileg sincsenek ilyen tervek. 
Az üzemeltetők azzal védekeznek, 
hogy ekkora csapadékfeleslegre nem 
számíthattak, amit a sok éves meteo-
rológiai adatok még alá is támaszta-
nak. Kérdés, hogy a globális klímavál-
tozás nem okozza-e az extrém esőzések 
gyakoriságának növekedését? Ebben az 
esetben ugyanis máshogy kell kalibrál-
ni India vízgazdálkodását…

Jakab LászLó

Kerala középső része az áradás előtt (balra) és 2018 augusztásában, 
a kiterjedt víz alá került területekkel (jobbra)

A 2018. augusztusi áradás igen nagy területeket öntött el



Él e t É s  tu d o m á n y   2019/12  367

Ennek hangsúlyozása érdekében már közel három év-
tizede kilátásba helyezték egy olyan nemzetközi nap 
kijelölését, amely globális szinten ráirányítja a figyel-

met a problémára. A Víz Világnapjának gondolata 1992-ben 
kezdett körvonalazódni, amikor a Rio de Janeiróban meg-
rendezett Környezet és Fejlődés konferenciát követően az 
ENSZ közgyűlése kezdeményezte annak létrehozását. A kö-
vetkező évtől kezdődően évről évre március 22-én megtar-
tott esemény célja felhívni a figyelmet a tiszta ivóvíz jelentő-
ségére, valamint az édesvízkészletek megóvására. A világnap 
minden esztendőben jellemzően valamilyen főbb, vízhez kö-
tődő problémára, vagy ezzel összefüggő törekvésre hívja fel 
a figyelmet. Idén, 2019-ben a programsorozatokkal összekö-

tött nemzetközi esemény a 2030-ig megvalósítandó Fenn-
tartható Fejlődési Célokhoz kapcsolódik, amelynek 6. pontja 
a tiszta ivóvíz rendelkezésre állásának biztosítását és a fenn-
tartható vízgazdálkodás megvalósítását határozza meg.

A tudományos szakirodalomban már jól ismertek az úgy-
nevezett „kék víz” – a szabadon lefolyó felszíni és felszín 
alatti vízfolyások – korlátai. Az ugyancsak limitált, úgyne-
vezett „zöld víz” a növények, illetve a biomassza által rak-
tározott csapadék – amely egy része párologtatás révén a 
légkörbe, más része a talajba jut – eddig még nagyrészt el-
kerülte a kutatók figyelmét.

A két típus közötti különbség messze nem egyértelmű 
a vízhiány megértésében, mivel az emberi populáció 
vízhasználatának legnagyobb részét a zöld víz jelenti. 
A PNAS tudományos folyóiratban megjelenő, holland-
amerikai kutatócsoport tanulmánya remekül összefoglalja 

az eltéréseket a zöld, illetve a kék víz használata között, 
emellett régiónként és országonként is elemzi a zöldvíz-
használatot a természeti és társadalmi szolgáltatások, il-
letve a meglévő és a potenciális korlátozások kölcsönha-
tása tekintetében.

A zöldvíz-készletek olyan felhasználási módokat foglal-
nak magukban, mint a gyarapodó élelmiszer- és rostnövé-
nyek, a faanyag és a bioenergia-források, valamint az állat-
tenyésztés. A földhasználat azonban egyre inkább a termé-
szetes rendszerek és az emberi – nem emberi közösségek által 
nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások rovására történik.

A kutatók tanulmányukban arra keresték a választ, ez 
milyen mértékben történik, ehhez pedig elsőként egy 

zöldvíz-lábnyomot határoztak meg a 
fakitermelés, a mezőgazdaság, a vá-
rosi területek kiterjedése stb. során. 
Ezután számszerűsítették a fenntart-
ható vízlábnyom maximumát – 
agroökolgóiai és biodiverzitási ténye-
zők figyelembe vételével.

Ezt követően összehasonlították és 
értékelték a vízellátást az emberi te-
vékenység, illetve a természetes szol-
gáltatások során annak megállapítá-
sára, hogy az előbbi megközelítet-
te-e, vagy már túl is lépte a meghatá-
rozott maximális lábnyomot.

A vizsgálatok alapján kiderült, hogy 
az elérhető zöldvíz-készlet 56%-át már az emberi célú fel-
használás teszi ki, bár regionális szinten óriásiak a különb-
ségek. Az olyan területek, mint Skandinávia, Kanada és 
Afrika egyes területei még nem érték el ezt a határértéket, 
míg Közép-Európa, Dél-Ázsia, a Közel-Kelet, valamint 
Közép-Amerika bizonyos vidékei gyorsan közelítik, vagy 
már át is lépték a fenntartható zöldvíz-lábnyom küszöbét.

A korlátozottan rendelkezésre álló zöldvíz-készleten 
tehát a természet és a társadalom osztozik. Azáltal, hogy 
figyelmen kívül hagyjuk az egyre növekvő emberi víz-
lábnyomra vonatkozó korlátokat – az élelmiszer, a ta-
karmány, a rostnövények, a faanyag és a bioenergia 
iránti növekvő igény miatt – további ökoszisztéma-
szolgáltatások elvesztését kockáztatjuk, ami később be-
láthatatlan következményekkel járhat.

SzoucSek ÁdÁm

A  V Í Z  V I L Á G N A P J A  2 0 1 9

KEVÉSBÉ KÖZISMERT 
VÍZKÉSZLETEK

A változó éghajlat közepette fokozatosan bővülő globális népesség miatt a fogyatkozó édesvíz-kész-
letekhez való hozzáférés már régóta az egyik legégetőbb gond. A víz – rendelkezésre állásának ismert 
korlátai következtében – joggal nevezhető világméretű problémának: az ökológiai nézőpontokon túl 

biztonsági szempontból is komoly aggodalomra adhat okot a jövőben.

Az ábra a maximálisan fenntartható zöldvíz-lábnyom bizonyos százalékát elérő (szürke), illetve 
annak felső határát átlépő (piros) régiókat mutatja
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Az 1918–19-es magyarországi 
forradalmakban vezető szere-
pet játszó szociáldemokraták 

lapja, a Népszava, már 1918. november 
2-i számában megállapította: „mint 
minden nagy esemény nyomában, a 
legkülönbözőbb hírek születnek perc-
ről percre”, ezek legnagyobb része 
azonban álhír. Az őszirózsás forrada-
lom és a népköztársaság idején csak-
ugyan számos hamis hír ke-
rült forgalomba (például az, 
hogy Károlyi Mihály ellen 
merényletet követett volna el 
Tisza István egyik sógora, 
vagy az, hogy Károlyi el 
akar szökni Magyarország-
ról), az ország kormányzásá-
ban részt vevő szociáldemok-
raták közvélemény-formálói 
pedig többféle eszközzel is 
igyekeztek küzdeni a megíté-
lésük szerint az új rendszerre 
káros álhírek ellen: a Népsza-
vában konkrét álhírek konk-
rét cáfolatával, az efféle in-
formációk keletkezésének és terjedésé-
nek okaira adott magyarázat (a bukott 
rendszer híveinek ellenforradalmi te-
vékenysége) közzétételével, a hamis 
hírek terjesztői elleni büntetőjogi eljá-
rások megindításának sürgetésével, az 
álhírek és terjesztőik nevetségessé téte-
lével. Ám, mindennek ellenére, 1919 
elején a legkülönfélébb hamis hírek 
keringtek Budapesten. 

A március 21-én létrejövő Ma-
gyarországi Tanácsköztársaság irá-
nyítói, hatalomra kerülésük után 
szinte azonnal, március 25-i dá-
tummal, a következő rendeletet ad-
ták ki az álhírek terjesztői ellen: 
„Aki oly híreket terjeszt, amelyek a 
köznyugalom megzavarására alkalma-
sak, forradalmi törvényszék elé állítha-
tó és súlyos büntetéssel sújtható. 

Ha az ilyen hírek terjesztése a közbiz-
tonság megzavarásával járó mozgalma-
kat vagy más igen súlyos következmé-
nyeket idéz elő, a forradalmi törvény-
szék halálbüntetést is kiszabhat. 

Nincs helye büntetés kiszabásának, ha 
a való tények tárgyilagos ismertetése a 
köznyugalom megzavarására irányuló 
célzat nélkül történik.” De, mint lát-
ni fogjuk, a hatalom birtokosainak 

ezzel az eszközzel nem sikerült meg-
akadályozniuk az (ekkoriban több 
ízben „rémhírekként” is emlegetett) 
álhírek elterjedését. 

