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Ahogy azt már biztosan észrevették, immár a harmadik 
cikk jelenik meg lapunkban, amely mellett az 
NJSZT, a Neumann János Számítógép-tudo-
mányi Társaság logója szerepel. Ez a számítás-
technikai témákat, informatikai kutatásokat, 
újdonságokat bemutató sorozat annak az 
együttműködési megállapodásnak az eredmé-
nye, amelyet Alföldi István,  az NJSZT igaz-
gatója, és kiadónk, a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat elnöke, Hámori József akadé-
mikus írt alá. A megállapodásnak köszönhe-
tően rendszeresen olvashatnak majd a mindennapi 
életünkben egyre nagyobb szerepet játszó témákról 
szakszerű ismeretterjesztő írásokat.

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
alapítása, 1968 óta, azaz lassan fél évszázada meghatáro-

zó szakmai szervezete az informatika tudományának, 
alkalmazási lehetőségeinek. A Társaság fontos szerepet 
játszik a digitális kultúra és műveltség terjesztésében – 
így az ismeretterjesztés is közel áll céljaihoz.

A cikksorozat eddig megjelent részeiben a 
robotika hazai műhelyeinek történetébe pil-
lanthattak be olvasóink az NJSZT Informa-
tika Történeti Kiállításának új időszaki tár-
lata alapján (ÉT 2017/27), megtudhatták, 
milyen változásokat hoz majd a Mesterséges 
Intelligencia alkalmazása a munkaerőpia-
con (ÉT 2017/41), mostani számunkban pe-
dig azokra a veszélyekre hívjuk fel a figyel-
met, amelyek elsősorban a fiatalságnak je-

lentenek fenyegetést a világhálón barangolva.
Fogadják, olvassák szeretettel, érdeklődéssel ezen in-

formatikai témájú cikkeinket, az NJSZT-vel együttmű-
ködésben született sorozatot!

Pásztor Balázs
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 Mesterséges 
akaraterő?

Már Arisztotelész leírta, hogy 
a viselkedést nagymértékben 
meghatározza az öröm keresé-
se és a fájdalom elkerülése. Az 

örömforrást jutalomnak, az elkerü-
lendő eseményt pedig büntetésnek 
szokás nevezni. A klasszikus kísér-
leti elrendezésekben leggyakrabban 
táplálék a jutalom, a büntetés pedig 
lehet például egy kellemetlen áram-
ütés. A természetben a jutalmak és 
büntetések mibenléte, kiléte azon-
ban gyakran nem egyértelmű, az 
élőlényeknek meglehetősen kompli-
kált helyzetekben kell eldönteniük, 
hogy érdemes-e megpróbálkozni 
egy adott cél elérésével. Elképzelhe-
tőek olyan esetek, amikor egy juta-
lom egyszerűen nem éri meg a meg-
szerzéséhez szükséges erőfeszítést 
(egy apró és magányos gyümölcsért 
nem érdemes a lombkorona csúcsába 
törni), de az is lehet, hogy túl veszé-
lyes megpróbálkozni a megszerzéssel 
(gyengécske ág végén lógnak a gyü-
mölcsök, vagy mondjuk egy ragado-
zó van az áhított jutalom közelében). 
Ezekben az esetekben a jutalomke-
resés gátlására van szükség. 

A jutalmazó rendszer létezése 
az ’50-es években merült fel, az-
óta számos fontos felfedezés látott 
napvilágot felépítésével és műkö-
désével kapcsolatban. A homlokle-
beny belső, középső részén található 
prefrontális kérgi terület (mediá-
lis prefrontális kéreg) fontos része 
a rendszernek, úgy tűnik, hogy 
központi szerepet tölt be a jutalom 
megszerzésére irányuló erőfeszíté-
sek végrehajtásának elbírálásában. A 
szabályozási folyamatot részleteiben 
még nem ismerjük, ezért a Stanford 
Egyetem kutatói az instrumentális 
kondicionálás egy változatával te-
remtettek komplex döntési helyzetet 
kísérleti állataik számára és a leg-
korszerűbb módszerekkel követték a 
mediális prefrontális kéreg sejtjeinek 
aktivitását.

Az instrumentális kondicionálás 
lényege, hogy a kísérleti állat egy 
adott cselekvést párosít egy jutalom 
megszerzésével. Ebben a kísérletben 
egy pedál lenyomásával juthattak 
élelemhez az egerek. A prefrontális 
kéreg sejtjeibe Ca2+-ion érzékeny 
fluoreszcens festéket juttattak. Mi-
vel ennek az ionnak a koncentráci-

B
IO

LÓ
G

IA

ója megemelkedik a sejt aktivitása 
miatt, az ingerületet vezető sejtek 
világítanak és mikroszkóppal meg-
figyelhetők. A kutatók több napon 
át követték a prefrontális kéreg akti-
vitását, néhány napon azonban a pe-
dál lenyomását élelem helyett áram-
ütés követte. A sejtek között találtak 
olyanokat, amelyeknek csökkent az 
aktivitása a pedálnyomás kivitelezé-
sének megkezdése előtt azokon a na-
pokon, amikor sokkolták az állato-
kat. Ez összhangban van azzal az el-
képzeléssel, miszerint a prefrontális 
kéreg bizonyos sejtjei gátolják a ju-
talom keresést: ezeknek a sejteknek 
el kell némulniuk, amikor az állat a 
pedál megnyomása, vagyis a juta-
lomkeresés mellett dönt.

Az említett sejtek aktivitásának 
mesterséges befolyásolásával azon-
ban nem sikerült meggátolni a pe-
dál megnyomását. A kutatók ezek 
után egy másik elrendezést alkal-
maztak, amiben a pedál csak egy 
néhány másodperces hangjelzés 
idején volt elérhető az állat számá-
ra és több ilyen próbát ismételtek. 
A pedál megnyomása ebben a kí-
sérletben is élelemhez juttatta az 
állatot, időnként pedig áramütéssel 
járt. Ezúttal találtak olyan sejteket, 
amik egyrészt az áramütés hatásá-
ra aktiválódtak, másrészt a hang-
jelzés alatti aktivitásukkal megle-
hetősen pontosan jósolták, hogy 
az állat megnyomja-e a pedált az 
adott próba során. Az együttjárás 
alapján ezúttal is megvizsgálták az 
ok-okozati összefüggés meglétét, 
ehhez azonban egy új módszerre 
volt szükségük, hiszen egy, csak a 
hangjelzés alatt fokozott aktivitást 
mutató sejtek működését akarták 
befolyásolni.

A módszer azon a tényen ala-
pul, hogy az aktiválódó idegsejtek 
génexpressziós mintázata is meg-
változik. Az adott területre két kü-
lönböző vírust juttatnak be, melyek 
közül az egyik az aktivitásfokozó-
dás miatt kifejeződő fehérjék segít-
ségével teszi lehetővé a másik által 
hordozott fényérzékeny ioncsator-
na szintetizálását a sejtben. Ennek 
eredményeként csak azokon a sejte-
ken jelennek meg fényérzékeny ion-
csatornák, amik fokozott aktivitást 
mutattak a beadást megelőző időab-
lakban. A kutatók a prefrontális ké-
regbe juttatták a két vírust, miután 
az állatokat többször is sokkolták. 
Az állatok ezután a hangjelzéssel 
kiegészített feladatot végezték, né-
hány próbán pedig mesterségesen 
(fényszál segítségével) aktiválták a 
fertőzött idegsejteket. Az állatok 
ezeken a próbákon nem nyomták 
le a pedált, vagyis legátlódott a ju-
talomkeresés. Ez a szabályozási me-
chanizmus fontos lehet a napjaink-
ban egyre változatosabb függőségi 
problémák kezelése során, hiszen 
ezekre jellemző az addikció tárgyá-
nak keresésére, megszerzésére irá-
nyuló törekvések elégtelen gátlása.

ReichaRdt RicháRd

 Ellenségmentes övezet

Gyakran nevezünk káros-
nak olyan rovarokat, amelyek 
nagymértékben elszaporodva 
bosszúságot okoznak nekünk. 
Legyen szó vérszívó szúnyog-

ról vagy éppen a fák leveleit csócsáló 
lepkehernyókról. Nem árt azonban 
néha egy kicsit utánagondolni, hogy 
milyen okok is vezethetnek egy-egy 
rovarfaj tömeges fellépéséhez. 

A herbivor (növényevő) rovarok 
népességének alakulását számos té-
nyező befolyásolja. Az időjárási vi-
szonyok, a táplálék minősége és a 
természetes ellenségek külön-külön 
is, de meglehetősen komplex köl-
csönhatás-rendszereken keresztül is 
jelentős hatást gyakorolnak rájuk. 
Tömeges elszaporodásuk egyik 
legjellemzőbb kiváltó oka (a nagy 
mennyiségű megfelelő táplálék és a 
kedvező időjárási viszonyok mellett) 
természetes ellenségeik teljes vagy 
részleges hiánya.

A következő oldalon látható kocsá-
nyos tölgy (Quercus robur) oszlopos 
(’Fastigiata’) változatára jellemző, 
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Az emberi mediális prefrontális kéreg 
elhelyezkedése
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ne találnánk gubacso-
kat. Mégpedig nem is a 
megszokott, levelenként 
1–3 gubacs egyedsűrű-
séggel, hanem ennek a 
többszörösével. Ez az 
irdatlan gubacstömeg 
egyetlen gubacsdarázs-
faj, a Cynips quercusfolii 
„szorgalmát” és nem 
kevésbé szerencséjét 
hirdeti. Az apró (15–20 
milliméteres), ám feltű-
nő almácskákra emlé-
keztető, szivacsos, göm-

bölyű gubacsokban a faj csak nősté-
nyekből álló egyivarú nemzedéke 
fejlődik, gubacsonként egy-egy 
példány. Ezek telelés után március-
áprilisban hagyják el óvóhelyüket (a 
gubacsot) és hímek híján, párosodás 
nélkül a tölgyek törzsén, vasta-
gabb ágain található alvórügyekbe 
petéznek. Ezekben a rügyekben 
a rügypikkelyek között megbújó, 
alig észrevehető (2–3 milliméte-
res) tojásdad gubacsok képződnek, 
amelyekben május-júniusra hímek 
és nőstények egyaránt kifejlőd-
hetnek. A párosodást követően a 
megtermékenyített nőstények a 
levélfonáki erekbe petéznek, ahol 
is nyár végére érik el végleges 
méretüket az „almácskák”.

Az iménti rovarfaj Magyarorszá-
gon őshonos, Európa nagy részén 
és Kis-Ázsiában is elterjedt. Leg-
gyakoribb gazdanövénye az emlí-
tett kocsányos tölgy, de számos más 
tölgyfajon is találkozhatunk vele. 
Mindkét nemzedéke ugyanazon 
a tölgyfajon, annak akár egyetlen 
egyedén is kifejlődhet. Ez azért is 
fontos szempont, mert így egyetlen 
elszigetelt faegyeden is folytathatja 
nemzedékváltó életciklusát. Vannak 

hegyesszögben felfelé álló ágak a 
mázsányi gubacsteher súlya alatt 
lehajolnak, kis híján le is törnek. A 
fán jószerivel nincs olyan levél, amin 

ugyanis olyan gubacsdarázsfajok, 
melyeknek két nemzedéke más-más 
tölgyfajt igényel.

Az ilyen mértékű fertőzés aligha 
használ a fának. Egyrészt ágai is le-
törhetnek, másrészt pedig a vegetá-
ciós időszak alatt megtermelt szer-
ves anyag jelentős része (körülbelül 
60–70 százaléka) nem a fa növeke-
dését, hajtás-, lomb- és terméskép-
zését, hanem a gubacsképződést 
szolgálta. 

Az ehhez hasonló extrém gu-
bacssokaság azonban felettébb ritka, 
természetes erdei viszonyok között 
szinte ismeretlen. A tölgyesekben 
ugyanis legtöbbször jelen vannak a 
gubacsdarazsak legfontosabb ter-
mészetes ellenségei, a fémfürkészek 
népes rokonsága. Ezek apró, jellem-
zően fémes csillogású parazitoid da-
razsak. Lárváik a gubacsdarazsak 
lárváin/lárváiban élősködnek, és 
kevés kivétellel el is pusztítják azo-
kat. Gyakori eset, hogy a begyűjtött 
gubacsok 90–95 százalékából nem 
maga a gubacsokozó, hanem vala-
melyik fémfürkész egyedei kelnek 
ki. Azaz természetes ellenségeik 
meglehetősen „szigorúan” reguláz-
zák a gubacsdarazsakat.

A képen látható mintegy 7 méter 
magas fa azonban egy városi sport-
pálya területén, tölgyerdőktől tá-
volabb tenyészik, így a természetes 
szabályozó tényezők (esetünkben a 
fémfürkészek) gyakorlatilag hiá-
nyoznak, illetve hatásuk elenyésző. 
A gubacsdarázs így „ellenségmen-
tes övezetben”, számottevő korlátok 
nélkül szaporodhatott el ilyen meg-
döbbentő mértékben. Sikerében a 
parazitoidok hiánya mellett valószí-
nűleg a kedvező időjárási viszonyok 
is játszhattak némi szerepet.

A látványos jelenség jól érzékelte-
ti, hogy a természetes ellenségek-
nek milyen meghatározó szerepe 
van a herbivor rovarok populáci-

A megtámadott kocsányos tölgy,  
amely elvesztette oszlopos formáját

Gubacsok tömkelegétől roskadozó tölgylevelek

Egy fémfürkész, a Torymus auratus (A SZERZŐ FELVÉTELEI)
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óinak fékentartásában. Ugyanak-
kor azt is segít megérteni, hogy a 
természetes közegükből kiemelt, 
városi környezetben tenyésző fa-
egyedek (túl a légszennyezés és a 
vízhiány okozta stresszen) miért 
vannak fokozottan kitéve egyes 
rovarok tömeges fellépésének, le-
gyen szó őshonos vagy akár ide-
genhonos inváziós fajról. Számos 
idegenhonos rovarfaj ugyanis ép-
pen azért válhat új hazájában in-
vázióssá, mert „megszökött” azon 
természetes ellenségei elől, ame-
lyek őshazájában hatékonyan kor-
látozták népességét.

csóka GyöRGy

 A hosszúszárnyú bálna 
párafelhőjének 
mikrobiótája

A Woods Hole Oceanographic 
Institution (USA) munkatár-
sai azonosították az egészséges 
hosszúszárnyú bálna párafelhő-
jében található baktériumflórát. 
A párafelhő az a nedves kiléleg-

zett levegő, mely a bálna orrnyílásán 
távozik. Az új eredményt az Ameri-
can Society for Microbiology 
szaklapjában, az mSystems 
című folyóiratban pub-
likálták. A párafelhő 
mikrobiótájának felfede-
zése azért jelentős, mert 
segítségével figyelemmel 
kísérhetik a bálnák egész-
ségi állapotát. A bálna 
esetében éppúgy, mint az 
embernél, az egészséges 
külső és belső mikrobióta 
fontos szerepet játszik az 
egészséges immunrend-
szer fenntartásában.

„A légzőrendszer a bálnák 
esetében általános célpont-
ja a tüdőt támadó baktériumoknak. 
Gyakran találunk légzőszervi beteg-
ségeket a legyengült és elhullott bálnák 
testében. De mindeddig csak keveset 
tudtunk az egészséges bálnák normá-
lis légzőrendszeri mikrobiótájáról” – 
mondta Amy Apprill kutató, a tanul-
mány vezető szerzője.

Általában a mintavételhez csónak-
kal megközelítik a bálnát, és egy 
rúdon nagy Petri-csészét tartanak 
az orrnyílás közelébe, hogy a pára-
felhőt felfogják. Ezzel a módszerrel 
azonban a minta beszennyeződ-
het, ráadásul az állat viselkedése és 
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stressz-szintje is változik a csónak 
közelsége miatt, ami szintén vál-
toztat a minta összetételén. A ku-
tatócsoport minimalizálni akarta 
a mintavétel támadó jellegét, ezért 
egy erre a célra kifejlesztett apró 
helikoptert használtak. Az új mód-
szert 2015-ben Patagoniában tesz-
telték, majd sikeresen alkalmazták 
a Cape Cod területén élő hosszú-
szárnyú bálnák párafelhőjének be-
gyűjtésében.