Álhírek a mindennapokból 
A diktatúra idején a fővárosban köz-
szájon forgó álhírek vizsgálatát igen-
csak megnehezíti az, hogy ezek az 
alapvetően élőszóban és rendszerint 

többféle változatban terjedő 
közlések csak a legkülön-
félébb írásos feljegyzések-
ben maradtak az utókorra. 
Az írott szöveg elkészítőjét 
pedig számos tényező befo-
lyásolhatta abban, hogy mit 
és hogyan jegyezzen fel a 
hallott hírekből: így például 
egy álhírterjesztés miatt a 
hivatalos szervek által foly-
tatott eljárásnál nemcsak a 
vallomásokat rögzítő sze-
mélyisége, műveltsége, ha-
nem a politikai rendszer, il-
letve a felettesek valós vagy 

csak vélt elvárásaihoz történő igazo-
dás igénye is. Sőt, egy álhír még a 
vele kapcsolatban lefolytatott hiva-
talos eljárás során is átalakulhatott, 
amit jól szemléltet a következő eset. 
Egy 1919. áprilisi eljárás alkalmával az 
egyik tanú szerint a vádlott „azt 
mondta, hogy Kun Béla 2 órai rablást en-
gedett”, ám az ügyről készített össze-
foglalóban, az elkövetett cselekmény 

A MAGYARORSZÁGI TANÁCSKÖZTÁRSASÁG TÖRTÉNETÉBŐL

ÁLHÍREK BUDAPESTEN
Az 1919-es Magyarországi Tanácsköztársaság idején nem 
kevés álhír került forgalomba Budapesten, amelyek a dik-
tatúra időszakának fontos személyiségeivel, különböző 
jelenségeivel voltak kapcsolatban. Az új hatalom pedig, 
mivel ezeket a rendszerre károsaknak tartotta, a legkülön-

félébb eszközökkel küzdött ellenük.

Karikatúra, 1919. június 22., Borsszem Jankó
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A különféle álhíreket aszerint is le-
het csoportosítani, hogy miként kap-
csolódtak a Tanácsköztársaság veze-
tőinek személyéhez. Előfordult, hogy 
egy vezetőről több álhír került forga-
lomba. Így például Szamuely Tiborról 
a hírgyűjteményben április elejére da-
tálva maradt fenn az a hamis hír, 
hogy „állítólag 48 órai szabad fosztoga-
tást akar engedélyezni a csőcseléknek”. 
A politikus szovjet-oroszországi, re-
pülőgépes utazásával kapcsolatban pe-
dig e hírgyűjteményben, május 20. 
körüli időpontra datálva, az a 
hamis hír is szerepel, mely sze-
rint „Szamuely repülőgépen 
Oroszországba szökött, s nem is 
fog visszajönni”. 

Ám megtörtént az is, hogy 
több vezetőről terjesztették 
ugyanazt a hamis hírt (vagy 
legalábbis rokon jellegű álhíre-
ket). Így nemcsak Szamuelyről 
került forgalomba az a hír, hogy 
szabad rablást engedélyez, ha-
nem Kun Béláról és Vágó Béláról 
is. Szamuelyről azt terjesztették, 
hogy repülőgépen Oroszország-
ba szökött, egy 1919. májusi 
nyomozás során rögzített vallo-
más szerint pedig a vádlott azt 
mondta: „Kun Béla elrepült a 
pénzzel Oroszországba”. 

A tanácsköztársasági budapesti 
álhíreket elterjedésük iránya sze-
rint is lehet csoportosítani. Elő-
fordult, hogy fővárosi esemény-
ről minden bizonnyal itt kelet-
kezett álhír került forgalomba 

Budapesten (a hírgyűjteményben jú-
nius 23-nál: „A Baross utcában beszé-
lik, hogy Kun Bélát letartóztatták”); 
volt rá példa, hogy egy feltehetőleg 
vidéken keletkezett álhír elterjedt a 
fővárosban (ugyanebben a hírgyűjte-
ményben június 16-nál: „Győrből je-
lentik: Győrre 2 bombát dobtak s az 
egész város lángokban áll”). Megtör-
tént, hogy budapesti álhírek terjed-
tek el a fővároson kívül, egyes forrá-
sok pedig azt jelzik: a külföldi sajtó-
ban a Tanácsköztársaságról megje-
lent álhírek eljutottak Budapestre és 
minden bizonnyal a magyar főváros-
ból is kerültek ki álhírek külföldre. 

A Tanácsköztársaság idején tehát igen 
sokféle álhír keringett Budapesten – a 
hatalom pedig a legkülönbözőbb esz-
közökkel igyekezett megakadályozni 
keletkezésüket és terjedésüket. 

A hatalom az álhírek ellen 
A diktatúra illetékeseinek álhír-elle-
nes küzdelmükben alkalmazott 
egyik eszközük az volt, hogy a hiva-
talos szervek eljártak a hamis hírek 
terjesztőivel szemben, a már idézett 
rendelet alapján. S noha a forradalmi 
törvényszékek több ízben hoztak 
ítéletet álhírterjesztési ügyekben, a 
kriminalizálással a hatalomnak nem 
sikerült meggátolnia a hamis hírek 
elterjedését. 

leírásánál az áll, hogy a vádlott azt 
terjesztette: „Vágó Béla [ekkor bel-
ügyi népbiztos] 3 napi szabad rablást 
engedett, ezért van annyi lopás”. 

Mindezeket figyelembe véve érde-
mes vizsgálni a legkülönfélébb forrá-
sokból (egy korabeli hírgyűjtemény-
ből, naplókból, peranyagokból, a ha-
talom képviselőinek megnyilatkozá-
saiból) összegyűjtött álhíreket, illetve 
álhír-variánsokat, amelyeket többfé-
leképpen is lehet csoportosítani, így 
például témakörük szerint. A hamis 
hírek egy része a diktatúra berendez-
kedésével, az új viszonyokat 
létrehozó-stabilizálni akaró intézke-
déseivel (köztük a terrorral) foglalko-
zott. Egy tisztviselő 1919. áprilisi nap-
lófeljegyzésében ez áll: egy ismerőse 
„azt beszéli, hogy a gyűjtőfogház tele van 
volt nagyfejűekkel, akiket agyonlövöl-
döznek és akasztanak”. Ugyanez a 
naplóíró június 1-nél a következő ál-
híreket jegyezte fel a rendszer vezető 
embereinek életmódjáról: „Már töb-
bektől hallottam, hogy Kun Béla és társai 
formális orgiákat rendeznek […], Kun 
Béláné excellenciás asszonynak titulál-
tatja magát, az ujjai annyira tele vannak 
briliánsgyűrűkkel, hogy alig bírja azokat 
mozgatni, a napokban felvitte volna elad-
ni Wienbe Auguszta főhercegnő ékszere-
it […], de a wieni ékszerészek nem voltak 
azokat hajlandók megvenni.” Kering-
tek olyan álhírek is, amelyek a Ta-
nácsköztársaság irányítóinak lemon-
dását, a diktatúra bukását adták tud-
tul és a Vörös Hadsereg hadjárataival 
kapcsolatban is terjedtek hamis hírek. 

Hirdetés. Az Április című vicclapból, 1919. június 19.

Szamuely Tibor a repülőgép mellett, amellyel Szovjet-Oroszországba repült, 1919 május
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elterjedéséért, 1919 nyarán pedig 
megjelentek olyan vélemények, 
hogy a rossz hírszolgáltatás kö-
vetkeztében kialakult informá-
cióhiányos állapot és, ezzel ösz-
szefüggésben, a nagy informá-
cióigény is okai a hamis hírek 
közszájon keringésének. 

Az álhírek elleni küzdelemben a 
Tanácsköztársaság illetékesei azt 
az eszközt is bevetették, hogy a 
hivatalos jellegű lapokban olyan 
írásokat jelentettek meg, amelyek 
a hamis hírek terjesztőinek, illet-
ve terjesztésének nevetségessé té-
telével igyekeztek megakadá-
lyozni a jelenség érvényesülését. 
Például a Vörös Újság július 4-i 
számának egyik írása szerint így 
beszél az álhírterjesztő: „úgy igaz, 
ahogy élek. Most jövök a Nyugati 
pályaudvarról, azt hallottam, hogy 
angol katonák megszállják a Nyuga-
tit. Angolt nem láttam, csak a pálya-
udvart, de már ebből is következtet-

hető, hogy a hír igaz.” (Herman Lipót 
festőművész július 2-i naplóbejegy-
zése szerint pedig ilyen álhír ekkori-
ban csakugyan volt forgalomban: 
egy ismerőse „meséli, hogy reggel 9-kor 
a Nyugati pályaudvar előtt látott 300 
angol katonát állni, fess, büszke, nagyba-
juszú embereket. Vannak, akik tudnak 
róla, hogy a Nyugati és Keleti pályaud-
vart át kell adni nekik”.) 

A hatalom azonban nemcsak új-
ságcikkeket jelentetett meg, hanem 
a nyomtatott szó terjesztésének to-
vábbi lehetőségeit is kihasználta az 
álhírek elleni küzdelmében: röpla-
pokat és plakátokat bocsátott közre. 
A Magyarországi Szocialista Párt 
plakátja szerint „Minden rémhírter-
jesztő ostobasággal és minden ellenforra-
dalmár vigyorgásával szemben az legyen 
a jelszó, hogy zárt sorokban és öntudat-
tal előre!” Egy másik plakáton pedig 
egy vöröskatona mutat a kép nézőjé-
re és a következő felirattal is igyek-
szik félelmet kelteni az álhírterjesz-
tőben: „Te! sötétben bujkáló rémhírter-
jesztő ellenforradalmár reszkess!” 

Mindezeken túlmenően a diktatú-
ra illetékesei azzal is küzdöttek az 
álhírek és terjesztőik ellen, hogy 
megnyilatkozásaikban nemegyszer 
arra buzdították olvasóikat, hallga-
tóikat, hogy ők maguk is lépjenek 
fel a hamis hírek továbbítóival szem-
ben. Egy röplap szerint: „Aki pedig 

Volt rá példa, hogy a diktatúra ille-
tékesei egyes konkrét álhírek konk-
rét cáfolatát tették közzé valamelyik 
hivatalos jellegű kiadványban, vagy 
mondták el élőszóban, egy fontos 
gyűlésen. Így Szamuely Tibor 1919. 
április elején sajtónyilatkozatot jelen-
tetett meg a Tanácsköztársaság ve-
zető napilapjaiban, cáfolandó a már 
a fentiekben idézett egyik, a szemé-
lyével kapcsolatos álhírt: „Lelkiisme-
retlen elemek napok óta azt a hírt ter-
jesztik rólam, hogy fosztogatásra akarok 
engedélyt adni. Ez alávaló rágalom és 
alávaló hazudozás.” 

A rendszer közvélemény-formálói 
azt is szükségesnek tartották, hogy 
az álhírek keletkezésének és terje-
désének politikai-társadalomlélek-
tani okait feltárva és kiadványaik-
ban bemutatva is küzdjenek e jelen-
ség ellen. Több ízben hangsúlyoz-
ták a bukott rendszer híveinek, a 
„burzsoáziának”, az ellenforradal-
mároknak a fontos szerepét a hamis 
hírek kitalálásában és terjesztésé-
ben, de rámutattak arra is, hogy 
más társadalmi csoportok (így a 
„proletariátus”) tagjai is terjeszte-
nek hamis információkat. Egyes 
cikkek a letűnt kapitalista rendszer 
„népbutítását” vagy a világháború 
gyötrelmeinek az emberek lelké-
re gyakorolt kimerítő, legyengítő 
hatását is felelőssé tették az álhírek 

rémhíreket hall, az ne adja tovább, ha-
nem szörnyülködés helyett válaszoljon 
egy ökölcsapással az árulónak.” 

A hatalom különböző eljárásainak 
(amelyek közül többet a szociáldemok-
raták már az őszirózsás forradalom és a 
népköztársaság idején is alkalmaztak) 
ellenére azonban, mint láttuk, igen 
sokféle álhír keringett Budapesten a 
diktatúra fennállásának 133 napja alatt. 

Miért létezhettek?   
E különböző álhírek keletkezésének 
és terjedésének okai már a kortársa-
kat is foglalkoztatták: a döntéshozók 
körén kívül tevékenykedőket és a 
diktatúra irányítóit egyaránt. A je-
lenség vizsgálatánál, elemzésénél pe-
dig nemegyszer azonos vagy hasonló 
véleményt fogalmazott meg az, aki 
nem tartozott a rendszer kulcsembe-
rei közé és a Tanácsköztársaság vala-
melyik vezető illetékese. Úgy ítélték 
meg, hogy az álhírterjesztés koránt-
sem csupán a rendszerrel szemben ál-
ló „burzsoázia” műve, hanem abban a 
társadalom más csoportjai is részt 
vesznek. Többek szerint az álhírter-
jesztésben szerepük volt az ellenforra-
dalmi tendenciáknak, az általános 
nyugtalanságnak, az információhi-
ánynak és – ezzel összefüggésben – a 
nagy információigénynek. A dikta-
túra közvélemény-formálói pedig 
a bukott rendszer „népbutítását” és a 
világháború gyötrelmeinek az embe-
rek lelkére gyakorolt legyengítő hatá-
sát is a jelenség okaiként jelölték meg.

Megítélésem szerint ugyanakkor 
ezeknek az álhíreknek a létrejöttében 
és elterjedésében szerepet játszott az 
is, hogy a Tanácsköztársaság irányí-
tói gyors, radikális intézkedések so-
rozatával törekedtek arra, hogy egy 
új világot teremtsenek – a nagyará-
nyú változtatások és változások lég-
körében pedig az emberek számára 
sok, addig elképzelhetetlennek látszó 
dolog is realitásnak (vagy a közeli jö-
vőben megvalósulónak) tűnhetett. 

A diktatúra bukásával persze a ta-
nácsköztársasági álhírek jelentős része 
is elenyészett – sajátos módon őrzött 
meg azonban közülük néhányat 
Kosztolányi Dezső Édes Anna című 
1926-os regényének „Kun Béla elre-
pül” című fejezete, amelyben a népbiz-
tos repülőgépen, kincsekkel megra-
kodva menekül el Magyarországról. 

Vörös Boldizsár

Kónya Sándor plakátja, amelyet a Közoktatásügyi 
Népbiztosság Hadsereg Propaganda Ügyosztálya 

adott ki, 1919
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A  N A P  É V I  V Á N D O R Ú T J A

ANALEMMA

Ha az év során egyenlő időközönként mindig 
ugyanabban az időpontban felvételt készítünk az 
égboltról, a képeket összehasonlítva a Nap kiraj-

zol egy jellegzetes, nyolcas alakú görbét, ez az analemma. 
A jelenség oka, hogy a Föld közel állandó szögsebesség-
gel forog tengelye körül, miközben Nap körüli keringé-
se nem teljesen egyenletes, napközelben gyorsabban, 
naptávolban lassabban halad ellipszis alakú pályája men-
tén (Kepler II. törvénye).

2014-ben elkészült régóta tervezett analemmafotóm, 
melyen a Nap éves mozgását szerettem volna ábrázolni. 
A helyszín adta magát: a munkahelyem előtti dél-budai 

Dunapart a Nemzeti Színházzal, a Művészetek Palotájá-
val és a Rákóczi híddal az előtérben. 

Egy következő projekt a teljes égboltot ábrázoló analemma-
felvétel elkészítése volt. Ez csak második nekifutásra sikerült. 
Egy éven keresztül, júliustól júliusig követi a Nap égi pozíci-
óját helyi idő szerint délben. A helyszín ugyanaz, az előteret 
januárban fotóztam. (December 21 lett volna az ideális idő-
pont, amikor visszafordul a Nap, de akkor az ég nagy részét 
felhők borították, belelógtak volna az analemma tetejébe.) 
A képeket egymásra másolva rajzolódik ki a jellegzetes ábra. 

Kép és szöveg: 
Soponyai GyörGy
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nem léteznek, de nyilvánvalóan lesz-
nek. Gyerekkoromban már létezett 
elektromos autó, ami ment néhány 
km-t, de most már 300 km-t tud 
megtenni, és ennek már van értelme. 
A robotokkal ugyanez a helyzet. 
– Miért fontos az etológia számára, 
hogy együttműködjön a robotikával?
– A biológia jelentős része – az etoló-
gia is ide tartozik – leíró modelleket 
készít. Megpróbáljuk a világot meg-
érteni és a szerzett tapasztalatokat le-
írjuk. Például azt, mi történt a kutya 
elméjében. De mi a bizonyíték arra, 
hogy értjük a rendszer működését? 
Nem elég leírni a rádió elvét, meg is 
kell építeni a készüléket, hogy hullá-
mokat tudjak küldeni és venni. Itt is 
ugyanaz a probléma. Valójában ak-
kor értjük meg a kutya elméjének a 
működését, ha megépítünk egy ha-
sonló rendszert. Tehát nem azért kell 
kutyarobotot építeni, hogy lecserél-
jük a kutyát, hanem hogy megért-
sük, hogyan működik a kutya.
– Nyilván egy robotkutya soha nem 
lesz olyan bonyolult, mint egy igazi. 
Mégis érdemes? 
– Hogy soha nem lesz, azt nem állíta-
nám. Ugyanakkor már ma is vannak 
még ambiciózusabb kutatási projektek, 
amelyek az emberi elme képességeit 
igyekeznek egy szuperkomputerben 
létrehozni. Lássuk be, nem reális, hogy 
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vel foglalkozik, a robotika pedig főként mérnöki tevé-
kenységet takar. A két, egymástól elég távolinak tűnő 
kutatási területből jött létre az etorobotika, melyet 
Miklósi Ádám, az ELTE TTK Etológia Tanszék vezetője 
indított el. Vele beszélgettünk e különleges tudomány 

kialakulásáról, szükségességéről és lehetőségeiről.