„A drónt arra használtuk, hogy légi 
felvételeket készítsen a bálnákról, így 
kiértékelhettük a fizikai állapotukat. 
Mivel a helikopterünk repülési telje-
sítménye stabil volt, rájöttünk, hogy 
gyorsan keresztül tudunk repülni vele a 
párafelhőn anélkül, hogy zavarnánk a 
bálnákat” – mondta Durban, a tanul-
mány társszerzője.

Amint az állat láthatóvá válik a 
drón aljára szerelt kamera segítsé-
gével, nagy felbontású kép készül, 
melyet később elemeznek a bálna 
egészsége szempontjából. A drón 
tetejére sterilizált Petri-csészét 
erősítenek. A drónt gyorsan a pá-
rafelhőbe navigálják, így a bálna, 
úgy tűnik, észre sem veszi a jelen-

létét, és nem változtat viselkedé-
sén. A párafelhő egy része a Petri-
csészébe kerül.

Két különböző hosszúszárnyú 
bálnapopulációtól gyűjtöttek pá-
rafelhő-mintákat: 17 part mentén 
úszó, Cape Cod (USA) területén 
élő bálnától, és 9 bálnától, melyek 
Vancouver Island (Kanada) kör-
nyékén élnek. A kutatócsoport ezt 
követően szekvenálta a genetikai 
anyagot, melyet a mintákban ta-
lált, és így határozta meg, milyen 
mikroorganizmusok élnek a bál-
nák légzőrendszerében.

„Meglepődtünk, hogy olyan mik-
roorganizmus-közösséget találtunk, 
mely nagyon eltért a tengervíz mik-
roorganizmusaitól. Ez azért is iz-
galmas, mert bizonyítja, hogy tiszta 
mintán dolgoztunk, mely valóban csak 
az állatból származott” – mondta 
Apprill.

Apprill és kollégája, Carolyn Mil-
ler, 25 olyan baktériumcsoportot 
azonosított, mely minden mintá-
ban megtalálható volt. „Ez erősen 
arra utal, hogy tekintet nélkül arra, 
hol él az állat, és hogy milyen korú 
vagy nemű, ugyanolyan a párafelhő-
jük mikrobiótája” – mondta Apprill.

A 25 állandó baktériumcsoporton 
belül a kutatók 20 olyan szekvenciát 
találtak, mely más tengeri emlősök 
mikrobiótájához hasonlít. A legtöbb 
hasonlóságot egy olyan mikrobióta-
adatbázisban találták, mely a palack-
orrú delfintől gyűjtött mintákon 
alapult.

A kutatás következő fázisában 
a mintákat legyengült hosszú-
szárnyú bálnáktól gyűjtik majd, 
hogy így találják meg a beteg-
ségek lehetséges indikátorait. A 
szekvenálási módszert is fejleszteni 

szándékoznak, hogy víru-
sok és gombák elemzésére is 
alkalmas legyen, hiszen a je-
lenlegi kutatás csak baktéri-
umokra és ősbaktériumokra 
(a baktériumhoz hasonló 
egysejtű mikroorganizmus)  
fókuszált. Az eredmény a 
bálnák megőrzése szempont-
jából is fontos, hiszen az el-
múlt év nehéz időszak volt 
a hosszúszárnyú bálnáknak. 
Az elmúlt 19 hónapban leg-
alább 53 hosszúszárnyú bálna 
pusztult el az Atlanti-óce-
án partvidékén, mely „szo-
katlan halálozási esemény-

nek” számít. Az északi simabálna 
(Eubalaena glacialis) szintén nagy 
veszteséget szenvedett. Populációja 
jelenleg kevesebb mint 450 egyedet 
számlál, április közepéig már 15 el-
hullott egyedet találtak. A halál oka 
legtöbbször hajóval való ütközés, 
vagy az, hogy az állat halászhálóba 
gabalyodik. A klímaváltozás miatt 
az óceánok vize felmelegszik, így 
kevesebb az evezőlábú rák, mely az 
északi simabálna fő tápláléka volna, 
így sok egyed alultáplált, és kevés-
bé képes szaporodni.
Forrás: Woods Hole Oceanographic Institution

Hosszúszárnyú bálna táplálkozik Vancouver vizein (drónfelvétel)
FOTÓ: JOHN DURBAN (NOAA), HOLLY FEARNBACH (SR3), LANCE BARRETT- 

LENNARD (COASTAL OCEAN RESEARCH INSTITUTE)
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Az eucharisztikus világkong-
resszus szervezőinek a válasz-
tása azért esett Budapestre, 

mert a legutóbbi világkongresszust a 
Fülöp-szigetek fővárosában, Manilá-
ban tartották és 1936-ban ugyancsak 
ott volt a világ katolikusainak legna-
gyobb rendezvénye, majd két évre rá 
Budapesten. Ez az egymásra követke-
zés erősen nyomott a latban a szervezés 
jogának elnyerésekor. Természetesen a 
helyi egyház fogadóképessége is számí-
tásba jött, így a múlt és a jelen egyszer-
re érdemelte ki hazánk legnépesebb 
történelmi egyháza számára ezt a meg-
tisztelő, ugyanakkor próbára tevő fel-
adatot, a vallási eseménysorozat előké-
szítését, majd lebonyolítását. 

Teste és vére
Az eucharisztikus világkongresszusok 
középpontjában az eucharisztiáról (ol-
táriszentségről) vallott szilárd meggyő-
ződés mint változatlan és változtatha-
tatlan tanítás áll, amely szerint az oltá-
riszentség alapítója, Jézus Krisztus aka-
ratából az utolsó vacsora kenyere és 
bora az ő teste és vére. Következéskép-
pen az ő valóságos jelenléte, a kenyér és 
bor színe alatt szintén hittétel, a szent-
mise egyszerre az utolsó vacsora és  ke-
resztáldozat megjelenülése. A kong-
resszusok eseményei ezeket a hittitko-
kat, misztériumokat közvetítik a hívő 
résztvevők felé, hitük megerősítése, el-
mélyítése végett.

E közel másfél évszázada töretlen 
népszerűségnek örvendő vallási ren-
dezvény nem időtől helytől független 
lelki összetevők hatására jött létre, ha-

AZ EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSOK TÖRTÉNETE 1938-IG

nem a XIX. század azon évtizedeiben, 
amikor az egyház legidősebb leányá-
nak, a franciának a napjai - akkor, a 
kortársak szemében úgy tűnt -  meg-
számláltattak a több évtizedes antikle-
rikális támadások következtében.

Az oltáriszentség tisztelete különböző 
formákban ősidők óta jelen volt a ke-
resztény egyházak életében, az újkor 
elején pedig a Trienti Zsinat (1545-
1563) szorgalmazta különféle előírásai-
val. A francia forradalom tíz esztende-
je (1789–1798) a vallási életre nézve 
végzetesnek tűnt, ám a restauráció ko-
ra együtt járt a hitélet megújulásával, 
főként az egyre növekvő számú papi és 
szerzetesi hivatás következtében, ami a 
vallás puszta létét is ellenző politikusok 
körében kiváltotta azok élénk ellenke-
zését. Ez utóbbit fokozta a pápaság te-
kintélyének mondhatni váratlan növe-
kedése az ultramontán szellemi irány-
zat következtében.

Ez tette lehetővé az I. Vatikáni Zsinat 
(1869-1870) előkészítését és ülésezését az 
1870 nyarán történt félbeszakadtáig, ami 
a francia–porosz háború kitörésének és 
Itália egyesítésének volt a következmé-
nye. Garibaldi csapatai 1870. szeptember 
20-án elfoglalták Rómát, az Egyházi ál-
lam addigi fővárosát és mintegy megpe-
csételték a katolikus egyház központi in-
tézményének, a pápaságnak a sorsát. 
Ezek a történelmi események alkotják a 
hátterét azoknak a lelki, hitbuzgalmi 
kezdeményezéseknek, amelyek közül a 
leghatékonyabbnak az eucharisztia tisz-
teletén buzgólkodó nemzeti, majd nem-
zetközi kongresszusok bizonyultak. A 
szentségimádás a XIX. század derekától 

kezdve terjedt el a francia egyházból és 
néhány évtized alatt az egész világ-
egyházban meggyökerezett. Marthe 
Tamisier fogalmazta meg az ellenséges 
politikai és szellemi környezet közepette 
azt a gondolatot, hogy az oltáriszentség 
nyilvános tisztelete ellenszerül szolgálhat 
a kor hit- és egyházellenes támadásaival 
szemben. Először zarándoklatot szerve-
zett Avignon városába 1874 nyarán, 
majd egy hónappal később Ars volt az 
újabb megmozdulás célpontja. A hívek 
tömegeinek megjelenése a kezdeménye-
zés gazdáját meggyőzte annak életreva-
lóságáról és egyházi személyek segítségé-
vel igyekezett azt intézményesíteni. 

Ünneplő munkások
Párizs vak bíboros-érseke, Mgr Gaston 
de Ségur több főpap-társával a kezde-
ményezést hathatósan felkarolta és a 
nemzeti zarándoklatok nemzeti kong-
resszusokká lettek (Douai, Faverney 
1875). Mgr Ségur szerint a vallásellenes-
ség egyetemes jelenség, ezért a reá adott 
feleletnek, a kongresszusnak is nemzet-
közinek kell lennie. A mozgalom eköz-
ben XIII. Leó pápa (1878-1903) támo-

2020-ban Budapesten rendezik a 52. eucharisztikus világkongresz-
szust, amely öt földrész katolikus vallású híveinek népes küldött-
ségeit fogadva, néhány napra a helyi, magyar egyházat állítja az 
1,2 milliárd hívőt számláló világegyház érdeklődésének, figyelmé-
nek a homlokterébe. Ez a figyelem azonban óhatatlanul is ráirányul 

a fővárosra, az országra, sőt az egész Kárpát-medencére.

KRÍZISBŐL SZÜLETETT 
VILÁGTALÁLKOZÓ

Az eucharisztia allegóriája  
ismeretlen spanyol festő alkotásán
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felbátorodtak, hogy négy év múltán a 
később nagy hírnévre szert tett egye-
tem megnyithatta kapuit. A kongresz-
szus nemzetközi jellegét erősítette az a 
tény, hogy már másodszor kilépett a 
francia határokon túlra. Viszont az 
sem csökkentette, hogy a következő 
két kongresszus ismét Franciaország 
területén gyűlt egybe (Toulouse 1886, 
Párizs 1888). Ezekben az években, 
1879-től kezdve a törvényhozás folya-
matosan kiépítette a kötelező, ingyenes 
és laikus szellemű elemi oktatásintéz-
mény-rendszerét, s ennek egyenes kö-
vetkezménye volt az az 1882. novem-

ber 2-án kelt miniszteri ren-
delet, miszerint az állami is-
kolákban tilos kifüggeszteni 
a feszületet, vallásos témájú 
képeket. Az eddig megmaradtakat el 
kellett távolítani, hogy a nem hitben 
nevelt gyermekek érzékenységét ne 
sértsék puszta jelenlétükkel, láthatósá-
gukkal. Mivel számos szerzetesrend 
tagjai nemcsak hittant tanítottak, ha-
nem más tárgyakat is, a legegyszerűbb 
megoldást az 1886. október 30-án kelt 
törvény hozta: szerzetesek semmit sem 
taníthatnak az állami iskolákban. A 
politikusok által folyamatosan szított 
vallásellenesség légkörében a francia 
földön tartott eucharisztikus kongresz-
szusok szervezése, az azokon való rész-
vétel az uralkodó politikai széljárással 
szembeni ellenállásnak számított, s ez 
növelte a francia katolikus vezető ér-
telmiség öntudatát. Annál zavarba ej-
tőbbnek és nehezen értelmezhetőnek 

tűnt XIII. Leó pápa (1878-1903) felszó-
lítása 1892. február 17-én, aki a köztár-
saság elfogadására buzdította a helyi 
egyház képviselőit és híveit, valamint a 
vallásellenességből fakadó intézkedé-
sekkel szembeni nemes ellenállást java-
solta.

Szent helyen
A szervezők a középkori történelemből 
merítettek, amikor a flamand Ant-
werpenben hívták össze a 7. kongresz-
szust. Szent Norbert, a premontrei 
rend alapítója 1124-ben itt aratott győ-
zelmet az eucharisztiát tagadó eretne-

kek fölött. Az aktuálpoli-
tikai áthallások, ekkor 
úgy tűnt, csendesednek. 
Ezalatt erőgyűjtés folyt, 
mert 1893-ban az akkor 
is sokféle küzdelem szín-
teréül  szolgáló Jeruzsá-
lemben gyűlt egybe a 8. 
kongresszus. Az orosz cár 
hatalmától megtámoga-
tott ortodox keresztény-
ség a Szentföldön egyre 
több szent helyet szerzett 
meg és a katolikus zarán-

dokok mindinkább idegennek érez-
hették magukat, a ferences szerzetesek 
jelenléte nem tudta az ortodox fölényt 
ellensúlyozni.

Ez a három éves előkészület után tar-
tott nemzetközi esemény alkalmul 
szolgált arra, hogy a latin, nyugati ka-
tolikus egyház bejelentse jogos igényét 
az itteni szenthelyeken való aktív jelen-
létre. XIII. Leó pápa külön követe, 
Benoît Langénieux bíboros, reimsi ér-
sek hatékonyan képviselte a Szentszék 
érdekeit, mialatt a magáéról sem feled-
kezett meg. A szervezőket sikeresen 
meggyőzte arról, hogy a következőt 
egy év múltán az ő székvárosában hív-
ják egybe. A franciák őseinek, a fran-
koknak a megkeresztelkedése, Klodvig 
vezérükkel az élén, itt történt 496-ban, 

gatását elnyerve folytatta munkáját és 
választotta első színhelyül Lille városát. 
Az ipari munkásság nagyszámú jelenlé-
te tükrében meglepő döntést hoztak az 
illetékesek, a keresztény társadalmi ta-
nítás talaján álló, éppen születő mun-
kásszervezetek ismeretében érthető el-
határozás született. Az első nemzetközi 
eucharisztikus kongresszus Lille hely-
színnel három napig tartott, 1881. júni-
us 28-29-30-án. Az esemény valóban 
nemzetközinek bizonyult, mert a pápa 
külön brévével és személyes megbízott, 
Gaetano Alimonda bíboros küldésével 
támogatta az eseményt. Négy bíboros, 
öt érsek, 24 püspök jelent 
meg a négyezer fős tömeg 
élén. Nyolc európai ország 
mellett Mexikó, Chile és 
az Antillák is elküldték 
követeiket. Aktuálpoliti-
kai háttérként megemlí-
tendő, hogy a kongresszus 
előtt két héttel a francia 
parlament elfogadta a val-
lásoktatás iskolákból való 
kitiltását tartalmazó tör-
vényjavaslatot, ami az or-
szág tanuló ifjúságát ide-
genítette el a hittől, vallá-
sosságtól. A kongresszust 
templomi körmenet zárta, 
mert közterületen törvény 
tiltotta a vallási élet bár-
milyen formájú jelentke-
zését az állam semlegessé-
gének jegyében. 

A tervének teljesülte után Marthe 
Tamisier visszavonult, többé szerve-
zői szerepet nem vállalt. Egyszerű 
résztvevőként huszonegy kongresz-
szuson lehetett jelen 1910-ben bekö-
vetkezett haláláig.