ÉLEDEZŐ TÁRSROBOTOK

– Ön etológusként kezdte a pá-
lyáját. Hogyan és miért lett ebből 
etorobotika?
– Tulajdonképpen véletlenül. Azt 
kezdtük kutatni, hogyan lett egy 
farkasszerű lényből egy – az ember 
szociális csoportjába is beilleszkedni 
képes – teljesen más faj, a kutya. Na-
gyon izgalmas probléma, hogy eh-
hez milyen mentális és viselkedésbeli 
tulajdonságok kellettek. Kutatása-
ink kezdetén a kutyák még nem vol-
tak olyan népszerű kísérleti alanyok, 
mint manapság, ezért felmerült a 
kérdés, hogyan lehet őket tesztelni 
különböző helyzetekben. A 90-es 
évek vége felé a Sony kihozta 
Aibo-t, a robotkutyát, ami nagy vo-
nalakban hasonlított egy kutyához 
és többféle kutyaszerű viselkedésre is 
képes volt. Azt gondoltuk, érdekes 
kísérlet lesz, hogy egy kutya a ro-
botkutyát kutyaként ismer-e fel, de 
hamar kiderült, hogy Aibo alkal-
matlan etológiai kutatásra. Aztán 
megkerestek bennünket egy nagy 
EU-s pályázattal kapcsolatban, ahol 
olyan robotokat terveztek építeni, 
amelyek emberekkel kerülnek szoci-
ális interakcióba. A projektben dol-
gozó informatikusoknak és mérnö-
köknek ahhoz adtunk ötleteket, 
hogy a kutya milyen helyzetekben 
képes együttműködni az emberrel. 

Az volt az első kérdés, hogyan épít-
sék meg a robotot, amire azt vála-
szoltam, először azt tisztázzuk, mi 
lenne a feladata. Ebből ki tudjuk ta-
lálni, hogy milyen képeségekre van 
szüksége és hogyan nézzen ki a fel-
adat sikeres végrehajtásához. Ez a 
gondolat az etorobotika lényege. 

Megnyertük a pályázatot és on-
nantól fogva 8 évig robotokkal fog-
lalkoztunk. Izgalmas volt, mert 
pszichológusokkal, mérnökökkel, 
programozókkal találkoztunk és be-
szélgettünk, így alakult ki az a kon-
cepció, hogyan is kell, illetve kellene 
robotot építeni. Mi etológusok azt 
gondoljuk, hogy egy faj, legyen az 
denevér, delfin vagy cserebogár, 
összhangban evolválódik a környe-
zetével és ott a lehető legjobb. Nem 
tökéletes, hanem az adott környezet-
ben a lehető legjobb megoldás. Miért 
nem használjuk ezt a gondolatot a 
robotok esetében is? 
– Mi volt az EU-s program célja?
– Az, hogy etológiai megfontolások 
alapján jól leírt funkciókra készítsünk 
társrobotokat. Olyanokat, amelyek 
emberi környezetben autonóm mó-
don működnek, maguk hoznak dön-
téseket, mint egy élő ágens. Azt vár-
juk tőlük, hogy városokban, lakások-
ban, öregek otthonában, irodákban 
működjenek. Persze ilyenek ma még 
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– Mostani célunk egy portásrobot. Itt 
nem egy konkrét személyről van szó, 
hanem egy feladatról, amiről én azt 
gondolom, hogy egy robotnak meg 
kellene tudni oldani. Vagy ha ve-
szünk egy recepcióst a bevásárlóköz-
pontban, nem az a gond, hogy nem 
tudja, az ÁPISZ melyik emeleten 
van, ilyen adatbázist létre lehet hozni. 
Hanem, hogy odamutasson, kedves 
legyen, máshogy reagáljon egy idős 
asszonyra, mint egy gyerekre. Ezek 
azok a dolgok, amelyek egy általános 
portásba vagy recepciósba bele van-
nak „építve”, egy robotba ma még 
nagyon nehéz betáplálni. De azt is 
szeretnénk elérni, hogy az emberek 
ne féljenek a robotoktól, lássák, hogy 
ez jobbá teszi az életüket, segíti őket. 
– Önt nevezik az etorobotika aty-
jának. 
– Nem szeretem az ilyen titulusokat, 
de kollégáimmal, Gácsi Mártával és 
Korondi Péterrel (BME) nagyon so-
kat tettünk azért, hogy az 
etorobotika tudománnyá váljon. 
Annyit elvállalok ebből, hogy kvázi 
én találtam ki. De még eléggé az ele-
jén vagyunk. Egyelőre vannak etoló-
gusok és vannak mérnökök, akik 
szívesen működnek együtt ilyen kér-
dések megoldásán. A jövőhöz olyan 
fiatal kutatók kellenek, akik épp úgy 
tudják, hogy milyen etológia szem-
pontokat kell figyelembe venni, 
mint azt, milyen chipek vagy moto-
rok kellenek a robotba, és meg tud-
ják írni a szükséges programokat is. 

Trupka ZolTán

– A kutyák azokat a tapasztalatokat, 
amiket az emberrel megszereztek, 
nagyon gyorsan átállítják és elkez-
dik társnak tekinteni a robotot. Úgy 
reagálnak rá, amilyen módon a ro-
bot kezdeményez vagy viselkedik. 
Elfogadják egy szociális társnak, és 
itt a gyorsaságon van a hangsúly. 
Azt próbáljuk kutatni, hogy meny-
nyire komplex módon tud egy kutya 
egy robottal interakcióba kerülni és 
együttműködést megvalósítani. De 
már végeztek ilyen kísérleteket pat-

kányokkal, sőt csótányokkal is. 
– A csótány mint kísérleti állat 
elég érdekesen hangzik.
– A csótány attól tekint valakit 
fajtársnak, ha annak csótánysza-
ga van. Itt az az érdekes, hogy a 
robot mozgása befolyásolja-e a 
csótánycsapat mozgását, tehát 
követi-e a robotot. Lehet vizs-
gálni például azt, van-e vezető. 
Tudja-e egy kutya, egy csótány 
vagy egy madár, hogy ki az, 
akit követ és miért követi? Ha a 
robot úgy viselkedik, mint aki 
tudja mit csinál, határozottan 
elindul, vagy bizonyos rangja 
van a csoportban, akkor fel lehet 
deríteni, hogy az állatok mit 
tudnak egymásról, meg lehet 
vizsgálni, hogyan értékelik, és 
hogyan viselkednek a robottal 
szemben és így lassan fel lehet 
térképezni, mitől függnek bizo-
nyos döntések. 
– Mi a jelenleg végzett 
etorobotikai kísérletek célja?

pár éven belül sok minden megvalósul 
ezekből, de el kell kezdeni csinálni. Az 
igazi áttörés az lesz, ha egy robot úgy 
viselkedik, ahogy egy állatnak kell, de 
a mi esetünkben én örülnék annak, ha 
olyan robotot tudnánk építeni, amivel 
a kutya alapműködését tudnánk hozni. 
Nem kell neki olyan okosnak lennie, 
mint a valóságban, de az evolúcióban 
és a robotikában is sokszor nem a 
gondolkodási képesség a nagy problé-
ma, – erre sok mai szoftver is képes 
már – hanem a percepció, az észlelés 
és a végrehajtás. A szem, a látás, a 
mozgás észlelése és feldolgozása a szá-
mítástechnikában is sokkal nagyobb 
gond, mint hogy kiszámoltatom, 
mennyi 2+2. Ez az evolúcióban is így 
van. Nem véletlen, hogy az észlelés 
mechanizmusai nagyon konzervatí-
vak. A gerincesek látószerve, a szem, 
egyszer alakult ki az evolúció során, 
aztán már csak apróbb változások tör-
téntek, például a színlátás tekintetében. 
Lehet, hogy a gondolkodás „csak” ar-
ról szól, hogy több idegsejttel bonyolul-
tabb dolgokat tudunk kitalálni. 
– Végül kiderült, hogy mi történik 
egy kutya és egy szociális robot talál-
kozásakor? A kutyák simán rájöttek, 
hogy nem igazi fajtársról van szó?

Az etológiai kutatásokhoz készült Ethon társrobotok a BME-n
(KORONDI PÉTER FELVÉTELE) 

A társrobotok esetében is fontos a szem-
kontaktus
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN
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Váltás ragyogó fehérben. Talán innen a kikeményített fehér ünnepélyessége a viseletben? Aligha, 
bár lelkünkbe a kicsi hatások is beszivárognak. A tavasz kezdetén elmúlás és születés egyidejűen 

van jelen, folyamatos emelkedett hangulat, halk, virtuális háttérzenével. Időnként valami pendül; egy 
óvatlan lágy olvadás a kemény reggelre jéggé merevült. Ám a xilofonfutamok hangjait az újraolvadás 
modulálja, mígnem maga a hangszer is elenyészik. Marad a jól temperált csengettyűk csilingelése ki-
tartott lebegéssel… Kis felhangok érzékeltetik, közel már a színek polikromatikus crescendója.