A következő kongresszust egy év 
múlva Avignonban tartották, majd 
1883-ban a belgiumi Liège adott ott-
hont a rendezvénynek. E város két ki-
emelkedő személyisége, Szent Julianna 
premontrei apáca, és az itteni archidia-
kónusból római pápává lett IV. Orbán 
(1261–1264) szorgalmazta és terjesztet-
te el az eucharisztia ünnepét, magyar 
nevén az Úrnapja megtartását. A svájci 
katolikusok a XIX. században számos 
hátrányos megkülönböztetést kénysze-
rültek elszenvedni, s ezzel kiérdemel-
ték, hogy 1885-ben Fribourgban tart-
sák meg a kongresszust. Sikere követ-
keztében a katolikus egyetem szerve-
zésén munkálkodók olyannyira 

Főoltár a Hősök terén Budapesten 1938-ban...

... és Manilában 1937-ben
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után merészet gondolva Londonban 
(1908) tartották meg a 19. kongresz-
szust, ami az ír katolicizmus Róma 
iránti hűségessége jutalmának számí-
tott az anglikán államegyház fagyos, 
mi több, ellenséges magatartása köze-
pette. Köln (1909) után új világrész 
városa, a kanadai Montreal lett a 
nemzetközi összejövetel színhelye. Az 
Ibériai-félsziget következett, ponto-
sabban a spanyol főváros, Madrid (1911), 
ami csak a történelmet nem ismerő szá-
mára mutathat idilli színhelyet mediter-
rán népi vallásosságával. Gyarmati hábo-
rú, barcelonai mozgolódás, portugál 
rendszerváltás királygyilkossággal tar-
kítva, sötét hátterül szolgáltattak, utalva 
a hamarosan bekövetkező világégésre, 
amelytől a pápa óva intette a gyarmati 
nagyhatalmakat. A béke bizonyosságá-
nak tudatában jöttek össze a világ katoli-
kusait képviselők Bécsben (1912), Máltán 
(1913) és Lourdes-ban (1914)  Ez utóbbi 
hatalmas méreteivel, tömegeivel jelezte, 
hogy a katolikus elit szűk csoportja he-
lyébe a tömeg lép, s a kongresszus vissza-
fordíthatatlanul a tömegrendezvények 
irányába tart, a lelki tartalom megőrzése 
a külsőségekkel szemben mind több erő-
feszítést fog igényelni. 

A béke csókja
Az I. világháború ezt néhány évre el-
odázta. A római (1922) szerény keretek 
között zajlott, ami Itália belpolitikai 
helyzete miatt érthető volt. Amsterdam 
(1924) kedvező helyszínnek bizonyult a 
világháború kitörésének tizedik évfor-
dulóján a nemzetek közötti béke kinyil-

a legendás, angyal hozta krizma 
ampolnáját, a királlyá kenés nélkü-
lözhetetlen elemét itt őrizték 1789-
ig. Ennél beszédesebb történelmi 
helyszín aligha akadt Franciaország-
ban. Utóbb, 1996-ban II. János Pál 
pápa (1978-2005) is élt ezzel a meta-
kommunikációs színhellyel, amikor 
feltette a kérdést a francia egyházon 
keresztül a nemzetnek: megtartot-
tad-e a keresztségedkor tett ígérete-
det? A reimsi gyűlés tovább erősítette 
a nemzetközisége mellett is megőr-
zött francia jelleget. A következő 
kongresszusra a jeruzsálemihez ha-
sonlóan szintén három évig tartott az 
előkészület és tartalmának eredetisé-
gével vált egyedivé. Paray-le-Monial 
volt a színtere 1897-ben. Köztudott, 
hogy az újkor egyik legelterjedtebb 
kultusza, a Jézus Szíve tisztelet innen 
indult hódító útjára és kézenfekvő 
volt egybekapcsolni az eucharisztikus 
kultusszal. Ám ennek francia aktuál-
politikai áthallása is volt. 

Engesztelés és tömegesedés
A porosz-francia háborúban elszenve-
dett vereséget az egyháziak a francia 
nemzet számos bűneiért kapott bünte-
tésként értelmezték, s erre egyetlen 
válasz volt lehetséges: az engesztelés. A 
„bűnbánó Gallia” a párizsi Mont-
martre dombján ekkor már javában 
építette a Jézus Szívének szentelt bazi-
likát, amely a későbbiekben a folya-
matos, állandó szentségimádás szín-
helye lett. A francia közelmúlt törté-
nelmének sikeres vallási tematizálására 
kiváló példával szolgáltak a rendezők, 
ám ezzel visszaterelték a mozgalmat 
néhány következő alkalommal a fran-
cia nyelvterületre: Brüsszel (1898), 
Lourdes (1899), Angers (1900), Namur 
(1902), Angoulême (1904). A 16. kong-
resszus Rómában gyűlt egybe, ami me-
részségnek számított. Rómának Gari-
baldi seregei által történt elfoglalásakor, 
1870-ben a pápa, IX. Piusz (1846-1878) 
a Vatikán foglyának nyilvánította ma-
gát, többé nem hagyta el a Vatikán te-
rületét. A Szentszék és az olasz állam 
közötti kapcsolat rendezetlen volt, kö-
vetkezésképpen a pápa melletti állás-
foglalás kihívásszámba ment. A pápa 
nem léphetett ki a világba, a világ ment 
a pápához. Ez volt az első alkalom, 
amikor pápa celebrálta az euchariszti-
kus liturgiát. A szervezők a belga 
Tournai (1906) és a francia Metz (1907) 

vánításához. A szentmise során a béke-
csók átadása szolgált alkalmul, és az an-
gol bíboros a bécsi érseket, a bécsi a fran-
ciát, a francia a német bíborost, a német 
a spanyolt illette Krisztus békéjével, en-
nek jegyében átölelte főpap társát.

A holland szervezést túlszárnyalta az 
amerikai, Chicagóban (1926). Az ame-
rikai lelkület a „leg-”ekben tükröző-
dött, résztvevőket, technikai eszközö-
ket illetően. A következő Sydney-ben 
(1928) ezzel nem tudott versengeni, a 
XIX. századi angol fegyenctelepként 
működő földrész katolikus ír mártír-
jaira irányult a figyelem. Afrika kö-
vetkezett, ahol az egykori nagyváros, 
Karthágó (1930) emlékeztetett az 
ókor észak-afrikai kereszténységére 
és az iszlám áradatra, amely e virágzó 
helyi egyházat felszámolta. Dublin 
(1932) az ír katolikusok hősies kitar-
tása folytán fogadhatta a zarándoko-
kat, majd Dél-Amerika következett: 
Buenos Aires (1934). A hatalmas mé-
retek (résztvevők száma stb.) mellett 
kitűnt a helyi egyházi élet számos hi-
ányossága, amit a kongresszus hatásá-
ra az illetékesek missziós lendülettel 
igyekeztek felszámolni. Manila 
(1936) már a budapesti eucharisztikus 
kongresszus (1938) előzményének te-
kinthető ugyanúgy, mint a 2016-os, 
szintén manilai. Az adott korhoz, 
helyszínhez többé-kevésbé kötődő 
nemzetközi rendezvények legtöbb-
ször rendelkeznek egyéni vonásokkal. 
Vajon 2020-ban mivel szembesülnek 
majd a Budapestre zarándoklók?

Török József

Az Eucharisztikus Világkongresszus Dublinban 1932. júniusában



Él e t É s  tu d o m á n y   2017/44  1385

Kultúrnövényeink ter més vesz te
sé gei ben meghatározó szerepük 
van a gyom nö vé nyek nek, ennek 

körülbelüli mértéke mintegy 10 száza
lék. Az általuk okozott károsodások 
több formában érvényesülnek: a táp
anyagért és vízért folytatott versengés 
(kompetíció) a kultúrnövényekkel, bő
séges magprodukció, amely jelentősen 
növeli a talaj gyommagkészletét, a ter
més minőségének rontása (például 
szorult gabonaszemek), de a vetőmag
vak tisztításának nehézségeire, költsé
geire is gondolhatunk. A ma alapelv
ként követett integrált gyomszabályozás 
– ismertebb néven a gyomirtás – rend
szerében megkülönböztetünk mechani
kai, fizikai, kémiai és biológiai védeke
zési lehetőségeket. 

A herbicidek népszerűsége
A gyomirtó szerek a fél évszázadra 
visszanyúló bevezetésüket követően 
népszerűvé váltak, s a kémiai véde
lem mind a mai napig a gyomszabá
lyozás fő eszköze. A herbicidek (herba: 
’fű, növény, gyom’; caedere, cecidi, 
caesus: ’megöl’, s ebből: -cid: ’ölő’) sike
re nem véletlen, hiszen e szerek vi
szonylag olcsók, megbízható eredmé
nyeket hoznak (néhányuk hatékonysá
gához azonban a kijuttatást követően 
csapadék szükséges), és a teljesítményük 
is rendszerint állandó. 

Ám nem tagadhatók negatív hatá
saik, amelyek veszélyesek lehetnek 
az élő környezetünkre nézve. Példa
ként említhető a szerek elsodródásá
nak kockázata, s ezzel egy másik, 
például a szomszédos kultúrát káro

sítják, esetleg a vegyszermaradék 
megjelenése a termésben, fennmara
dása a talajban, továbbá szennyezője 
lehet a természetes vizeinknek, vala
mint kialakulhatnak herbicidre
zisztens egyedek, majd a hatóanyag
ra ellenálló teljes gyompopulációk. 
Ez csupán néhány tényező, mely to
vábbi vizsgálatokra késztette a kuta
tókat, hogy újragondolják a herbici
dek alkalmazásának előnyeit és a 
bennük rejlő kockázatokat. Az elő
zők tükrében egyre sürgetőbb a 
késztetés egyéb, alternatív megoldá
sok kidolgozására. Így ötlött fel a 
gondolat a biológiai védekezésen be

lül a növényi kórokozók gyomnövé
nyek elleni felhasználására, amely 
egyfajta potenciális lehetőséget ad a 
környezetkímélő védekezésre.

A természetes úton, biológiai védeke
zésre felhasználható mikroorganizmu
sokat, illetve azok bioaktív vegyületeit 
már több évtizede vizsgálják annak ér
dekében, hogy felválthassák velük a 
szintetikus hatóanyagú növényvédő 
szereket. Több esetben a megfelelő ha
tékonyságuk hiánya, olykor az egye
netlen szántóföldi teljesítményük kö
vetkeztében nem kerülhettek be a nö
vényvédelem piacára. Manapság a 
technológia fejlődése és a sok alapkuta

G YO M O K  E L L E N I  B I O L Ó G I A I  V É D E K E Z É S

MIKROSZKOPIKUS GOMBÁK 
HADRENDBE ÁLLÍTÁSA

Gombákkal a gyomok ellen? Elsőre talán sokan elírásnak vélik e felvetést, pedig a gyom-
növények természetes ellenségeinek felhasználása a biológiai védekezés terén évtizedek 

óta vizsgált téma. Napjaink kutatásai is azt igazolják, hogy eredményes lehet a gyomokkal szembeni 
harc a rajtuk megtalálható kórokozó gombák segítségével, bár a jelenlegi módszerek körében csak 
szerény szerep jut a mikoherbicideknek. Holott ezeknek a természetben is jelen lévő mikroszkopikus 
méretű gombáknak a felhasználásával praktikusan, biztonságos és környezetkímélő módon lehetne 

a gyomszabályozást – legalább részben – elvégezni.

Hólyagos képletek az Ustilago trichophora üszöggombával fertőzött közönséges kakaslábfűn
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kerülnek ki. A Debreceni Egyetem 
Mezőgazdaság-, Élel mi szer tu do má
nyi és Környezetgazdálkodási Kará
nak Növényvédelmi Intézetében 
több ilyen fajjal kapcsolatban folynak 
párhuzamos vizsgálatok.

Az egyik vizsgálatba vont üszög
gombafaj a közönséges kakaslábfűn 
(Echinochloa crus-galli) megtalálható 
Ustilago trichophora. A kakaslábfű fő
leg a kapásnövényekben, kertekben, 
szőlőkben és gyümölcsösökben sza
porodhat fel, de minden termesztett 
kultúrában felléphet. Veszélyes faj, 
hiszen a felmérések alapján szántó
földjeink második legjelentősebb 
gyomnövénye a területi borítottság 
szempontjából. Amennyiben fertő
zött a kakaslábfű ezzel az üszög
gombával, úgy a virágzatában, vala
mint a szárán és a levelein is hólyagsze
rű kinövések alakulhatnak ki, melyek 
mérete akár a 10 centiméter nagysá
got is elérheti, főleg a szár esetén. 

Például az üszög-  
és rozsdagombák

A biológiai úton végzett 
gyomszabályozás terén a 
legsürgetőbb feladat első
sorban a nagy területen el
terjedt és nagy gazdasági 
kárt okozó fajok elleni vé
dekezés kutatása. Egy
egy bioherbicid sikerének 
előfeltétele, hogy csak a 
célgyomnövényt fertőzze 
meg, azon súlyos betegsé
get váltson ki, illetve ké
pes legyen az adott kör
nyezeti feltételek mellett 
fennmaradni, szaporodni 
és továbbterjedni. Az 
ilyen tulajdonságú fajok 
nagyrészt a rozsdagom
bák, üszöggombák és az 
egyéb, levélen károsító, 
nekrotikus tüneteket 
kiváltó gombák közül 

tásból származó ismeret birtoká
ban egyre inkább pozitív irány
ba változik a biológiai növény
védő szerek – a bioherbicidek 
– megítélése. Noha a mik
roorganizmusokat világ
szerte egyre nagyobb 
arányban használják fel 
ilyen célra, részesedé
sük a teljes növényvé
dőszer-piaci forgalom
ban azonban máig na
gyon csekély. Közülük 
a miko-herbicidek olyan 
készítmények, melyek 
hatóanyaga valame
lyik fito pa to gén gom
ba (maga a miko
herbicid kifejezés a 
görög mükesz: ’gomba’ 
szóból eredeztethető, s 
ebből a miko- jelentése: 
’gombával kapcsolatos’).

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
A mikoherbicidek vizsgálatában először a szántóföldi kultúrák fontosabb gyomnövényeinek azon 

egyedeit gyűjtjük be, melyek gombás betegségeket mutatnak. Ezután a kórokozókból kizárólag a vizs-
gálandó fajt tartalmazó, tiszta izolátumot hozunk létre, mely alapjául szolgál a későbbiekben a tenyésztési 

vizsgálatoknak (tápközeg, pH, tenyésztési hőmérséklet feltételeinek optimalizálása, a megvilágítás és a spó-
raképződés kapcsolatának feltárása). A tiszta tenyészet kinyerését követően azt az adott faj taxonómiája alap-

ján elfogadott hagyományos morfológiai vizsgálatnak kell alávetni. Amennyiben az alaktani jellemzők szerint 
nem vagyunk képesek teljes bizonyossággal meghatározni a fajt, úgy molekuláris biológiai módszerek felhasz-

nálása is szükségessé válhat. A begyűjtött növényeken megfigyelt tünetek súlyossága alapján el kell döntenünk, 
hogy a gombafajok között van-e olyan, mely a célgazdanövénye(ke)n súlyos károkat képes előidézni, s  alkalmas 
az egyes növénycsaládok gyomjai ellen a hatékony biológiai védekezés megteremtésére.
Ekkor kezdődik a munka leghosszadalmasabb része, hiszen a különböző mesterséges fertőzéses technikákat la-

boratóriumi körülmények között és in situ (a növény- és gyomkultúrában) egyaránt alávetjük gazda-parazita vizsgá-
latnak, azaz teszteljük, hogy alkalmas-e az adott kórokozó potenciális mikoherbicidnek, gyomirtó hatású gombának. 
Amennyiben a provokációs kezelések nyomán kellő hatékonyságot tapasztalunk, pontosan jellemezni kell, hogy a 
fertőzőanyag (inokulum) milyen koncentrációja mellett milyen tünetek jelennek meg, illetve milyen mértékben befo-
lyásolja a kórokozó jelenléte a gyomnövény szaporodását. Ezt követően kompetíciós vizsgálatokra térünk rá, mely 
az adott kultúrnövény és az egészséges, valamint a megbetegített gyomnövények közötti összefüggéseket tárja fel.