H. J. 
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4 5

1. Horváth Miklós (Butyka, hmika@vilaglex.hu ) – Az első reggeli

2. Ferencz Gabriella (Pécs, galagonya.bokor@gmail.com) –  
Magyar kikerics – Colchicum hungaricum a Szársomlyón

3. Szántói Zoltán (Sümeg, szantoi.zoltan@gmail.com) – Tőzike

4-5. Birikiné Nyéki Andrea (Tarnaörs, birikineandi@gmail.com) –  
A parádfürdői Ilona-völgy vízesése – A képek két hét különbséggel 

készültek. A Kiss Péter teljesítménytúra útvonala haladt erre, itt min-
denki megállt és áldozott rá néhány percet 

6. Pluhár Gábor (Pécs, pluhar1945@freemail.hu) – Errare humanum est 
– Az ereszt át  kell alakítani. 

6
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3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

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

ményes gondolkodást kívánunk!

1. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

A számmal jelölt szavak közül melyik illik a kérdőjel helyére?

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

Megoldás: A=9 (935)
B=2 (72 039)

2. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Megoldás:  balról jobbra: kamillatea – tejeskávé – zöld tea – 
fekete tea – mézes tej – csipkebogyótea – kakaó  

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa 

Megoldás: A beírandó magyar településnevek: Ajka, Tata, 
Igal, Kaba és Eger.

Dani az alábbi várat építette fel rendelkezésre álló kockáiból.  
Egy kocka azonban elveszett. Hogy nézett ki?

Írja a játéktábla soraiba és oszlopaiba az 1-4 számjegyeket úgy, 
hogy az egyes számjegyek minden sorban és oszlopban egy-

szer szerepeljenek!
A játéktáblába beírt relációs jelek a szomszédos mezőkbe íran-
dó számok nagyságának egymáshoz való viszonyát mutatják.



Az egészség üzenete

A fejlett országokban mindenütt 
gondot jelent az egészségtelen táp-
lálkozás; az emberek túl sok cukros, 
zsíros ételt fogyasztanak, és ez sú-
lyos népegészségügyi problémák-
hoz, többek között elhízáshoz, 
szív- és érrendszeri betegségekhez, 
cukorbetegséghez vezet. Jó volna, 
ha még inkább tudatában volnánk, 
mi is az, amit megeszünk… 

Nyilvánvalóan ezt a célt szolgálja, 
hogy a boltokban kapható élelmisze-
reken egyre kifinomultabbak a táp-
lálkozási információk, melyek tartal-
mazzák például a tápanyagösszetételt 
és az energiatartalmat egy adagra és 
100 grammra vetítve is. Csakhogy 
nem biztos, hogy a jó szándékú tö-
rekvés valóban célravezető! Egy 
amerikai kutatásból ugyanis kide-
rült, hogy ezeket az adatokat a vásárlóknak mindössze 
69%-a tudja értelmezni.

Lehet, hogy egyszerűbb jelölésekre volna szükség, a 
grammok és kilojoule-ok helyett – vagy mellett – egy-
szerűen rá lehetne írni a csomagolásra, hogy az étel 
egészséges. Esetleg még szavakra sincs szükség, talán 
egy ábra is elég. Ha egy élelmiszeren félreérthetetlenül, 
feltűnően szerepel az, hogy „EGÉSZSÉGES”, az üzenet 
nagy valószínűséggel eljut a vásárlóhoz – ám a tapaszta-
latok szerint egyáltalán nem biztos, hogy kedvet is csinál 
az áru megvételéhez! Ódzkodunk az egészséges ételek-
től? Nos, bármilyen furcsa, ez nem kizárt. Ennek az 
egyik oka például az, hogy – amint egy kísérletben ki-
mutatták – az emberek az egészséges ételeket kevésbé jó 
ízűnek, kevésbé élvezetesnek gondolják. Ha azt látják, 
hogy egy ételt egészségesnek nyilvánítanak, eleve azt 
feltételezik, hogy nem lehet túl finom.

A Minnesotai Egyetemen Heather Scherschel Wagner és 
munkatársai elhatározták, hogy egy pszichológiai kon-
ferencia résztvevőit kísérleti alanynak használva kiderí-
tik, csakugyan árt-e egy élelmiszernek, ha látványosan 
egészségesnek minősítik. A konferencia regisztrációs 
pultjára üdvözlésként kitettek egy nagy kosár almát, 
melyből minden vendég vehetett, ha kedve tartotta. A 
kosáron levő táblát 20 percenként cserélték, és három-
féle tábla váltakozott. Az egyiken csupán a „Minnesotai 
gyümölcs” felirat, és Minnesota állam emblémája volt lát-

ható. Egy másik táblán az „EGÉSZSÉGES VÁLASZ-
TÁS” felirat, és alatta az állam emblémája szerepelt, a 
harmadikon pedig a „Minnesotai gyümölcs” felirat és 
alatta egy piros szív, benne fehér pipa jellel, ami az 
egészséges ételek ismert szimbóluma.

A kutatók azt figyelték, hogy hányan vesznek almát a 
kosárból. Az összesen 369 megfigyelés alapján érdekes 
összefüggés rajzolódott ki: amikor a kosáron egyáltalán 
nem volt egészségügyi üzenet, illetve amikor az a tábla 
volt látható, amely feltűnően, kiírással hangsúlyozta az 
alma egészséges voltát, nagyjából ugyanannyian vettek 
a gyümölcsből, és ez a résztvevők 43,5, illetve 45,5 szá-
zalékát jelentette. Amikor azonban csak finoman, sza-
vak nélkül, egy piktogrammal utaltak az egészségre, az 
alma sokkal kívánatosabbnak tűnt, és a résztvevők 63 
százaléka vett a kosárból!

Ez pedig igazolja a gyanút, hogy a túl feltűnő egész-
ségügyi információ visszafelé is elsülhet. Az okokat egy-
előre csak találgatni lehet. Nem biztos, hogy egyedül 
csak az a vélekedés áll a háttérben, hogy az egészséges 
élelmiszerek kevésbé finomak. Könnyen lehet, hogy a 
reaktancia is szerepet játszik: az emberek nem szeretik, 
ha nagyon határozottan megmondják nekik, mit csinál-
janak, mit válasszanak. Ilyenkor úgy érzik, korlátozni 
akarják őket a szabad cselekvésben, és csak azért is a ja-
vasolttal ellentétes módon fognak viselkedni.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Szívtelenség (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Egyheti előny

A megfigyelés, miszerint egyes ma-
dárfajok a hideg idő beálltával el-

tűnnek szem elől, majd a tavaszias idő 
szeleivel újra felbukkannak, évezredes 
ismeret. Ám annak tényszerű leírása, 
hogy erre az időre a madarak milyen 

A madarak korábbi érkezését észak-
európai és észak-amerikai kutatók év-
tizedeket átfogó adatmennyiség elem-
zése révén mutatták ki. Kutatásukban 
195 költöző madárfaj 21 madárfigyelő 
állomástól származó adatát összegyűjt-
ve és áttekintve képesek voltak évtize-
des időtávon megmutatni a változást. 

A finn kutatók vezetésével végzett 
kutatásból az is kiderül, hogy a köl-
töző madarak tavaszi vonulási szoká-
sait az éghajlatváltozással összefüggő 
hőmérséklet-emelkedés módosítja. 
A korai tavaszodás során az élelem-
forrást jelentő növények és rovarok 
is hamarabb kezdik életciklusukat, 
így a hamarabb érkező madarak nem 
maradnak táplálék nélkül. De nem ez 
az egyetlen megfigyelt változás.

A vonuló állatok mozgása három fá-
zisra osztható. A korai érkezők a leg-
először útnak induló és leghamarabb 
célba érő egyedek, őket követi a több-
ség, majd ezek farvizén evickél be a 
késői,  főként fiatal és gyenge egye-
dekből álló csoport. Előbbiek igyekez-
nek a legjobb költőhelyeket elfoglalni, 
és nekik a legnagyobb az esélyük a 
szaporodásra, míg utóbbiak vagy túl 

Vízinövények szaporítása

A víz világnapján fontos hogy eszünk-
be jusson: nem csupán az emberek 

számára nélkülözhetetlen a víz, de szá-
mos élőlény számára életteret is jelent. A 
vizes élőhelyek rehabilitálása, fejlesztése 
kulcsfontosságú az ökoszisztéma szem-
pontjából. Ezeknek a karbantartása, 
rekultiválása sokféle part mentén élő nö-
vényt igényel, azonban a kertészetek 
eddig nélkülözték a hatékony technoló-
giát a nagy mennyiségű vízinövény-pa-
lánta előállításához. Ezt igyekezett or-
vosolni egy új kutatás, mely hatékony 
módszereket dolgozott ki a part menti 
vízinövények termesztésére.

A Floridai Egyetem munkatársai, 
Lyn Gettys és Kimberly Moore új ku-
tatásuk keretében a hagyományos 
üvegházi palánták neveléséhez hasz-
nálatos technológiákat igyekeztek al-
kalmassá tenni part menti vízinövé-
nyek hatékony és nagy mennyiségű 
termeszthetéséhez. Az eredménye-
ikről szóló beszámoló hozzáférhető a 
HortTechnology című folyóiratban.

felső talajréteggel, és durva építési 
homokkal, vagy ehelyett felső talaj-
réteg és építési homok 50-50 szá-
zalékos arányú keverékével töltöt-
ték meg. A táptalajt kontrolláltan 

okból telepednek át más égövbe, csak 
az elmúlt száz-kétszáz év tudományos 
megfigyeléseinek eredménye.

A madarak vonulási szokása bizo-
nyos mértékben genetikailag megha-
tározott, részben pedig tanult viselke-
dés. Oka főként a táplálék mennyisé-
gének időszakos változása, és nem fel-

tétlenül a melegebb környezet 
keresése, megfelelő élelemfor-
rás mellett ugyanis hajlamosak 
áttelelni költőhelyükön is.

Mivel a naptár egy ideje ta-
vaszt mutat, a telet nálunk 
töltő madarak kezdik ismét 
megtalálni hangjukat, és a 
hideg, élelemben kevésbé bő-
velkedő időszakot távoli tá-
jakon töltő szezonális vendé-
geink is lassan újra feltűnnek 
hazánk égboltján. 

És nem csak megjelennek, 
hanem korábban is érkeznek, 
mint néhány évtizeddel ez-
előtt. Az európai és amerikai 
költöző madarak a tavaszi vo-
nulásukat több mint egy héttel 
korábban kezdik meg, mint 
tették azt az 1950-es években.

A vizes élőhelyek helyreállítá-
sához sok fajból való és különbö-
ző nagyságú vízinövényekre van 
szükség, hiszen a természetes állat- 
és növényvilág csak a változatos 
partokra tér vissza. A part menti 
és a sekély vizek növényeire van a 
legnagyobb kereslet a parti rehabi-
litációs programok részéről, ezek-
ből azonban nagy szakmai kihívás 
a faiskoláknak a megfelelő méret 
és mennyiség előállítása.

Gettys és Moore a kísérleteik 
során négy vízparti fajra össz-
pontosítottak, ezek az indián 
hímpajzs (Peltandra virginica), a 
kaliforniai sásbokor (Sisyrinchium 
californicum), a vízi kontyvirág 
(Orontium aquaticum) és a nagyle-
velű bakopa (Bacopa caroliniana). 
Mind a négy növény az Amerikai 
Egyesült Államok területén ős-
honos évelő, és tőosztással könnyen 
szaporítható.

A növényeket palántanevelő tálcába 
ültették, melyek vízelvezető lyukakat 
tartalmaztak. Az edényeket táptalajjal, 

A költöző madarak egy héttel korábban érkeznek 
meg, mint néhány évtizeddel ezelőtt



Él e t É s  tu d o m á n y   2019/12  379

fiatalok a párzáshoz, vagy nem elég 
rátermettek, így nekik nincs okuk a 
sietségre. Ez a motivációkülönbség 
pedig széthúzza a vonulási időszakot, 
növekszik az időbeli különbség a korai 
és kései egyedek között.

További különbségek figyelhetők 
meg a rövid, illetve a hosszú távra 
induló madarak között. Bár mindkét 
kategória állatai átlagosan korábban 
indulnak el tavaszi útjukra, a kisebb 
távokat beutazó madarak esetén ez a 
változás 1,5-2 nap évtizedenként, a 
nagyobb távokat megtevő madarak 
esetén csak 0,6-1,2 nap/évtized volt. 
Ebből az a következtetés vonható le, 
hogy ha kisebb a távolság a két élő-
hely között, akkor a madarak előbb 
kelnek szárnyra. 

A korai érkezés azonban egyfajta 
szerencsejáték, így megvan a hátránya 
is. Az előbb megjelenő égi vándorok 
számítanak a kellemes időre és az en-
nek következtében felbukkanó táplá-
lékra. Egy hosszadalmas, elhúzódó tél 
azonban könnyen keresztülhúzhatja a 
költöző madarak számításait, és a túl 
hamar érkezőkre pusztulás várhat.

DáviD Tibor

A kísérletben a membrán bioreaktor 
egy módosított típusát használták. 
Ebben a parányi munkások anaerob 
élőlények voltak, melyeknek nincs 
szükségük oxigénre a lebontás során. 
Az eredmények azt mutatták, hogy 
az antibiotikumok jelenléte kiala-
kította a lebontó organizmusokban 
a gyógyszernek ellenálló gént, sőt 
megfigyeltek olyan gént is, amelyet 
a baktériumok a DNS-ükbe beépít-
ve egyszerre több készítménynek is 
képesek ellenállni. Ezt a jelenséget 
multidrog-rezisztenciának nevezik.

A víztisztítás során a tisztított, kifo-
lyó vízben kevesebb rezisztenciagént 
találtak, mint a bioreaktor működése 
során létrejött iszapban, és összessé-
gében kevesebb ellenálló DNS-sza-
kaszt  tapasztaltak a tisztítás folyama-
ta során, mintha aerob, azaz oxigént 
igénylő baktériumokat használtak 
volna. Elmondható tehát, hogy a le-
vegőtől elzárt organizmusok mun-
kája során kisebb mértékben jelennek 
meg az ellenállásért felelős gének.

Ezek jelenlétének és mennyiségé-
nek vizsgálata azért kiemelkedően 
fontos, mert a membránon néha-
néha átjutnak kisebb részecskék, 
és ezek között megbújhatnak a re-
zisztencia génjei is. Ezek képesek a 
természetbe kijutva nagy távolsá-
gokat megtenni. A természetben 
a rezisztenciagént továbbadhatják, 
így biztosítva akár a betegségekért 
felelős baktériumok számára is a 
védettséget a gyógyszeres kezelés-
sel szemben. Ha tisztában vagyunk 
ezekkel a folyamatokkal, könnyeb-
ben kivédhető és megelőzhető a re-
zisztens élőlények kialakulása és el-
terjedése.

D. T.

kijuttatott trágyával javították, az 
öntözést alulról vagy felülről végez-
ték. A növényeket 16 hétig gondoz-
ták, majd minőségi szempontból és 
magasságuk szerint pontozták őket.

A sásbokor és a hímpajzs akkor tel-
jesítettek a legjobban, amikor alul-
ról öntözték őket, és palántatápta-
lajban vagy homokban termesztették. 
A vízikontyvirág és a bakopa akkor 
nőttek a legjobban, amikor táptalajba 
ültették és alulról öntözték őket.

Nem volt váratlan eredmény, hogy 
ezek a fajok alulról öntözés mellett érzik 
a legjobban magukat, hiszen korábbi 
kutatások kimutatták, hogy a legjobb 
termesztési eredményt a vízzel el-
árasztott homokon lehet elérni. 

A kutatás eredménye szerint a part 
menti vízinövények jó minőségben 
termeszthetők sztenderd konténe-
rekben, táptalajokban, olcsó víztartó 
alátétekkel. Habár az is bebizonyoso-
dott, hogy nincs egyetlen olyan mód-
szer, mely minden parti faj termesz-
tésére alkalmazható lenne, a vízparti 
évelők üvegházi termesztése mégis 
egyszerűsíthető, és elvégezhető a je-
lenleg általános infrastruktúrával.

American Society for Horticultural 
Science

Az ellenállás kezdete

Az antibiotikum a XX. század fel-
becsülhetetlen értékű gyógyászati 

fegyvere. Az utóbbi évtizedekben túl-
zott felhasználása, valamint a gyógy-
szermaradványok visszajutása a kör-
nyezetbe arra sarkallja a baktériumo-
kat, hogy egyre jobb és széleskörűbb 
védelmet alakítsanak ki e fegyverrel 
szemben. Az egyik legkedvezőbb 
helyszín a rezisztenciáért felelős gének 
felbukkanására a szennyvíztisztító-te-
lepek medencéi és tartályai. 

Az Environmental Science & Technology 
folyóiratban megjelent kutatás az anti-
biotikum-maradványok és antibioti-
kum-rezisztenciáért felelős gének je-
lenlétét, illetve kapcsolatát vizsgálta. 
A kutatás során Ali Zarei-Baygi és mun-
katársai a Dél-Kaliforniai Egyetemen lét-
rehoztak egy, az ipari rendszert leképe-
ző, kis méretű szennyvízszűrőt, melyen 
azt tesztelték, hogy a vízbe juttatott 
gyógyszerek milyen hatással vannak a 
szűrőben lévő baktériumokra.