A hosszú és időigényes alapkutatások végeztével juthatunk csak el a legfontosabb lépéshez: meg kell határozni, 
hogy a kiválasztott fitopatogén (növényt fertőző kórokozó) gombafaj mennyire biztonságosan alkalmazható egy-
egy kultúrnövény mint gazdanövény tekintetében. Azok a gombafajok ugyanis, melyek a termesztett növényt, a 
rokon kultúrnövényeket s egyéb flóraelemeket veszélyeztethetik, nem jöhetnek számításba bioherbicidként.

A mikoherbicidek kijuttatására két különböző stratégia létezik: míg a klasszikus módszer esetén helyidegen patogén 
kórokozó organizmust használnak fel, az augmentatív kezelés esetében tulajdonképpen egy felerősítő hatásról van 

szó, amikor is a gyomfaj őshonos kórokozójának egyedszámát növeljük meg mesterséges tenyésztéssel és ki-
permetezéssel. A klasszikus módszer esetén az invazív gyomnövények szabályozása érdekében a védeke-

zésre felhasználandó organizmusok kisebb populációit juttatjuk ki a gyomnövénnyel fertőzött területen, majd 
a későbbiekben ez a kezdeti állomány fog felszaporodni, továbbterjedni és a terület egészét megfertőzni. 

A szabályozásra használt szervezeteket csak szakaszosan bocsátjuk ki nagy mennyiségben a terület-
re mindaddig, amíg az egész gyompopuláció elnyomását el nem érjük. E kijuttatási módszer nagy-

ban hasonlít a kémiai herbicidek alkalmazásához, azonban a szintetikus hatóanyag he-
lyett ekkor a gombafajnak a fertőzést kialakító képleteit (ivartalan spóra, iva-

ros spóra, micéliumdarab) permetezzük a gyomnövények fe-
lületére nagy dózisú oldat formájában.

A Puccinia lagenophorae 
rozsdagomba telepei  
közönséges aggófűn
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A másik faj a közönsé
ges aggófűn (Senecio 
vulgaris) jelentkező rozs
dagomba, a Puccinia la ge-
no phorae. Az aggófű már 
sokkal kisebb szerepet 
tölt be az előző két fajhoz 
képest a szántóföldi gyom
flóra elemei között, azon
ban a tápanyagban gaz
dag és nedves talajokon, 
főleg kertekben és gyü
mölcsösökben számítha
tunk ká ro sí tására. Sok 
herbicidrezisztens bio
tí pu sá ról is beszámoltak 
a világ számos pontjáról, 
valamint a benne talál
ható alkaloidák közül 
több vegyület is bizonyí
tottan májkárosító, így a 
legelő állatok számára is 
veszélyes lehet. A gyom
növényen a fertőzés kez
deti tünetei, a narancs
sárga telepek már kora 
tavasszal megfigyelhe
tők a virágzatban, a le
veleken és a száron. A 
rozsdagomba terjedésével 

az említett növényrészeken súlyos el
változások figyelhetők meg, vala
mint a későbbi szöveti elhalás követ
keztében a növény zöldtömege mint
egy a felére csökkenhet.

Előnyök és hátrányok
A mikoherbicidek egyik nagy elő
nye, hogy nem kell számolnunk 
szermaradványokkal, ebből adódó
an kíméli a környezetet, s nincs a 
kijuttatását követően élelmezés és 
mun ka egész ségügyi várakozási idő. 
A gyomnövények részéről nem ala
kul ki rezisztencia, ellentétben a 
herbicidrezisztencia eseteivel. A 
kifejlesztésük költsége mindössze 
egyötöde a kémiai gyomirtó szere
kének, bizonyos esetekben pedig a 
kémiai herbicidekkel is kiegészít
hetők, mivel nincs káros kölcsön
hatás, ugyanakkor a kombináció
val nőhet a védekezés eredményes
sége. Megfelelő előkészítéssel ki
juttatásuk egyszerű, hagyományos 
permetezőgépekkel is megoldható. 
A mi ko her bicidek a többi védeke
zési módszer (mechanikai, agro
technikai, fizikai, kémiai) jó kiegé
szítői lehetnek.

Azzal is számolni kell azonban, 
hogy a mikoherbicidek kijuttatá
sát követően az első tünetek meg
jelenéséig akár több hét is eltelhet, 
tehát hatáskifejtésük lassabb a 
herbicidekénél. Azt is tudjuk, 
hogy a mesterséges fertőzést kö
vetően a gyomokon a betegség ki
alakulása nagyban függ a környe
zeti tényezőktől (páratartalom, csa
padék, hőmérséklet), így a módszer 
megbízhatósága kérdéses lehet. Rá
adásul a fajspecifikusság miatt álta
lában csak egyegy gyomnövényfaj 
ellen alkalmazhatók. S akkor még 
nem szóltunk arról, hogy a bio pre
pa rá tu mok eltarthatósága viszony
lag rövid.

A gyomnövények elleni biológiai 
védekezésben a növényi kórokozók 
kutatásának, illetve alkalmazásuk
nak még van hová fejlődnie. A leg
nagyobb nehézséget az okozza, hogy 
a kémiai herbicidek hatóanyagait ké
pező molekulák sokaságával ellen
tétben a biológiai védekezésben ki
zárólag csak azt a néhány kórokozót 
használhatjuk fel, melyek az evolú
ció folyamán az adott gyomfajokon 
a természetes kiválogatódás során je
lentek meg. A jövőre nézve fontos 
feladat lesz gyomnövények és kór
okozóik egymásra hatásának rend
szerszerű biológiai megismerése, 
akár a gének szintjén is. Ennek bir
tokában optimális körülmények kö
zött teremthetünk egyensúlyt a 
nemkívánatos gyomnövények rész
leges visszaszorításában vagy a gyo
mok inváziós hajlamának csökken
tésében.

A biológiai gyomszabályozás szé
leskörűen kutatott területein mosta
náig kiemelkedő eredmények legin
kább a rét-legelők és a vízinövény-
tárulások esetében születtek, a szán
tóföldi ökoszisztémákra vo natkozóan 
kevésbé. Így még hosszú időt igé
nyelhet a gyomnövény elleni 
biopreparátumok beépítése a gyom
szabályozás összetett rendszerébe. 
Ugyanakkor a precíziós növényvé
delmet biztosító gépi permetező
rendszerek (pontos műholdas hely
meghatározással járó gyomnövény
foltok kezelésének lehetősége) már 
ma biztosíthatják a gyom nö vény faj
hoz igazodó foltkezeléseket bio pre
pa rá tum mal.

TóTh Tamás

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
A mikoherbicidek vizsgálatában először a szántóföldi kultúrák fontosabb gyomnövényeinek azon 

egyedeit gyűjtjük be, melyek gombás betegségeket mutatnak. Ezután a kórokozókból kizárólag a vizs-
gálandó fajt tartalmazó, tiszta izolátumot hozunk létre, mely alapjául szolgál a későbbiekben a tenyésztési 

vizsgálatoknak (tápközeg, pH, tenyésztési hőmérséklet feltételeinek optimalizálása, a megvilágítás és a spó-
raképződés kapcsolatának feltárása). A tiszta tenyészet kinyerését követően azt az adott faj taxonómiája alap-

ján elfogadott hagyományos morfológiai vizsgálatnak kell alávetni. Amennyiben az alaktani jellemzők szerint 
nem vagyunk képesek teljes bizonyossággal meghatározni a fajt, úgy molekuláris biológiai módszerek felhasz-

nálása is szükségessé válhat. A begyűjtött növényeken megfigyelt tünetek súlyossága alapján el kell döntenünk, 
hogy a gombafajok között van-e olyan, mely a célgazdanövénye(ke)n súlyos károkat képes előidézni, s  alkalmas 
az egyes növénycsaládok gyomjai ellen a hatékony biológiai védekezés megteremtésére.
Ekkor kezdődik a munka leghosszadalmasabb része, hiszen a különböző mesterséges fertőzéses technikákat la-

boratóriumi körülmények között és in situ (a növény- és gyomkultúrában) egyaránt alávetjük gazda-parazita vizsgá-
latnak, azaz teszteljük, hogy alkalmas-e az adott kórokozó potenciális mikoherbicidnek, gyomirtó hatású gombának. 
Amennyiben a provokációs kezelések nyomán kellő hatékonyságot tapasztalunk, pontosan jellemezni kell, hogy a 
fertőzőanyag (inokulum) milyen koncentrációja mellett milyen tünetek jelennek meg, illetve milyen mértékben befo-
lyásolja a kórokozó jelenléte a gyomnövény szaporodását. Ezt követően kompetíciós vizsgálatokra térünk rá, mely 
az adott kultúrnövény és az egészséges, valamint a megbetegített gyomnövények közötti összefüggéseket tárja fel.

A hosszú és időigényes alapkutatások végeztével juthatunk csak el a legfontosabb lépéshez: meg kell határozni, 
hogy a kiválasztott fitopatogén (növényt fertőző kórokozó) gombafaj mennyire biztonságosan alkalmazható egy-
egy kultúrnövény mint gazdanövény tekintetében. Azok a gombafajok ugyanis, melyek a termesztett növényt, a 
rokon kultúrnövényeket s egyéb flóraelemeket veszélyeztethetik, nem jöhetnek számításba bioherbicidként.

A mikoherbicidek kijuttatására két különböző stratégia létezik: míg a klasszikus módszer esetén helyidegen patogén 
kórokozó organizmust használnak fel, az augmentatív kezelés esetében tulajdonképpen egy felerősítő hatásról van 

szó, amikor is a gyomfaj őshonos kórokozójának egyedszámát növeljük meg mesterséges tenyésztéssel és ki-
permetezéssel. A klasszikus módszer esetén az invazív gyomnövények szabályozása érdekében a védeke-

zésre felhasználandó organizmusok kisebb populációit juttatjuk ki a gyomnövénnyel fertőzött területen, majd 
a későbbiekben ez a kezdeti állomány fog felszaporodni, továbbterjedni és a terület egészét megfertőzni. 

A szabályozásra használt szervezeteket csak szakaszosan bocsátjuk ki nagy mennyiségben a terület-
re mindaddig, amíg az egész gyompopuláció elnyomását el nem érjük. E kijuttatási módszer nagy-

ban hasonlít a kémiai herbicidek alkalmazásához, azonban a szintetikus hatóanyag he-
lyett ekkor a gombafajnak a fertőzést kialakító képleteit (ivartalan spóra, iva-

ros spóra, micéliumdarab) permetezzük a gyomnövények fe-
lületére nagy dózisú oldat formájában.

A hólyagok érési fázisuk után felsza
kadnak és kibocsátják az üszögspórák 
tömegét, melyek a további fertőzésért 
felelősek. A megfertőzött növény
egyedek alacsonyabbak az egészséges 
társaikhoz képest, illetve gyengébben 
bokrosodnak, kevesebb virágot hoz
nak, így kevesebb maggal, követke
zésképp kevesebb utódgyommal szá
molhatunk.

A rozsdagombák esetében két 
gyomfaj került fókuszba a növény
vizsgálataink során. Az első a bojtor
ján szerbtövis (Xanthium strumarium) 
volt, melynek rozsdagombája a 
Puccinia xanthii. A szerbtövisfajokra 
ugyancsak a kapásnövények között va
ló megjelenés a jellemző, így főleg nap
raforgóban és kukoricában okozhat
nak komolyabb gyomosodást. A 
kórokozó hatására a szerbtövislevelek 
fonáki részén ovális spóratelepek 
(pusztulák) alakulnak ki, de a szára
kon is megjelennek, különböző duz
zanatokat képezve. Ezek mentén a 
gyom bőrszövete idővel felhasad, s a 
rozsdagomba elszórja a szaporodásá
hoz szükséges spóráit, végül nagyfo
kú levélszáradás következik be a sé
rülések nyomán.

A Puccinia xanthii rozsdagomba telepei 
bojtorján szerbtövisen (A SZERZŐ FELVÉTELEI)
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lásd a Tóthmérész Bélával készült interjút 
az Élet és Tudomány 2017/32. számá-
ban.) Ezen vitatkozunk, de a többség 
azért valamilyen aktív beavatkozás-
ra gondol. Ilyenkor az élővilág ter-
mészetességét próbáljuk visszaállíta-
ni valamilyen módszerrel, tehát visz-
szatelepítünk akár egy-egy teljes 
életközösséget vagy egy adott faj ki-
pusztult populációját.
– Ezen a területen a gyakorlat és 
az elmélet is szerepet kap. Hogyan 
mutatkozik ez meg a mindenna-
pokban?
– Azt szokták mondani Bradshaw 
után, hogy az ökológia igazi tesztje a 
restaurációs ökológia.  Ilyenkor az 
ökológiai kutatás által feltárt elméle-
teket és összefüggéseket azzal tesz-
teljük, hogy azokat alkalmazva pró-
bálunk helyreállítani, újraépíteni 
egy társulást. Szétszedni ugye köny-
nyű egy kisautót, de összerakni már 
jóval nehezebb. Ennek analógiájára 
egy fajgazdag, természetes gyepet 
beszántani egyszerű, de helyreállíta-
ni komoly kihívást jelent. Az ökoló-
giai tudást használva próbáljuk hely-
reállítani, újraépíteni az életközössé-
geket bizonyos beavatkozásokkal. 
Itt tehát találkozik a gyakorlat és az 

elmélet. Emiatt is nehezebb egy ki-
csit ebben a témában kutatást végez-
ni. Egyrészről sok olyan beavatkozás 
van, amiről nem tudunk, mert nem 
jelennek meg róla cikkek, nincsen 
irodalma, így ezek a tapasztalatok 
elvesznek a tudományos közösség 
számára. Egy másik probléma, 
hogy az elméletek és a kis léptékű 
kísérletek eredményeinek alkal-
mazása nagyobb léptékben vagy a 
gyakorlatban egészen mást ered-
ményezhet. Emiatt törekedni kell 
arra, hogy megszűnjön vagy leg-
alább csökkenjen az a szakadék, 
ami a gyakorlat és az elmélet kö-
zött a mi tudományterületünkön is 
fennáll. A gyakorlat felől érkező 
visszajelzések nagyon fontosak.
– A mai ökológiában szigorú szten-
derdek alakultak ki a statisztikákra, 
a megismételhetőségre. A gyakorlati 
természetvédelemben viszont ne-
héz ezeket megvalósítani.
– Ez így van, sokszor adódik ebből 
publikációs probléma. Vannak 
eredményeink, amiket kis lépték-
ben kikísérletezünk tudományos 
alapossággal. Ilyenkor van kont-
rollunk, van beavatkozás előtti és 
utáni nyomon követés, azaz moni-

– 
Hogy jutott el mostani kutatása-
ihoz?
– Az ELTE-n végeztem mint bioló-
gus kutató. Eleinte növényszocioló-
giával, növénytársulástannal foglal-
koztam. Az egyik projektem kereté-
ben régi nagy botanikusok terepi 
felvételeit újrafelvételeztem 20-40, 
sőt akár 50 év után. Azt tapasztal-
tam, hogy még a sziklagyepekben is 
jelentős degradáció – leromlás – fi-
gyelhető meg. Azon kezdtem gon-
dolkodni, hogy vajon mit lehetne 
tenni ennek a leromlásnak a vissza-
fordítására. Ez vezetett abba az 
irányba, hogy restaurációs ökológiá-
val foglalkozzam, így 1995 óta ilyen 
projektjeim vannak.
– Sok embernek a képek helyreállí-
tása, a restaurálás jut eszébe erről a 
szóról. Ebben a szövegkörnyezetben 
nyilván mást jelent. Körbe tudjuk 
járni kicsit, hogy mi az a restaurá-
ciós ökológia?
– Itt az életközösségeknek, tehát a fa-
jok együttesének a természetes állapot-
ba való visszatérését segítjük. Vannak 
olyan kutatók, akik a spontán szuk-
cessziót, azaz a növényfajok egymás 
utáni betelepülését is restaurációnak 
nevezik. (A szukcesszióról bővebben 
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ja Török Katalin, az MTA Ökológiai Kutatóközpont tudomá-

nyos főmunkatársa karrierje során először régi növény-
zetfelmérések megismétlésével foglalkozott. Ekkor 
szembesült azzal, hogy az élőhelyek természetessége 
jelentősen romlott az utóbbi évtizedekben. Így fordult 
érdeklődése az élőhely-restauráció felé, melyhez a res-
taurációs ökológia adja a tudományos eszköztárat. A 
tudományterület próbálja összehangolni a gyakorlatot 