A modern víztisztító rendszerek egy 
típusában, a membrán bioreaktorban 
ugyanis parányi munkásokra bíz-
zák a szerves anyagok feldolgozá-
sát. A kettő az egyben megoldás során 
egyszerre történik a szennyvíz szűrése 
és a szerves anyagok lebontása. A szű-
résről a membrán gondoskodik, mely a 
részecskék átjutását akadályozza, a le-
bontást pedig a bioreaktor-tartályban 
lakó baktériumok biztosítják. Ha ezek 
a baktériumok nem halálos mennyi-
ségű gyógyszermaradvánnyal talál-
koznak, kialakulhat bennük az adott 
készítménnyel szembeni ellenállás. 
A rezisztencia génjeit pedig képesek 
a parányi élőlényekre jellemző génát-
adással szomszédjaiknak továbbítani.

Az antibiotikum-rezisztencia tesztelésére létrehozott tenyészetek
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A biztonság 
könnyelművé tesz 

Igen nehéz lenne olyan állatfajt ta-
lálni, amelyet – legalábbis bizonyos 

életkorában – ne fenyegetnének ra-
gadozók. Az állatok túlnyomó több-
ségénél megtalálhatók a ragadozóel-
kerülő viselkedésformák – olyan 
többé-kevésbé összetett felismerési 
és elhárító mechanizmusok eredői, 
amelyek révén az egyedek, illetve 
csoportok megnövelik életben ma-
radási esélyeiket egy predátor meg-
jelenésekor. Minél változatosabb vi-
selkedésű és komplexebb idegrend-
szerű fajról van szó, a ragadozóelke-
rülés is annál kiegyénültebb, az adott 
helyzethez, illetve támadóra szabot-
tabb lehet. A védekező viselkedés-
formák kialakulása evolúciós folya-
mat, amelynek során adott populá-
ció olyan ragadozók elkerülésére lesz 
leginkább képes, amelyek jellemző-
en fenyegetni szokták az egyedeket 
sok-sok generációnyi idő eltelte alatt.

A védekezés öröklött alapjaira jó 
bizonyítékkal szolgálnak azok a „ta-
lálkozások”, ahol a potenciális zsák-
mányfajok olyan ragadozókkal ke-
rülnek szembe, amelyekkel addig 
külön evolúciós utakon fejlődtek. 

Feltételezve, hogy a ragadozó va-
dászni fog az addig nem látott táplá-
lékfajokra (ami mellesleg nem biz-
tos), arra számítunk, hogy ilyenkor a 
„naiv” zsákmányfaj vagy populáció 
jóval nagyobb veszteségeket szen-
ved, mint a ragadozót evolúciósan 
ismerő egyedek. 

Az ember közreműködésével szá-
mos alkalommal lezajlott olyan raga-
dozóinvázió, amikor sajnos a fentiek-
ben vázolt jelenségnek lehettünk ta-
núi. Új-Zéland hatalmas szigetein 
például olyan fauna alakult ki ereden-
dően, amelyből hiányoztak a leghaté-
konyabb szárazföldi ragadozók: a 
méhlepényes emlősök. Mindaddig 
legalábbis, amíg az emberekkel meg 

nem érkeztek – hogy aztán ha-
marosan a helyi élővilág neme-
ziseivé váljanak. Evolúciós 
„felkészültség” híján az új-zé-
landi rovarok, kétéltűek, hül-
lők és madarak könnyű zsák-
mányt jelentettek még az olyan 
viszonylag jelentéktelennek 
tűnő emlősöknek is, mint ami-
lyen a patkány vagy a görény. 
Sok fajt a kipusztulástól félte-
nek ma már, és mivel a sziget-
ország teljes mentesítése a be-
telepített ragadozóktól meg-
oldhatatlannak tűnik, izolált 
menedékeket, gondosan elkü-
lönített rezervátumokat igye-
keznek létrehozni számukra, 
ahonnét minden nem-őshonos 
predátort kiirtanak előzetesen.

Egy friss tanulmányban helyi 
kutatók azt vizsgálták, hogy 
az efféle rezervátumokban 
védettséget élvező állatok a 
ragadozók zaklatása híján 

ÉT-ETOLÓGIA

„elfelejtik-e” az utóbbi évszázadokban 
kialakult elkerülő magatartásukat. 
Modellfajuk egy új-zélandi cine-
gelégykapó (Petroica australis) 
volt. E madárnak vannak olyan po-
pulációi, amelyeket ragadozómentes 
parkokba telepítettek, de ugyanakkor 
előfordulnak szerte a szigetországban 
is. A tesztek során a madarakat parkon 
kívül és belül egyaránt kitömött 
ragadozómakettekkel ijesztgették – 
mégpedig hermelinnel és patkánnyal. 
Az eredmények szerint a parkon belül 
már három évvel az áttelepítést köve-
tően is alábbhagyott a madarak óvatos-
sága a patkánnyal szemben a továbbra 
is patkányjárta területen élő fajtársak 
reakcióihoz képest. Érdekes módon a 
hermelinre továbbra is élénk elkerülést 
mutattak a parkon belül is a madarak 
– ezt az okozhatta, hogy a vizsgálat 
előtt nem sokkal a parkba sikerült her-
melineknek behatolni egy időre.

A vizsgálat figyelmeztet arra, hogy 
bár a ragadozómentesített területek 
megnövelik a sérülékeny fajok túl-
élési esélyeit, folyamatos ragadozó-
stimuláció nélkül a zsákmányfajok 
védekező képessége gyorsan alább-
hagyhat. Ez egyrészt védtelenebbé 
teszi őket olyan balesetek esetén, 
mint a ragadozók újbóli betörése, il-
letve óvatosságra int arra az esetre, 
ha a védett területen szaporodó po-
pulációból vissza kívánnak telepíteni 
az eredeti élőhelyre is egyedeket. 
Ezek ugyanis könnyű zsákmányt je-
lentenek majd a predátoroknak – 
vagyis célszerű legalábbis szimulált 
ragadozótámadásokkal „tréningez-
ni” a rezervátumokon belül is a pré-
dafajok egyedeit.

Pongrácz PéTer
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Államilag elismert nyelvvizsga

Rejtvényjátékunk e heti védett növényfaja is egy kora tavasszal nyíló 
évelő: a boglárkafélék rendjébe tartozó Pulsatilla flavenses, mely 
egy szűk elterjedésű, síkvidéki bennszülött növényünk (vízszintes 
1.). Ma már csak a Nyírség homoki gyepjein, homoki erdőssztyeppé-
in található meg, s ezek az állományok is fogyatkozóban vannak az 
agresszívebb jövevényfajok miatt. Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. A 10. heti Élet és Tudományban elkezdődő 20 hetes rejt-
vényciklusunk végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe 
rakva − egy 150 éve született magyar botanikus nevét adják ki. 
A név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves előfi-
zetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A védett faj közönséges neve. 6. Egy ...; tavaly 
ilyenkor. 9. A 13 vértanú városa. 10. Hentes a disznóölésen. 12. 
Marokkó arabok alapította fővárosa. 14. Selejtezőn elbukó. 15. 
Ancsa. 16. A fejére zúdít. 18. Ibrány határai! 19. Házsártos nő. 21. 
Az Abba együttes 1975-ös slágere. 23. Elterjedt műanyag névbetűi. 
24. Holland exkormányfő (Andries A. M. van). 26. Az aranycsapat 12. 
tagjaként emlegetett sportriporter (György, 1922–2018). 28. Nagyréde 
közepe! 30. ...-piciri; nagyon kicsi. 31. Becézett Abigél. 32. Híg étel. 
34. Tétet emel. 36. Neki felróhatóan. 38. Bűnt beismer. 39. Az ess 
követi! 40. Verőér.

FÜGGŐLEGES: 1. Néhai francia színművész, Fantomas alakítója 
(Jean). 2. Kedves, bájos. 3. Gáborka. 4. Ady Endre egyik álneve. 
5. A rubídium vegyjele. 6. Tujaszerű keleti díszcserje. 7. Szobrot farag. 

Próbálja ki!

8. Katonai építmény. 11. Nikó ...; színésznő, Ditrói Mór fedezte fel a 
Vígszínház számára (1853–1905). 13. Kedvelt sajtfajta. 17. Szöget 
deszkán keresztülüt. 20. Elmére vonatkozó. 22. Dohányáru. 25. Gyö-
nyörű madárdal. 27. Savanyítószer. 29. Agy, ész. 31. Kossuth-díjas 
színművész (István, 1931–2014). 33. Energiagazdálkodási informáci-
ós rendszer, röv. 35. Az illető tulajdona. 37. Az argon vegyjele.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: egyhajúvirág, tavaszkikerics.



382   É l e t É s  tu d o m á n y   2019/1 2

ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

A Szépművészeti Múzeum utób-
bi száz évének legnagyobb értékű 
műtárgyvásárlása révén különle-
ges remekművel gyarapodott a 
gyűjtemény. Anthonis van Dyck 
flamand festőnek, az európai 
portréfestészet egyik legnagyobb 
mesterének I. Károly angol király 
legidősebb lányát, Stuart Mária 
Henrietta hercegnőt ábrázoló 

nagy méretű festményét láthatja a közönség a múzeum-
ban. A művész 1641-ben készült, különleges szépségű es-
küvői portréja a múzeum gyűjteményének egyik ékkö-
ve. A festményt egy erre az alkalomra összeállított 
kamarakiállításon láthatja először a nagyközönség, a 
múzeum gyűjteményéből válogatott királyi gyermekek 
portréi és Van Dyck egy korai műve társaságában.