és az elméleti kutatásokat.
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szántó van, vagy egyéb ok miatt 
már nincs meg a ter mé szet kö ze li 
élőhely. Ezen modell felhasználásá-
val választottuk ki a céltársulást, a 
védett, gyepekkel mozaikos pusztai 
tölgyest, amit a restauráció során 
létre akartunk hozni. A növényzet 
megtelepedése eddig sikeresen bi-
zonyította a módszer al kal mas-
ságát. A 107 lágyszárú célfaj közül 
53 faj megtelepedett a második év-
re, a fák és cserjék túlélésében pe-
dig 53% és 73% közötti arányokat 
mértünk. Tudomásunk szerint 
ilyen telepítés Magyarországon ed-
dig még nem történt, így kíváncsi-
an várjuk a növényzet további fej-
lődését.
– Meglepő módon akár az olvasók 
kertjében is lehetne honos növény-
zetet létrehozni. Ha az ember a 
környékre jellemző őshonos növé-
nyeket ültet, akkor hozzájárulhat a 
természetvédelmi munkához.
– Azt hiszem, hogy egy nagyon ko-
moly lehetőséget mulasztunk el 
manapság. Jó lenne, ha nem tuját és 
bolti fűmagkeveréket használnának 
mindenhol. Igenis lehet a honos fa-
jokból is állományokat létrehozni a 
lehető legkisebb területeken is, akár 
tetőkertekben is. Svájcban például 
már csak ilyen tetőkerteket telepíte-
nek. Tehát első a szemléletváltás, de 
van még egy további nagyon ko-
moly akadály: Magyarországon 
nincs piaca a honos lágyszárú fajok 
magjainak. A fák és cserjék tekinte-
tében elég jó az ellátás, viszont a 
lágyszárú fajoknál ez nincs meg. És 
még egy dologra hívnám fel a fi-
gyelmet: fontos lenne ennek a tudo-
mányos alapját is megteremteni. 
Nem szerencsés keverni például a 
Nyugat-Dunántúlon összeszedett 
magokat az ország más területeiről 
származó szaporítóanyaggal. Na-
gyon fontos tehát a lokális magfor-
rások használata. Egy ilyen kert 
amiatt is előnyösebb, mert nem kell 
olyan gyakran kaszálni, nem kell 
műtrágyázni, locsolni. Így tehát ol-
csóbban, kevesebb energiával tartha-
tó fenn – bár az első időszakban több 
odafigyelést igényel. Ezzel a mód-
szerrel sok rovarnak és más állatnak, 
akár ritkább fajoknak is életlehetősé-
get biztosíthatunk.

Bajomi Bálint

sége során is történtek ilyen mun-
kák. Sajnos ezekről nagyon keveset 
tudunk. Most éppen megpróbáljuk 
összegyűjteni és rendszerezni ezeket 
a rendelkezésre álló információk 
alapján. Magyarország a Nemzeti 
Biodiverzitás Stratégiában vállalta, 
hogy 2020-ig a degradált, rontott 
területeknek a 15 százalékát helyre-
állítja. Fontos, hogy ez teljesüljön is. 
Ehhez tudni kellene azt, hogy most 
hol tartunk, és egyáltalán mi történt 
eddig, és mennyire voltak sikeresek 
az eddigi beavatkozások. Próbálunk 
ez irányban tevékenykedni, hogy 
mások segítségével összegyűjtsük 
ezen információkat.
– A MÉTA- (Magyarország 
Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa) 
program az ország teljes területét 
felmérte, nagyrészt 2003-2006 kö-
zött. Utána több térinformatikai 
kutatás is ráépült erre az alapra. 
Ez hogyan segíti a gyakorlatban az 
Önök munkáját?
– Éppen mostanában jelent meg 
egy cikkünk egy sikeresnek nevez-
hető kutatásunkról. A MÉTA-
programra alapozott potenciális 
természetes vegetációmodellt alkal-
mazva megvizsgáltuk, hogy mi-
lyen életközösségek, milyen élőhe-
lyek lennének legalkalmasabbak 
egy olyan területen, ahol jelenleg 

torozás, majd az eredményeket 
megfelelő, bírálók által ellenőrzött 
tudományos lapokban tudjuk közöl-
ni. Viszont a terepen nagyobb lép-
tékben, nagyobb területen a megfe-
lelő kontrollterület már nem bizto-
sítható, és az is előfordul, hogy me-
net közben változtatni kell a 
kísérleten, és ezeket az eredményeket 
már nehezebb tudományos fórumo-
kon elfogadtatni. De nemcsak ilyen 
problémák merülnek fel, hanem pél-
dául egy négyzetméterre könnyű 
annyi magot összegyűjteni, ami egy 
kísérlethez kell, viszont hektár lép-
tékben sokszor ez nem, vagy nagyon 
nehezen valósítható meg.
– Mint korábban említette, az 
1990-es évek közepe óta foglalko-
zik ilyen témákkal. Milyen konk-
rét területeken dolgozott?
– Mi elsősorban homokpuszta-
gyepek restaurációjával foglalkoz-
tunk különböző projektekben és 
különböző módszerekkel. Jelenleg 
is ez a fő fókusza a kutatásainknak. 
Viszont nagyon sok beavatkozás 
történt más élőhelytípusokon is 
Magyarországon. Egyrészt Európai 
Uniós LIFE projektek részei voltak 
egyes élőhely-helyreállítások vagy 
állapotjavítások, sőt újonnan is 
hoztak létre élőhelyeket. Emellett 
a nemzeti parkok egyéb tevékeny-

Felvételezés a vetett gyepes iparterületen 2017 nyarán
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

Az első intézkedések az endemikus faj megóvása érdekében az 
1970-es évek elején történtek, majd 1975-ben létrehoztak egy őrséget a 
megvédésükre. Mára mintegy 2350 négyzetkilométer területen járőröz-
nek a területet jól ismerő helyiekből verbuvált őrök. A helyi falvakban to-
vábbi embereket kértek fel arra, hogy jelentsék, ha orvvadászatról vagy 
más, a tahrokat veszélyeztető tevékenységről szereznek tudomást. Ma-
ga az őrzött terület azonban mind a mai napig nem kapott hivatalos vé-
delmi státuszt.

Ellenben 2009-ben védetté nyilvánították a Wadi Wurayah Fujairah 
területet, mely az Egyesült Arab Emirátusok első védett hegyvidéki ré-
giója és az arab tahr mellett számos más veszélyeztetett állat otthona. 
Ex situ természetvédelmi intézkedéseket is bevezettek. A fogságban 
történő szaporítást 1980-ban kezdték meg, azóta három intézet is 
létrejött, az ománi mellett kettő az Emirátusokban. A faj szaporítása 
problémásabb, mint rokonaié. Mivel még manapság sincs sok isme-

rete a lakosságnak a fajról, tájékoztató kampányokat 
is indítottak: a régió egyetlen nagyobb termetű benn-
szülött emlőse kipusztulásának megakadályozásához 
a hatóságok és a vidéki lakosság összefogására is 
szükség van.

Két évvel ezelőtt a Magyar Természettudományi Mú-
zeumba érkezett H. H. Sheikh Mohammed Bin Hamad 
Al Sharqi, az Egyesült Arab Emírségek el-Fudzsejira 
emirátusának koronahercege. A látogatás alkalmával 
nekünk ajándékozott egy kitömött arab tahrt, mely em-
lősgyűjteményünk egyik legnagyobb ritkasága – egyben 
a hónap tárgya sorozat novemberi alanya.  

Görföl Tamás

A z arab tahr (Arabitragus jayakari) egy kevéssé ismert, ritka pa-
tás. Az IUCN Vörös Listáján veszélyeztetett kategóriába sorolt 
állat kizárólag az Omán és az Egyesült Arab Emirátusok terüle-

tén található Hajar-hegység 1000 és 1800 méter közötti régióiban fordul 
elő. Állományát 2000 példánynál is kevesebbre becsülik a kutatók.

Bár rokonaihoz képest viszonylag kis termetű, erős és mozgékony ál-
lat, mely ügyesen egyensúlyoz a hegyvidékek sziklaperemein. A hím-
nek és a nősténynek egyaránt van szarva, mely viszonylag rövid és zö-
mök. Bundája hosszú, vörösesbarna szőrű, a hátán egy fekete csíkkal. 
Az idősebb hímeken nagy szakáll figyelhető meg, pofája és a szem kö-
rüli rész sötét színe idővel egyre mélyebb tónusúvá válik. Lába és patá-
ja a meredek sziklákon való közlekedéshez alkalmazkodott.

Egészen 2005-ig az arab tahrt a Hemitragus nemzetségbe sorolták, 
melybe még két másik, egymástól távol élő faj tartozott: a Himalája déli 
területein előforduló himalájai tahr (Hemitragus jemlahicus) és az India 
déli részén élő nilgiri tahr (Hemitragus hylocrius). Francia kutatók mole-
kuláris genetikai vizsgálatokkal bizonyították, hogy a megjelenésében 
hasonló három faj valójában három különböző nemzetségbe tartozik. A 
himalájai tahr a kecskék (Capra) nemzetségéhez áll közel, a nilgiri tahr 
a juhok (Ovis) nemzetségének testvérnemzetségét alkotja, az arab tahr 
pedig a sörényes juh (Ammotragus lervia) közelebbi rokona. Így az 
egykori Hemitragus nemzetséget háromfelé bontották, a himalájai tahr 
maradt a Hemitragus-ban, a nilgiri tahr a Nilgiritragus, az arab tahr pe-
dig az Arabitragus nevet kapta.

Az arab tahrt három fő tényező veszélyezteti. A városba költözéssel 
az emberek egyre több helyen hagyják magukra a házi kecskéket, me-
lyek aztán vadon szaporodó állományokat hoznak létre. Mivel táplálko-
zási konkurensek az arab tahrral, az utóbbi őshonos állat ezekről a 
területekről visszaszorul. A házi kecskék jelenléte azért is aggasztó, mi-
vel számos betegséget hordoznak, melyekre érzékenyek a tahrok. Szin-
tén nagy probléma a vadorzók tevékenysége, amit megkönnyít, hogy a 
sivatagi-félsivatagi élőhelyen az ivásra alkalmas víznyerőhelyek száma 
igen csekély, ezért a hegyekből lehúzódó példányok könnyű prédái az 
orvvadászoknak. A harmadik fontos veszélyeztető tényező az élőhelyek 
megszűnése például a bányászat miatt, ez elsősorban a déli populáció-
kat érinti. Igen kedvezőtlen folyamat az Egyesült Arab Emírségekben 
található maradványpopuláció felaprózódása: következtében a geneti-
kai állomány mindjobban leromlik, így megnőhet a betegségekkel szem-
beni fogékonyság és csökkenhet az egyedek termékenysége.

A KORONAHERCEG AJÁNDÉKA
A kipreparált állat

( ANTAL TAMÁS FELVÉTELE)

Az arab tahr zord élőhelye (KÉP: WWW.BLACKTOMATO.COM)
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A Statisztikai Hivatal 2016-os 
adatai szerint a magyar 
háztartások 79%-ában van 

hálózati hozzáférés, de az egyes régi-
ók és korosztályok között, illetve a 
jövedelmi helyzet alapján nagy elté-
rések mutatkoznak. Az iskolás gyer-
meket nevelő családok 98%-a ren-
delkezik online elérést biztosító esz-
közzel.

Médiahasználati szokások 
Az elmúlt két évtizedben a fiatalok 
médiafogyasztása soha nem látott 
módon és mértékben változott. Kósa 
Éva, László Miklós és Antalóczy 
Tímea részvételével húsz éve dolgo-
zik egy kutatócsoport a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat égisze alatt. 
A kutatások 2000 fős, 12–17 év kö-
zötti fiatalokból álló mintára terjed-
tek ki. A két évtized tapasztalatait a 
Digitális galaxis című kötetben adták 
közre 2017-ben.

A kutatócsoport 2017-ben is meg-
vizsgálta a fiatalok médiafogyasztási 
szokásait. Az eredmények azt bizo-
nyítják, hogy a médiaeszközöket a 
gyermekek egyre intenzívebben, 
és egyre fiatalabb koruktól kezdve 
használják: egyes felmérések sze-
rint már az óvodások egyharma-
dának van saját(!) okostelefonja, 
táblagépe vagy más médiaeszköze, 
amellyel a szülők gyakran teljesen 
egyedül hagyják őket. A túl korai 
médiahasználatnak az egészségre, az 
értelmi és személyiségfejlődésre gya-
korolt hatása ma még tisztázatlan 
kérdés.

A tinédzserek időmérlegét vizsgáló 
felmérések arról tanúskodnak, hogy 
nyomtatott sajtót alig, könyvet is 
nagyon keveset olvasnak, és erőtel-
jesen csökken az általuk televíziózás-
ra fordított idő. A fiatalok tíz éve 
napi 3 órát, 2016-ban napi 1,5 órát 
töltöttek tévénézéssel; ezzel párhu-
zamosan viszont az online térben el-
töltött idejük évről évre nő. 

Szinte hihetetlen, hogy a fiatalok 
mennyi időt szánnak médiafogyasz-
tásra. A 2017-es kutatások szerint a 
12–17 évesek naponta 12 óra 49 percet 
töltenek a médiával – ebből 5 óra 22 
percet az internettel. Joggal merül föl 
a kérdés, hogyan fér bele ennyi mé-
diahasználat a gyerekek idejébe az is-
kolai munka, a tanulás, a közlekedés 
és minden más elfoglaltság mellett? 
Csakis úgy, hogy szinte minden tevé-
kenységük alatt –  legalább fél szem-
mel – a mobiljukat is nézik. 

Alig tanulnak meg olvasni, a gye-
rekek elkezdenek internetezni. Hiába 
szabták meg a közösségi médiában az 
alsó korhatárt (a Facebook és az 
Instagram egyaránt minimum 13 éves 
kort ír elő), mindig akad egy idősebb 
rokon, barát (sokszor a szülő maga), 
aki „segítőkészen” fiókot nyit a 13 év 
alatti gyereknek. Így fordulhat elő, 
hogy a 9–12 éves korosztály egyre 
nagyobb számban jelenik meg a kö-
zösségi médiában. A Kaspersky Lab 
2017-es nemzetközi felmérése sze-
rint a 13 év alatti gyerekek 21%-a 
látogat közösségimédia-oldalakat 
(a 12–17 évesek között ez a szám 
81%-ra nő). 

A téma hazai kutatói arra is rákér-
deztek, szokták-e a szülők ellenőriz-
ni, mit csinálnak a gyerekek az in-
terneten? A válasz nem meglepő: a 
felnőttek túlnyomó része nem, vagy 
nem igazán tudja, mit csinál a gyer-
meke az online térben. A legtöbb 
szülő még büszke is arra, hogy a cse-
metéje mennyivel ügyesebben, 
sokoldalúbban használja a médiaesz-
közt, mint a felnőtt családtagok. 

Miért lenne ez baj? Kérdezheti az 
online világban járatlan ember – pe-
dig az internet a pozitív hozadékai 
mellett számos veszélyt is rejt a gyere-
kek számára. Az egyik jól ismert koc-
kázat, hogy a gyerekek 20–30 száza-
léka közöl magáról és/vagy a család-
járól adatokat, illetve teremt kapcso-
latot idegen személlyel. 

A hálózat sötét oldala
A világhálón a legnagyobb problé-
mát a gyerekek testi-lelki fejlődését 
károsan befolyásoló online megfé-
lemlítés és zaklatás (angolul 
cyberbullying) jelenti. Az online 
bántalmazás ma már globális jelen-
ség, amelynek sokféle válfaja isme-
retes a gyerekcsoport általi kirekesz-
téstől a konkrét fenyegetésen át a 
szexuális zaklatásig. 

Az utóbbi években aggasztó mér-
tékben nőtt az online megfélemlítés 
és zaklatás: míg 2010-ben a 9–16 éve-
sek 7%-át, 2014-ben 12%-át érte ilyen 
jellegű inzultus, addig ez az arány 
2017-ben tovább nőtt. A 2017-es vála-
szok szerint az érintettek 57%-a ta-
lálkozott már erőszakos jelenettel, 

G Y E R E K E K  A Z  O N L I N E  T É R B E N

AZ INTERNET 
VESZÉLYEI

Egyre nagyobb kihívást jelent a kiskorúak védelme az online tér-
ben: már nemcsak a rossz szándékú felnőttektől, de saját kortár-
saik egy részétől is meg kell védeni a gyerekeket. A kutatások 
szerint a gyerekek közel egyharmada kapott már saját társaitól 
felzaklató üzeneteket. A fiatalok sosem voltak annyira kiszolgál-
tatva egymás kegyetlenségének, ártó szándékának, mint most.
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például egy kisebbséghez tar-
toznak, vagy testi adottsága-
ik eltérőek. 

A tények ismeretében rög-
tön következik a kérdés: 
mit lehet tenni e végtelenül 
káros jelenség ellen? Az 
első és legfontosabb: tudni 
kell róla, láthatóvá kell 
tenni a problémát. Szük-
ség van hozzáértő, támo-
gató környezetre; sokat 

segíthetnek a megfelelő szűrőprog-
ramok, de fontosak a törvényi vál-
tozások is. 

Annak ellenére, hogy az online 
zaklatók és áldozataik száma évről 
évre növekszik, e téren nagyon ke-
vés szülő és pedagógus tud segíteni a 
gyermekének, tanítványainak. En-
nek egyik oka, hogy a felnőttek java 
része nem tud az online agresszió 
előfordulásáról, és annak a gyerme-
kek életére gyakorolt káros hatásá-
ról. A másik ok jól ismert: a felnőt-
tek eszközhasználati tudása messze 
elmarad az ifjabb generációé mö-
gött. A fiatalok azonban hiába tud-
ják technikai értelemben kiválóan 
kezelni a legújabb „kütyüket” – 
mentális és morális éretlenségük mi-
att nem képesek fölmérni cselekede-
teik következményeit.

Európai stratégia
Az EU Bizottsága 2012-ben adta 
közre a Gyermekbarát Internet Euró-
pai Stratégiáját, amelynek négy fő 

pillére: a fiataloknak szóló mi-
nőségi online tartalom létre-
hozásának elősegítése, a tu-
datosság növelése, a bizton-

55%-a pornóval, 27%-a egyéb fel-
zaklató tartalommal. Arra a 
kérdésre, hogy a megkérdezett saját 
maga küldött-e már durva üzene-
tet, 20%-uk válaszolt igennel. Min-
den hatodik gyerek pedig arról szá-
molt be, hogy ő az, akit a társai 
gúnyolnak, fenyegetnek. Az áldo-
zattá vált gyerekek azt mondták, 
számukra az online zaklatás a leg-
rosszabb, ami őket a közösségi mé-
dia felületeken érheti. Egy leki-
csinylő, gúnyos üzenet, a bizalom-
mal visszaélés jobban fáj, mint egy 
valóban elcsattant pofon. Az on-
line sértésről, a bizalmas üzenetek-
ről, képekről nem lehet tudni, ki-
hez jut el, hányan osztják meg. A 
védtelenné váló áldozat úgy érzi, az 
elkövető vele szemben folyamatosan 
visszaél vélt vagy valós hatalmával. 

A tapasztalatok szerint egyre több 
lehetőség adódik az anonim módon 
elkövetett támadásra. Leginkább 
azok a gyerekek vannak veszély-
ben, akik az „offline térben” is ki 
vannak téve a zaklatásnak – 
gyakran azért, mert vala-
milyen szempontból 
mások, mint a többiek: 

ságos online környezet megteremté-
se, továbbá hathatós küzdelem a 
gyermekek szexuális zaklatása és ki-
használása ellen. 

A Bizottság leszögezte: a szülők-
nek, nevelőknek, tanároknak ismer-
niük kell a gyermekekre leselkedő 
online kockázatokat, amelyek elhá-
rítására vagy mérséklésére megfelelő 
stratégiát kell kidolgozniuk. Fel-
hívták a figyelmet arra, hogy az in-
ternet használata során milyen fon-
tos a megfelelő készségek és a digi-
tális médiaműveltség elsajátítása. A 
korai gyermekkorban már létfon-
tosságú elkezdeni az online bizton-
sági oktatást.

Az Európai Unió Kiberbiztonsági 
Stratégiájával összhangban készült el 
2013-ban Magyarország Nemzeti 
Kiberbiztonsági Stratégiája. Az EU 
kezdeményezésére 2017-ben a tagor-
szágoknak felül kell vizsgálniuk a 
korábbi stratégiájukat. A magyar 
kormány 2017 decemberére tervezi a 
vonatkozó jogszabály és cselekvési 
terv elfogadását. 

A kiberbiztonsági stratégia alapel-
veivel összhangban 2016-ban ké-
szült el Magyarország Digitális Gyer-
mekvédelmi Stratégiája a Digitális Jó-
lét Program keretén belül. A gyer-
mekek számára biztonságos 
internetszolgáltatás új feltételeit a 
kormányzat a magyarországi inter-
netszolgáltatókkal kötendő megál-
lapodás keretei között kívánja 
megteremteni. Emellett a kormány 
határozott az ingyenesen hozzáfér-
hető, magyar nyelvű, korszerű gyer-
mekvédelmi szűrőszoftverek kifej-
lesztéséről, továbbá egy bemutató 
honlap létrehozásáról és működte-
téséről, amelynek célja a gyermekek 
számára biztonságos, értékteremtő, 
gazdag online tartalmak minél egy-
szerűbb elérhetővé tétele, illetve az 

online gyermekvédelemmel 
kapcsolatos fontos infor-
mációk összegyűjtése. A 
kormány rendelkezett 
olyan átfogó tájé-
koztatási programok ki-
dolgozásáról, amelyek 
célja a gyermekek meg-
óvását célzó jogszabályi 
rendelkezések, illetve a 
sérelmekkel szembeni 
fellépési lehetőségek 

széles körű megismertetése. 
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Az online zaklatások, megfélemlí-
tések megelőzését és kezelését 
szolgáló ingyenes képzési, tovább-
képzési programokat is indítanak.

A gyermekvédelmi stratégia négy 
alapvető területe: a biztonságos inter-
net jogi, műszaki, technológiai feltét-
eleinek megteremtése; gazdag online 
tartalomkínálat létrehozása a bizton-
ságos, értékteremtő internethasználat-
hoz; az online megfélemlítés és zakla-
tás megelőzése, kezelése, adott eset-
ben szankcionálása; az összes célcso-
port (gyerekek, szülők, tanárok) 
tájékoztatása, képzése, továbbképzése. 

Az egyik legfontosabb cél a média-
tudatosság és -műveltség jelentős szin-
tű emelése, amelynek alapját a gyer-
mekek médiaműveltségének fejleszté-
se teremti meg. Az online világ által 
támasztott követelményeknek és kihí-
vásoknak megfelelő képzés a 
köznevelés rendszerén belül kap he-
lyet. Fontos a tanárok képzése és to-
vábbképzése, illetve a korszerű tan-
anyagfejlesztés. Lényeges a szülők 
médiaműveltségének fejlesztése, az 
igazságszolgáltatási és rendészeti szak-
em be rek képzése, továbbá a gyermek-
védelem szereplőinek támogatása. 

Az internetes gyermekvédelem te-
rületén rendelkezésre álló informá-
ciókat egy gyűjtőhonlapon kell in-
gyenesen és könnyen elérhetővé ten-
ni, ahol az érdeklődők a fölmerülő 

praktikus kérdésekre is gyors választ 
kaphatnak. Támogatni kell a gyer-
mekek számára biztonságos és hasz-
nos tartalmak gyártását.

A védelem és a biztonság terén ha-
tékony műszaki megoldásokat dol-
goznak ki. A gyermekek számára 
biztonságos internetszolgáltatás 
kialakítása előtt megvizsgálják a szű-
rőszoftverek alkalmazásának lehető-
ségeit. A hálózati tartalomszűrés te-
rén – az angol mintát követve, ahol 
alapbeállítás a gyermekek szemszö-
géből szűrt tartalom – a szolgálta-
tókkal akarnak megállapodni.

Az államigazgatási szervek, a vállal-
kozások, valamint a civil szféra sze-
replőinek közös stratégiát és intézkedési 
tervet kell kialakítaniuk. A digitális 
gyermekvédelem mindhárom fősze-
replőjének ugyanaz a célja: a gyerme-
kek számára biztonságosabb digitális 
eszközhasználat. Ennek elérése érde-
kében meg kell határozni a kompeten-
ciákat, és meg kell osztani a feladato-
kat. Tisztázni kell az igazságszolgálta-
tás, az oktatási intézmények, valamint 
a családok szerepét és teendőit a zakla-
tások megelőzése és kezelése terén.

Tószegi zsuzsanna

AZ ONLINE GYERMEKVÉDELEMBEN  
ÉRDEKELT SZERVEZETEK

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomo-
zó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztály je-
lentős létszámmal alakult meg 2017-ben. 
Célja a kibertérben mind gyakoribb és ve-
szélyesebb támadásokkal szembeni ered-
ményes küzdelem.  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
(NMHH) nagy figyelmet fordít az infokom-
munikációs térben a gyerekek védelmé-
re, amelynek legfontosabb eleme a médiatudatosságra nevelés. 
Ennek érdekében Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Köz pontokat 
működtet, rendezvényeket, továbbképzéseket támogat, és a 
gyermekvédelem érdekében internet hotline oldalt üzemeltet. 
A Gyermekmentő Szolgálat az Európai Unió Safer Internet 

Programjával együttműködve minden évben megszervezi a 
Biztonságos Internet Napot, továbbá az internet, illetve a média fiatalokra gyakorolt hatását elemző konferenciákat. 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság – mint a digitális írástudás terjesztésének vezető szervezete Magyar-
országon – 2017-ben adta közre és tette ingyenesen elérhetővé az IT biztonság közérthetően című könyvet az njszt.hu hon-
lapon. A Nemzeti Kibervédelmi Intézettel együttműködésben készült mű tankönyvként is használható.
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A z 1916–1917. évi rendkívül hi-
deg tél tüzelőhiánya és a rossz 
ellátás miatt a lakosság felhá-

borodását a cári autokrácia többé már 
nem volt képes megfékezni. A kény-
szer-beszolgáltatás és az új beadási 
rendszer is elhibázott lépésnek bizo-
nyult. 1917 elején az ipari központok-
ban éhséglázadások, sztrájkok és tün-
tetések törtek ki, ahol a szentpétervári 
1905-ös véres vasárnap 12. évforduló-
jára is emlékeztek. A munkás- és kato-
nafeleségek a háború azonnali befeje-
zését, élelmiszerosztást és II. Mikós cár 
lemondását követelték. Az üzemekben 
az 1905. évi mintára önigazgatási szer-
veket, munkástanácsokat (szovjet) vá-
lasztottak. A rövidesen országos mére-
tűvé nőtt mozgalom a Szentpétervári 
Szovjetet kormányként ismerte el. A 
felkelők leverésére küldött kozákok 
megtagadták a tűzparancsot; a helyőr-
ségi katonák és a tüntetők is fraterni-
záltak, s megrohamozták a fegyver-
raktárakat. A forradalom sikere nagy-
részt a munkások és a katonák szövet-
ségében rejlett.

Parlamenti hatalomátvétel
Miután a cári kormány egységesen le-
mondott, új politikai centrumok jöt-
tek mozgásba. Amikor a miniszterel-
nök meggondolatlanul ismét feloszlat-
ta a parlamentet (duma), a képviselők 
a tüntetések miatt megtagadták a ren-
delkezés végrehajtását. A duma elnöke 
és a Haladó Blokk vezetésével megala-
kult a Közrend helyreállításának ideigle-
nes bizottsága, amely továbbra is a cári 
vélemény megváltozásában remény-
kedett. Mivel erre nem került sor, a 

O R O S Z O R S Z Á G  1 9 1 7 - B E N

duma az utca nyomására parlamenti 
hatalomátvételre kényszerült: letartóz-
tatta a kormányt, s a katonai főpa-
rancsnokot. Új főparancsnokot neve-
zett ki, s duma-megbízottakat küldött 
a minisztériumokba. Az ideiglenes 
duma-bizottság a következő választá-
sokig maradt hivatalban.

A cári kormány leváltása után a hely-
zet kulcsa a hadsereg kezébe került, 
amely főparancsnokságát 1915 augusz-
tusában maga II. Miklós vette át. A 
cár a csapatokat a frontról Carszkoje 
Szelóhoz, a nyári rezidenciája védel-
mére irányította, de egyidejűleg táv-
iratilag utasította őket, hogy ne vonul-
janak a forradalmi főváros ellen.

Amikor Szentpétervár felé vette út-
ját, vonatát a felkelők megállították, s 
Pszkovba, az északi front főhadiszállá-
sa felé irányították. Mivel a táborno-
kok itt sem bíztak a forradalom kato-
nai leverésében, arra kényszerítették a 
cárt, hogy hozzájáruljon a Társadalmi 

bizalom kormányának megalakulásá-
hoz. Szentpéterváron azonban a cár 
lemondását követelték, sőt egyesek a 
halálát is. A cár engedett a nyomás-
nak s kiskorú, vérzékenységben 
szenvedő, egyedüli fiúgyermeke ne-
vében is lemondott a trónról. Testvé-
re, Mihály szintén elutasította a sor-
rendiség szerint neki felajánlott ko-
ronát. 1917. március 3-án lezárult a 
Romanov-dinasztia 300 éves uralma.

Hatalmi vákuum 
Oroszországban

A kormány testületi lemondása nyo-
mán keletkező hatalmi vákuumot két 
intézmény töltötte be: a duma, illetve 
az éppen megalakult Szentpétervári 
Szovjet. Kettejüknek kellett végre-
hajtó hatalmat létrehozni, amely a 
győzelem mámorában viszonylag 
egyszerűnek tűnt. A mensevikek a 
szovjetekben elsőbbséget adtak a du-
ma liberálisainak. Ortodox–marxista 
elemzésük abból indult ki, hogy a fe-
udális monarchia a polgári–kapitalis-
ta demokráciát követné, s így a tere-
pet a liberális polgárság szerezné meg. 
Valójában azonban a nagy tekintélyű, 
egykori zemsztvo (helyi kormányza-
ti) vezető, Georgij Lvov herceg, és 
Pavel Miljukov, az alkotmányos de-
mokraták (kadétok) vitathatatlan ve-
zetője sem rendelkezett olyan prog-
rammal, mint aminek szerettek vol-
na látszani.

Ezért inkább a katonák, s főleg a ra-
dikális küldöttek pozíciója erősö-
dött. Legfontosabb, közvetlen célju-
kat akkor érték el, amikor a szovjet 
végrehajtó tanácsának lediktálták híres, 

Amikor száz évvel ezelőtt a cári rendszer összeomlott, az oroszországi hatalmat német támogatással 
rövidesen egy kis elszánt csoport szerezte meg, s többé ki sem adta a kezéből. Az 1917. októberi 
bolsevik forradalom a XX. század kulcseseménye lett. A szovjet kísérlet rövidesen kisugárzott az 
egész világra, s rendkívüli hatásán még a sztálini idők tömeggyilkosságai sem változtattak. A máso-
dik világháborút követően pedig a szovjet rendszer világhatalom lett, amely a két rendszer versenyé-

ben majd csak 1991-ben omlott össze.