I. Károly angol király legidősebb leányát, Stuart Mária 
Henriettát a holland helytartó fiának, II. Vilmos orániai 
hercegnek szánta, hogy e dinasztikus frigy is erősítse a 
két ország közötti szövetséget. Az 1641. május 2-án meg-
kötött házasság beteljesedésével azonban még várni kel-
lett, hiszen Mária Henrietta még csak kilenc, Vilmos 
pedig tizennégy éves volt. (Gyermekük, aki később 
III. Vilmosként Anglia királya lett, kilenc év múlva szü-
letett meg.) Az esküvői portrén a hercegnő bal kezén 
jegygyűrűt visel, ruháján pedig azt a nagy méretű gyé-
mántbrosst, amelyet házasságkötésük alkalmából a férjé-
től kapott. A kamarakiállításon egy-egy rézmetszet-
portrén láthatjuk a hercegnő szüleit és jövendőbelijét is.

A május 31-ig a kamarakiállítás keretében látható 
festmény a későbbiekben a Régi Képtár állandó kiállítá-
sának kiemelkedő darabja lesz.

Melyik színésznő volt színpa-
don kívül az ÁVH ügynöke? 
Mi lett a sorsa a pesti szórakoz-
tatóipar háború előtti sztárjai-
nak, szerzőinek? Mely máig is-
mert művészek karrierjét törte 
ketté vagy indította el a kom-
munista rendszerváltás?

Az Országos Széchényi Könyv-
tárban július 15-ig látható Vö-
rös Csillagok – A Rákosi-

korszak szórakoztatóipara és a szocialista revük cí-
mű tárlat ezekre a kérdésekre ad választ a látogatóknak.

Az 1949-től zajló revükísér-
letek célja az volt, hogy a két 
világháború közt népszerű 
show-műsorokat kormány-
propagandával feldúsítva a 
szocialista embertípus kine-
velésének eszközévé tegyék. 

Kérdésessé vált, a korábban erotikus produkciókat (me-
lyekben a korszak sztárjai, a Latabárok, Kazal, Honthy, 
Alfonzó szerepeltek) sikerül-e elfogadhatóvá tenni az 
államszocialista kultúrairányítás számára. A nemzeti 
könyvtárban és magángyűjteményekben őrzött fényké-
pek és dokumentumok segítségével idézi meg az ötve-
nes évek elfelejteni kívánt szórakoztató műsorait és azok 
ma is ismert szereplőit. 

A szegedi nagy árvíz fest-
ményeiből nyílik kiállítás 
Szegedet lesujtva föl-
emeltem címmel a Fekete 

házban, ahol a város történetének egyik legnagyobb tra-
gédiáját bemutató alkotásokat láthatnak az érdeklődők. 

1879. március 12-én, azaz 140 évvel ezelőtt pusztítot-
ta el a Tisza Szeged városának jelentős részét. Az árvíz 
után húsz évvel, 1894-ben döntött úgy Szeged városa, 
hogy az árvíz csapását egy nagy méretű festménnyel 
kell megörökíteni az utókor számára. Először Benczúr 
Gyulát akarták felkérni a feladatra, ő azonban sok 
megrendelése miatt nem tudta elfogadni a felkérést. 
Ezért egy pályázat segítségével végül Vágó Pált bízták 
meg, hogy fesse meg az óriási méretű (közel hét méter 
széles és 3,5 méter magas) alkotást.

Az óriási méretek miatt a festmény a Móra Ferenc Mú-
zeumból nem mozgatható, ezért a Fekete ház kiállításán 
az alkotás olajnyomatát mutatják be az érdeklődőknek. 
Emellett látható lesz még az árvízi festménypályázatra 
beérkezett többi pályamű is, valamint megismerkedhe-
tünk az árvíz történéseivel Mikszáth Kálmán szemén 
keresztül, illetve kiderül az is, milyen szerepe volt Liszt 
Ferencnek Szeged újjáépítésében. A tárlat augusztus 
31-ig várja a látogatókat.

Egyedülálló vállalkozás a 
Budapest Photo Festival 
kiállítása a PIM-ben. Né-
hány kiválasztott Kányádi 
Sándor vers alapján a pro-
jektbe meghívott fotográ-

fusok – Fiala Gábor, Herendi Péter és Kerekes Emőke 
– a versszövegektől inspirálva készítenek képsoroza-
tokat. Az így született kiállítás nemcsak a nemrég el-
hunyt nagy magyar költő, Kányádi Sándor poétikai 
világának újszerű értelmezéseit és prezentálását ígé-
ri, hanem a kortárs magyar fotográfia számára is kü-
lönleges lehetőség.

A művészek a magyar fotóművészet különféle irányza-
taihoz tartoznak, s nem képillusztrációt készítenek, ha-
nem a saját szuverén művészeti módszereikkel és meg-
közelítéseikkel hozzák létre különleges szériáikat.

A Kamasz szelek fütyörésznek című kiállítás au-
gusztus 25-ig látható a Petőfi Irodalmi Múzeumban.

Stuart Mária Henrietta portréja

Versre fotó
Showtime!

Pusztító víz
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A hátlapon
Fokföldi gerle 
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A valóság elvesztése
A pszichiátriai tünetek megjelenése a 
demenciában szenvedő legtöbb beteg-
re jellemző, ugyanakkor azok erőssége 
jelentősen különbözik a betegek között, 
sőt akár egy érintett esetében is már 
más-más lehet a betegség eltérő szaka-
szaiban. Az Alzheimer-kórban a leg-
gyakoribb neuropszichiátriai tünetek 
a téveszmék, ritkábban a halluciná-
ciók, a nyugtalanság, az agresszió, az 
apátia és a depresszió.

Vaklátás
A vaklátás jelensége régóta foglal-
koztatja az agykutatókat. A jelenség 
lényege az, hogy noha az adott sze-
mélynek nincs tudatos látásélménye, 
bizonyos helyzetekben mégis úgy 
viselkedik, mintha látna. Például ha 
arra a kérik a beteget, hogy közvetle-
nül előtte elhelyezett tárgyakat vegyen 
fel, minden esetben a tárgy méretének 
megfelelő módon nyúl érte.

Órák – galambszárnyon
A galambász versenyóra egy igen spe-
cializált időmérő szerkezet. A postaga-
lambok nagyon sokáig jelentős szere-
pet játszottak a távolsági hírközlésben, 
az érzékeny információk esetében 
még bőven a rádiós hírközlés korában 
is. A postagalamb-tenyésztés ezért 
sokáig „nemzetbiztonsági szempontból 
kiemelt” tevékenységnek számított.

Afrika elterjedt, de sehol sem gya-
kori madara a fokföldi gerle (Oena 
capensis). Észak felől, a Nílus tor-
kolatától egészen Fokföldig elő-
fordul. Ezenkívül a Közel-Kele-
ten, az Arab-félszigeten és Mada-
gaszkár szigetén is költ. A Szahara 
nagy részéről és az Atlasz-hegység 
térségéből hiányzik.

Különleges alkatú, karcsú, hosszú 
farkú és rövid szárnyú kis galamb. 
Mint magevőnek, a déli órákban 
vagy délután már innia kell, ezért 
rendszeresen látogatja a tavak szegé-
lyét, ahol a sekély vízbe gázolva ak-
kurátusan szívja magába a vizet, 
hogy a felszedett magvak a begyé-
ben az emésztéshez megpuhuljanak.

Kedveli az akácialigeteket, a sza-
vannák ritkás tüskebozótjait, folyók 
menti cserjés facsoportokat. Egyes 
élőhelyein az év bármely szakában 
költhet, az északi részeken viszont, 
így az  Arab-félszigeten is, március-
ban kezd fészket építeni. Vékony 
ágacskákból és gyökérszálakból ra-
kott lapos fészkét száraz fűszálakkal 
béleli. Fészekalja rendszerint 2 tojás-
ból áll, kiköltésükhöz 13–16 napra 
van szüksége. A két szülő felváltva 
kotlik, s mindkettő részt vesz a fiókák 
etetésében is. A fiatalok tizenhat na-
pos korukban érik el röpképességüket.

Egyes populációi helyben lakó, ál-
landó madarak, míg mások nomadi-
zálók vagy rendszeres rövid távú vo-
nulók. Némely térségben kismérté-
kű terjeszkedést mutat. Izraelben 
1961-ben észlelték az elsőt, s napja-
inkra Eilat környékén rendszeres 
fészkelő madárrá vált.

Kép és szöveg:  
Bankovics attila
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