CÁRIZMUSBÓL 
SZOVJETHATALOMBA

II. Miklós cár
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dolta, hogy kül- és belpolitikai okok-
ból egyaránt az Oroszországgal köten-
dő mielőbbi békére vannak utalva, mi-
előtt nyugaton sor kerül a végső össze-
csapásra. Voltaképpen többfázisú, már 
1914 végén induló német politikáról 
volt szó. Németország az első világhá-
borút – főleg első szakaszában – for-
radalmi háborúnak tekintette, a poli-
tikai világrend forradalmának, amely 
német befolyást teremt Európában és 
megdönti az angol hegemóniát Euró-
pán kívül. Angliát az antiimperialista 
erők (az iszlámmal, Indiában és 
Egyiptomban szervezett felkeléssel), a 
cárizmust pedig a kelet-európai nem-
zeti és szociális forradalmak (finn, 
lengyel, ukrán és kaukázusi népek) 
támogatásával igyekezett gyengíteni. 
Oroszországgal szemben az első vi-
lágháború kitörésétől 1917. márciusig 
egyfajta titkos „forradalmasító” politi-
kát folytatott. 

1915 tavaszán felbukkant a konstanti-
nápolyi német konzulátuson Alek-
szandr (Lazar Iszrail) Parvus (dr. 
Helphand) orosz forradalmár és fegy-
verkereskedő, akit Berlinben fogadott 
Ludwig Zimmermann külügyi állam-
titkár is. A háború gyors befejezésében 
érdekelt német kormánynak egy orosz-
országi forradalom akcióprogramját 
kínálta. A Külügyi Hivatallal 1915 már-
ciusában közösen kidolgozott tervezet-
ben mindenre gondoltak, amely egy 
tömegmozgalom módszeres kiépítésé-
hez és a kívánt irányba tereléséhez szük-
séges. A tervezet egy receptkönyvhöz 
hasonlított. A politikai rendszer erősza-
kos megdöntésének teljes eszköztára 
megtalálható volt benne: a szabotázs-
cselekményektől kezdve a bakui olajku-
tak felgyújtásán keresztül az ukrajnai és 
finnországi nemzeti és szeparatista 
mozgalmak támogatásáig. A forradal-
mi mozgalom élére állítható személy-
ként Lenint javasolta. A német Külügyi 
Hivatal azonban csak Lenin hét pontos 
programjának vizsgálata után járult 
hozzá az akcióhoz, s induló tőkeként 
kétmillió márkát adott. E célkitűzések 
nagyrészt egybecsengtek a német kül-
politikai törekvésekkel. 

Oroszország forradalmasítása és 
harckészségének aláásása érdekében 
támogatták a bolsevikokat pénzügyi-

leg és technikailag-szervezetileg, mi-
vel Oroszországban csak a bolsevikok 
hajlottak a háború szükség esetén kü-
lönbékével való befejezésére. A német 
Legfelső Hadvezetés e lehetőség ma-
ximális kihasználásával számolt. Nem-
csak a kétfrontos háború befejezésére 
és a német keleti front katonai teher-
mentesítésére, s így a nyugati német 
csapatok harci erejének erősítésére 
gondolt, hanem arra is, hogy Oroszor-
szágot területi elcsatolásokkal és gaz-
daságilag meggyengítse, nagyhata-
lomként visszaszorítsa, vagy optimális 
esetben e pozíciójából kiszorítsa. 

Lenin hazavitelének megszervezésé-
ben a német Külügyi Hivatal 
(Auswärtiges Amt – AA) volt a kezde-
ményező, amely szerteágazó ügynöki 
kapcsolatait is felhasználta az akció-
hoz. Kifelé visszafogottságot tanúsít-
va, lépéseit szinte patikamérlegre he-
lyezve alakította a nemzetközileg 
rendkívül kényes diplomáciai lépést. A 
német bürokrácia és az orosz emig-
ránsok együttműködésével a sietős ha-
zautaztatást három hét alatt lebonyolí-
tották. Az akcióban részt vett a német 
vezérkar, valamint a svájci és a svéd 
kormány is. Az akció tényleges nyerte-
sei végül a bolsevikok lettek. Útikölt-
ségüket ugyan saját zsebből fizették, 
de útjukat az 1917. novemberi forrada-
lomig nagyvonalú német pénzügyi 
támogatás egyengette. 

1. számú parancsukat, amely ezredbi-
zottságok választását, az ezredeknek a 
szovjetek parancsnoksága alá rendelé-
sét, s valamennyi katonai egységnél 
katonatanácsok választását rendelte el. 
Kilátásba helyezték tisztek választását 
is, de azok tiltakozására visszavonták a 
parancsot, amely a katonák körében 
több helyen csalódást okozott.

Így már semmi sem állt a kormány-
alakítás útjában. Március 2-án délután 
Miljukov a duma székhelyén, a Tauriai 
palotában bejelentette a megállapo-
dást, s bemutatta Lvov Ideiglenes Kor-
mányát, amely átmenetet jelentett az 
önkényuralomtól a törvényes, ugyan 
nem demokratikus, de választott, a 
felkelő munkások és katonák által el-
fogadott parlament felé. Az esemé-
nyeket hallgatólagosan támogatták a 
tábornokok is, akiknek álláspontját a 
védelmi képesség miatti aggodalom és 
a háború folytatásának szándéka hatá-
rozta meg. A vezérkar lojalitási konf-
liktusba került a monarchia és a nem-
zet között, s a monarchiát feláldozta a 
nemzet javára.

A világháború és az infláció miatt az 
Ideiglenes Kormánynak nem sikerült 
biztosítania az emberek ellátását. A 
kényszer-beszolgáltatás új módszere ösz-
szeegyeztethetetlen volt a lakosság sza-
badságvágyával. Így az új rendszer alap-
elvei akadályozták az új államforma ki-
építését abban az országban, amely még 
háborúban állt és súlyos gazdasági válsá-
got élt át. Az új kormány a várakozások-
kal ellentétben folytatta a háborút, hogy 
megőrizze Franciaország és Anglia szö-
vetségét, hazafias célját pedig a Német 
Birodalom és Ausztria–Magyarország 
feletti győzelemmel érje el. Ezzel szem-
ben a Szentpétervári Szovjet a lakosság 
támogatását igyekezett megszilárdítani, 
s a katonákat egyenjogú polgárokká vál-
toztatni.

Lenin hazavitele  
1917 áprilisában

Az 1917. márciusi orosz forradalom ki-
ábrándultságot eredményezett Né-
metországban. A megkönnyebbülés 
helyett ugyanis a Lvov herceg, 
Miljukov, Gucskov és Kerenszkij ve-
zette Ideiglenes Kormány rövidesen 
bejelentette, hogy kitartanak a cár ál-
tal aláírt szerződések mellett, s a hábo-
rút a szövetségesek oldalán a végső 
győzelemig folytatják. Ezzel szemben 
Németország még inkább úgy gon-

A Lenint és kíséretét szállító vonat mozdonya, 
amellyel a szentpétervári  

pályaudvarra érkezett 1917. áprilisában
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ték puccsal magukhoz ragad-
ni a hatalmat. De az új bel-
ügyminiszter keresztülhúzta 
tervüket, s a puccskísérlet ku-
darcba fulladt. A rendőrség 
átkutatta a bolsevik pártiro-
dát, és számos kompromittáló 
iratot talált. A sajtóban megje-
lent: „Lenin a német ellenség 
ügynöke. Irodájában ezt bizonyí-
tó iratokat foglaltunk le.” Felde-
rítették a bolsevikok ügynö-
keit is. Így Lenin másnap Zi-
novjevvel együtt eltűnt Szent-

pétervárról, s a finn határ mellett 
húzták meg magukat.

A bolsevikok október 12-én meg-
alakították a Forradalmi Katonai 
Bizottságot, amely hivatalosan „a 
német invázió elleni védelmet”, való-
ságban azonban a kormány meg-
döntését célzó puccs előkészítését 

szervezte. Több hazai és nemzetközi 
körülmény figyelembe vételével Le-
nin a fegyveres felkelést 1917. októ-
ber 25-re (november 6-ra) tűzte ki, s 
végül sikerrel járt. A tökéletesen 
megtervezett puccs néhány óra alatt 
lejátszódott. November 7-ére virra-
dó éjjel, egy szerdai napon két órától 
fegyveresek szállták meg Oroszor-
szág fővárosa, Szentpétervár straté-
giailag fontos pontjait: a Néva öt 
hídját, a pályaudvarokat, a főpostát, 
a távíróhivatalt és az állami bankot. 
A folyóról a lázadó matrózok az Au-
róra páncélos cirkáló ágyúit a gyen-
gén védett Téli Palota, a kormány 
székhelye felé fordították. Kerensz-
kij miniszterelnöknek sikerült elme-
nekülnie, de röviddel később a kor-
mány valamennyi tagját őrizetbe 
vették.

Április 7-én a Külügyi Hivatal a 
Legfelső Hadvezetéssel egyetértésben 
elfogadta Lenin utazási feltételeit. A 
német vezérkar megküldte a berni kö-
vetnek a technikai utasításokat: a né-
met határ átlépése Gottmadingennél; 
a csoport szállítása Saßnitzig; a csoma-
gok leplombálása, nincs útlevél-ellen-
őrzés; két darab II. osztályú 
vasúti kocsi rendelkezésre bo-
csájtása. A Külügyi Hivatal 
kérésére Ludendorff tábornok 
kísérőnek báró Arwed von der 
Planitzot, a szász gárdalovas-
ság századosát nevezte ki. 

A zürichi csoport hazaszállí-
tását „biztos kísérettel” a helyet-
tes vezérkar III. b osztálya vet-
te át a Külügyi Hivatallal 
együtt. Az utazást a két hivatal 
50 német alkalmazottja bonyo-
lította, akik megállapodásuk 
szerint „udvarias módon kísérik 
őket Németországon keresztül.”

Lenin elutazására Zürichből 
a német hatóságok által megállapí-
tott időben, 1917. április 9-én, me-
netrend szerint 15 óra 10 perckor ke-
rült sor. A 33 utas között 19 bolsevik 
volt, Lenin és felesége mellett közeli 
munkatársa, Grigorij Zinovjev és 
Karl Radek. Lenin a Trelleborg–
Malmö–Stockholm–Tomio–Bjelo–
Ostrov útvonalon április 16-án este, 
angol tisztek kíséretében érkezett 
Szentpétervárra, ahol lelkes mun-
kástömegek fogadták. Már ekkor ki-
adta a „Minden hatalmat a szovjetek-
nek!” jelszót.

Az októberi államcsíny
Az orosz hadsereg 1917. június 6-i, 
meghiúsult offenzívája kapcsán a 
bolsevikok számoltak az offenzíva 
összeomlásával, s a kudarc okozta 
hangulatot kihasználva megkísérel-

A stockholmi német nagykövet Ber-
linbe küldött táviratában csak ezt írta: 
„további kétmilliót kérek az ismert célra.” 
Nem sokkal később további tizenöt-
millió márkát utaltak át, már közvet-
lenül Leninnek. Ludendorff tábornok 
pedig köszönetet mondott a Külügyi 
Hivatalnak az orosz forradalom tá-
mogatásáért. 

A november 7-i szentpétervári ese-
mények megváltoztatták a világot, s 
letették az első szocialista állam, a 
mindenható kommunista párt és egy 
vörös birodalom alapját, amely több 
mint hét évtizedig tartotta magát. Fel-
számolták az éppen berendezkedő de-
mokráciát és parlamentarizmust. Le-
nin az „új államrendszert… felmérhetet-
lenül magasabbnak és demokratikusabb-
nak tekintette, mint a legjobb parlamenti 
demokratikus köztársaságét.” A bolsevi-
kok – mondta – „a XX. század jakobi-

nusai”, akiknek „nagyot, mara-
dandót és feledhetetlent kell alkot-
niuk”: a proletárdiktatúrát, azt 
a „hatalmat, amelyet nem kötnek 
törvények.”

1917. november 6–7-én Le-
nin győzelme Kerenszkij felett 
a német birodalmi vezetés sze-
mében az 1914 őszétől Orosz-
országgal szemben folytatott 
katonai és politikai törekvései-
nek megkoronázását jelentet-
te. Az orosz kolosszus a kato-
nai nyomás és a Németország 
által támogatott társadalmi 
forradalom (bolsevikok és 
nemzetiségek) harapófogójába 

került. Úgy tűnt, hogy a „béke és ke-
nyér” jelszavával hatalomra jutott bol-
sevikok teljesítik a gyors békekötésre 
irányuló német várakozásokat. Erre 
utalt a szentpétervári hatalomátvétel 
másnapján a szovjetek kongresszusá-
nak rádióközleménye a népekhez és 
kormányokhoz, amely annexió és ha-
disarc nélküli, a népek önrendelkezé-
se alapján általános békét sürgetett. 
De a december közepén megkezdő-
dött fegyverszüneti tárgyalások ne-
hezen haladtak, s a békekötésre csak 
1918. március 3-án került sor Breszt-
Litovszkban, amelyet Németország 
fegyverszünete (1918. november 11.) 
után a bolsevikok semmissé nyilvání-
tottak; 1920 tavaszán pedig háborút 
indítottak Németország ellen, de csak 
Varsóig jutottak.

Németh IstváN

Lenin 1917-ben

Az Auróra cirkáló Szentpétervárott
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kázatot felismerték, azok még időben hosszabb lejáratú 
betétbe vagy állampapírba tették megtakarításukat. A 
lappangó kockázatokra talán a Brexit lehet egy jó példa: 
érdemes megnézni a forint-angol font árfolyamát az el-
múlt egy-két éves időszakban, kevesen gondolták, hogy 
a kinti munka megtakarítása itthon, forintra átváltva 
ekkorát fog zuhanni. 

A befektetési döntések fontos szempontja, hogy világo-
san tudjuk, lássuk, melyek a befektetési céljaink. A hosszú tá-
vú céljaink, például a nyugdíjas évekre történő megtakarítás 
érdekében az ajánlások a kiszámítható, alacsony kockázatú, 
tehát biztonságos befektetéseket teszik az első helyre. Ezek 
között leginkább a szolgáltatók által is kínált nyugdíj-
előtakarékossági formákat és a tartós befektetési számlákat 
lehet említeni, amihez jelentős adókedvezmény is járul. 
Ugyanez igaz a lakáscélú megtakarításokra is. A rövidebb 
távú befektetési céloknál más lehet a kockázatok megítélése, 
mert ezeknél akár nagyobb kockázat is vállalható, feltéve, ha 
odafigyelünk a háttérre és a körülményekre, valamint még 
időben be tudunk avatkozni, hogy nagyobb baj, azaz a 
vállalható veszteségnél nagyobb ne keletkezzen.               

Döntéseinknél az is szempont, hogy befektetéseink-
től milyen hozamot várunk el. Nyilván a pénzromlás 
mértékénél nagyobbat, mert nem szeretnénk, ha az 
infláció elolvasztaná pénzünk egy részét. A hozamel-
várást nagyban meghatározza az, hogy milyen időtá-
vot határozunk meg, milyen kockázatot vállalunk fel 
és persze az is, hogy a pénzügyi ismereteink terén 
mennyire vagyunk tisztában a lehetőségekkel, a befek-
tetések kezelésével és a szükségszerű lépésekkel, be-
avatkozásokkal, változtatásokkal. A hozamelvárások 
terén sajnos vannak – nem is kevesen – olyan ajánlatok, 
hirdetmények, amelyek első olvasatra bátorítólag, tet-
szetősnek hatnak, ám, ha kellően körültekintőek va-
gyunk, hamar rájövünk, hogy nem kell bedőlni a ki-
magasló hozamoknak. Akik bedőltek, évekig bánják 
gondatlan lépésüket. 

Az időtényező is befolyásolja befektetési döntéseinket. 
Nem mindenki tud vagy akar a pénzügyi hírekkel, ese-
ményekkel foglalkozni, mert fontosabbnak tartja a sza-
badidős, a családi vagy más tevékenységeket e helyett. 
Így inkább bankjára vagy befektetési szolgáltatójára bíz-
za megtakarításának, befektetéseinek kezelését. Miután 
nincs ingyen ebéd, tehát fizetni fog a szolgáltatásért. 
Ám ilyen esetben is elengedhetetlen a négy alapművelet 
használata: marad-e annyi megfogható, felhasználható 
(azaz nettó) hozam az infláció és a szolgáltatásért fizetett 
jutalék és más költségek számbavétele, levonása után, 
ami nagyobb, mint az induló összeg. Ha pozitív a mér-
leg, akkor jól döntöttünk, ha negatív, akkor ugyan időt 
nyertünk, ám rossz lóra tettünk.    

Palla Gábor

BEFEKTETÉS ELŐTT
K i ne szeretné a sok éves kemény munkával gyűj-

tögetett megtakarításait, esetleg a családi örök-
ségből kapott pénzt úgy kezelni, olyan pénz-

ügyi befektetésekbe (és akár ingatlanba is) forgatni, 
hogy az megőrizze értékét, sőt a pénzromlást, azaz az 
infláció mértékét meghaladóan gyarapodjon. Még mie-
lőtt döntünk az induló befektetések sorsáról, néhány 
alapvető dolgot meg kell fontolnunk és mérlegelnünk 
kell. Talán a legelső annak számbavétele, hogy mennyire 
ismerjük a pénzügyeket, milyen hozzáértésünk, tudá-
sunk, jártasságunk, gyakorlatunk van a különböző 
pénzügyi befektetések jellemzőiben, működésében, koc-
kázatában. Nagyon is el kell fogadnunk azt az ajánlást, 
mely szerint mindig pénzügyi ismeretünk állapotához, 
mértékéhez szükséges igazítani a meglehetősen sokféle 
befektetési formákból azt vagy azokat, amelyeket kivá-
lasztunk. Az elmúlt pár évben sajnos volt jó pár olyan, a 
napi hírekben is megjelent vonzónak tűnt befektetés, 
amelybe beszálltak azok is, akik csak a csábítóan kima-
gasló hozamra figyeltek, azonban a kockázatokkal és a 
mögöttes információkkal nem nagyon foglalkoztak.          

A pénzügyi jártassághoz, ismeretekhez szorosan kap-
csolódik a befektetésekben rejlő kockázatok ismerete és 
ezzel együtt az is, hogy milyen a kockázatviselési képes-
ségünk, azaz mekkora kockázatot, esetleg veszteséget 
tudunk felvállalni, elviselni. A pénzügyi világ telis-tele 
van számtalan olyan kockázattal, amelyek általában is-
mertek. Sokuk olykor visszatérő, ismétlődő, néha a 
múltbéli tapasztalatokból is tudunk meríteni, ezek eset-
leg kapaszkodók is lehetnek a döntések előtt. Ám a koc-
kázatok legnagyobb része lappangó, nem kiszámítható, 
sőt sokszor akár egy esemény is kiválthat lökésszerű to-
vábbi bajokat, hullámokat, amelyek begyűrűződnek 
még azokba a pénzügyi eszközökbe is, amelyeket koráb-
ban gránitszilárdságúnak tartottak. Az előbbire talán 
egy ismert példa: ha a jegybanki alapkamatot folyama-
tosan csökkentik, akkor ez villámgyorsan megjelenik a 
betétkamatok csökkenésében is. Akik ezt a kamatkoc-

A VILÁG PÉNZEI

10 euró



1398   Él e t É s  tu d o m á n y   2017/44

Európainak lenni, napjainkban kiváltképp 
sokat emlegetett kérdés. A magyarságnak 

pedig ezeréves problémája, mennyire váltunk 
azzá, mennyire fogadtak el? Nem tudtunk 
egyértelmű eredményre jutni mindmáig, most 
pedig egyre kevésbé, miután Európa gyorsuló 
változásban van a globális civilizáció terében. 
Az erővonalak iránya a szegényebb régiókból a 
gazdagabbak felé mutat, s ha nem volna turbu-
lencia és árapályhatás azt hihetnénk kiismerhe-
tő. Ugyanakkor a civilizáció nem tévesztendő 
össze a kultúrával, s kiváltképp nem saját kul-
túránkkal, amelynek értékei egyedi kölcsönha-
tásokban képződnek, s kifejeződésének jelei fi-
nomabbak, mint a gravitációs hullámok. Eb-
ben a bensőséges őszi ünnepkörben sétára hív-
juk Olvasóinkat. Az együvé tartozás, az 
itthonlét atmoszférájának szenzoros észlelésé-
re kiválóan alkalmas.

H. J.     

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN
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– A Mindenség tenyerében  –  

Dunántúli kirándulásunk alkalmával  
egy Árpád kori templom maradványának 

keresése vezetett ide minket.  
Flaubert számára vándorlása alkalmával a 

kerítés és kapu nélküli temetők  
voltak a vonzók; ez a temető is ilyen

2. Nyisztor Miklós (Debrecen, nyisztor40@
gmail.com) – Megöregedve
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– A Mecsekben évek óta járok ugyanazon 
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4. Dr. Barthó Loránd (Pécs)  
– Hódolat Martyn Ferenc emlékének

5. Hegyesi Béla  
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Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 6

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: 4. FRANCIA

(A népnevekhez -ország utótagot kapcsolva értelmes  
földrajzi neveket kapunk.)

3. fejtörő – Csonka Dávid feladványa

Megoldás: A

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

ményes gondolkodást kívánunk!

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Ossza az alakzatot  
három részre úgy, hogy az így 
 kapott alakzatok egybevágóak  

legyenek!

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Az öt szócsoport melyikébe sorolható az ember?

kutya
krokodil

étkezőasztal

gólya
pingvin
strucc

atka 
keresztespók

skorpió

vadászszék
kameraállvány

zongora

légy
katicabogár

sáska
ember

Melyik a kakukktojás a négy szó közül?  
A helyes megoldáshoz vegye figyelembe a betűk színeit is!

2. fejtörő – Csík Csaba feladványa

nefelejcs

akác

szegfűhóvirág



Viszonzott szívességek

Az ember egyik legjobb tulajdonsá-
ga, hogy hajlandó együttműködni 
másokkal, és kész segíteni azokon, 
akiknek erre szükségük van. No 
persze azért nem mindig. Számos 
tényező befolyásolja, hogy éppen 
mennyire vagyunk segítőkész ked-
vünkben – erről már e rovatban is 
volt szó –, azonban az egyik legfon-
tosabb elv mindenképpen a kölcsö-
nösség. Minden korban és minden 
kultúrában dicséretesnek számít, ha 
jótett helyébe jót várhatunk, és visz-
szakapjuk a kölcsönkenyeret. Ám a 
viszonzás érdekes módon nem min-
dig ahhoz érkezik meg, aki eredeti-
leg szívességet tett.

Sebastien Meineri francia pszicholó-
gus és munkatársai egy terepkísér-
lettel szerették volna pontosabban felmérni, hogyan is 
alakul a viszonzás, ha a helyzetnek nem két, hanem 
három szereplője van. Kutatásukat, melynek során 
120 férfit és nőt szólítottak meg az utcán, a karácso-
nyi ünnepek táján végezték. A kísérlet résztvevőinek 
egy részét a kutatók segítője, egy egyetemista lány elő-
ször megkínálta egy csokis süteménnyel, mondván, 
hogy a helyi egyetemet szeretnék népszerűsíteni ezzel. 
Miután a megszólított személy elfogadta a süteményt, 
a lány megkérdezte, vigyázna-e egy rövid ideig a hol-
mijára, amíg ő bemegy a közeli mosdóba. Mások a sü-
temény átvétele után továbbmentek, majd néhány mé-
terrel később a pszichológusok másik segítője, egy má-
sik diáklány szólította meg őket ugyanazzal a kéréssel. 
A résztvevők nem tudták, hogy az a lány, akitől a sütit 
kapták, bármilyen módon kapcsolatban van azzal, aki 
később szívességet kért tőlük. A kísérlet alanyainak 
harmadik csoportja nem kapott süteményt, a diáklány 
egyszerűen csak megszólította őket, és előadta ugyan-
azt a kérést, mint a másik két esetben.

Nos, ha a süteményt osztogató lány maga kérte a szí-
vességet, a személyek 92,5%-a teljesítette a kérést. Ha 
más adta a süteményt és más kérte a szívességet, akkor 
az emberek 70%-a segített, ha pedig a sütemény elő sem 
került, csupán a megszólítottaknak 32,5%-a volt hajlan-
dó vigyázni a csomagokra. 

Ezek az eredmények azt jelzik, hogy ha az ember kap 
valamit úgy, hogy nem tett érte semmit, akkor olyan 

esetben is hajlandó „viszonozni” a szívességet, ha az 
nem afelé irányul, akitől az eredeti kedves gesztus szár-
mazott.

Vajon miért érezzük úgy, hogy a szívességet viszonoz-
nunk kell? Noha Meineri és munkatársainak kísérlete 
erre nem keresett választ, lényegében háromféle elgon-
dolás létezik ezzel kapcsolatban. Az első, hogy ha „in-
gyen” kapunk valamit, akkor lekötelezve érezzük ma-
gunkat, és bűntudatunk támad, ha mi magunk nem te-
szünk hasonló pozitív gesztust. Ezt elkerülendő, inkább 
segítünk, hogy úgy érezzük, kiegyenlítettük a számlát. 
A másik elképzelés a taktikai érzékre épít: az ember tud-
ja, hogy szem előtt van, és a cselekedetei alapján fogják 
megítélni. Mivel a kölcsönösség kulturális alapelv, ha a 
környezetünkben levők azt látják, hogy kibújunk a vi-
szonzás „kötelezettsége” alól, akkor rontjuk imázsunkat, 
a személyünkről kialakult képet. Azért segítünk, hogy 
ezzel jó pontokat gyűjtsünk magunknak, vagy legalább 
ne szerezzünk rosszakat. A harmadik magyarázat 
megint másként érvel: ha valamilyen kedves gesztus irá-
nyul felénk, akkor jobb kedvűek leszünk, és megnő a 
hajlandóságunk, hogy másokon segítsünk és keblünkre 
öleljük a világot. Az egyelőre még nem ismert, hogy 
melyik lelki mechanizmus milyen mértékben járul hoz-
zá a segítőkészség hirtelen megnövekedéséhez, de felte-
hetően mindhárom szerepet játszik abban, hogy a viszo-
nosság elve érvényre jusson.

Mannhardt andrás
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A hang a lélek tükre

A z American Psychological Asso-
ciation új kutatási eredménye 

szerint mások érzelmi állapotát 
eredményesebben megállapíthatjuk, 
ha nem nézzük őket, hanem a hang-
jukat elemezzük.

Ha valakinek az érzéseit szeretnénk 
megtudni, a legjobb módszer az, ha 
behunyjuk a szemünket, és csak a 
fülünket használjuk. Az American 
Psychological Association új kutatása 
megmutatta, hogy az emberek jobban 
azonosítják mások érzéseit, ha csak 
hallgatják, de nem nézik őket.

„Az évek során a társadalom- és bioló-
giatudományok is bizonyították, hogy az 
emberekben mély vágy él, hogy másokhoz 
kapcsolódjanak, és azt, hogy az emberek 
számos készséggel rendelkeznek, melyek 
segítségével az érzelmeket és szándékokat 
értékelik. Mégis, az akarat és a készségek 
ellenére is, az emberek gyakran félreértik 
egymás érzéseit. Kutatásunk azt mutatja, 
hogy nem a legjobb stratégia mások érzé-

Az öt kísérleten keresztül azok az 
egyének, akik csak hallgattak anél-
kül, hogy nézték volna a beszélőt, 
pontosabban voltak képesek azono-
sítani az érzést, melyet a megfigyelt 
egyének tapasztaltak. Egyetlen kivé-
tel az volt, amikor a komputer hang-
ját hallgatták, mely minden teszt kö-
zül a legrosszabb eredményt hozta.

Az eddigi kutatások, melyek az 
érzelmek azonosításának módját cé-
lozták, főképp az arckifejezés jelzésit 
vizsgálták, így a jelengegi kutatás 
teljesen új területet nyit a témában. 
„Azt gondolom, hogy ha megnézzük 
az eredményeinket annak tükrében, ho-
gyan vizsgálták eddig a pszichológusok 
az érzelmeket, akkor az eredmények 
meglepőek. Az érzelmi intelligenciát 
mérő tesztek többsége az arcok pontos 
érzékelésén alapul. A mi eredményünk 
azonban azt mutatja, hogy az emberek 
talán túlságosan nagy figyelmet szentelnek 
az arcnak – a hangban van annak a tarta-
lomnak a nagy része, mely mások érzelmi 
állapotának pontos megítéléséhez szükséges. 

Óceáni szélfarmok

A szakemberek régóta sejtik, hogy 
az óceáni szélfarmok jó megol-

dást jelentenének az emberiség ener-
giahiányára, de az ötlet gyakorlati 
megvalósítását bizonytalan pontok 
akadályozták. Egy új kutatás sikere-
sen modellezte és öntötte számokba, 
mennyivel is volna több az óceáni 
szélkerekek energiatermelése mint a 
szárazföldieké.

A Carnegie Institution for Science 
(USA) két kutatója, Anna Possner és 
Ken Caldeira új tanulmánya szerint, 
melyet a Proceedings of the National 
Academy of Sciences című folyóiratban 
publikáltak, figyelemreméltó szél-
energiát lehetne nyerni a nyílt óce-
ánon, különösen az Atlanti-óceán 
északi régiójában.

Mivel a szél sebessége átlagosan 
nagyobb az óceán felett mint a szá-
razföldön, ezért a nyílt óceánon el-
helyezett szélkerekekkel ötször any-
nyi energia volna nyerhető mint 
a szárazföldiekkel. Ez a lehetőség 
a szélturbinák fejlesztésére csábít, 
melyekkel megújuló energiát nyer-
hetnénk az óceánokon. De vajon 

hogy az óceán felett elhelyezkedő atmoszfé-
ra vajon képes-e több energiát mozgatni 
lefelé, mint amennyit a szárazföld feletti 
atmoszféra tud” – mondta Caldeira.

Possner és Caldeira kifinomult mo-
dellezési eszközeik segítségével össze-
hasonlították a nagy  Kansasban ta-
lálható szélfarmok termelékenységét 
óriási, teoretikusan elképzelt óceáni 
szélfarmokéval, és azt találták, hogy 
néhány területen az óceáni szélfar-
mok legalább háromszor annyi ener-
giát képesek termelni mint a száraz-
földiek.

Különösen az Atlanti-óceán északi 
részén volna szerencsés a szélfarmok 
telepítése, mert ott a szélkerekek nem 
lassítják le annyira a szelet, ameny-
nyire a szárazföldön lelassítanák. Ez 
annak a ténynek köszönhető, hogy 
nagy mennyiségű hő távozik az At-
lanti-óceán északi részén az óceánból 

seinek és szándékainak értelmezéséhez, ha a 
vokális és arckifejezésbeli jelekre, vagy csak az 
arckifejezésekre hagyatkozunk” – mondta 
a tanulmány szerzője, Michael Kraus, a 
Yale Egyetem (USA) munkatársa.

Az American Psychologist című fo-
lyóiratban megjelent tanulmányban 
Kraus leírja az öt kísérletből álló so-
rozatot, melyben több mint 1800 sze-
mély vett részt az Amerikai Egyesült 
Államokból. Minden kísérletben arra 
kérték a résztvevőket, hogy lépjenek 
kapcsolatba egy másik személlyel,  
vagy legyenek tanúi két személy inter-
akciójának. Néhány esetben a résztve-
vők csak hallgathatták a beszélgetést, 
nem nézhették; más esetekben csak 
nézhették, de nem hallgathatták; né-
hány résztvevő pedig nézhette és hall-
gathatta is a beszélgetőtársát, illetve a 
dialógust. Egyik kísérletben a résztve-
vők egy komputerhangot hallgattak, 
amint felolvas egy interakcióról ké-
szült átiratot, tehát a normál emberi 
kommunikációs érzelmi hangoltság-
tól mentes hangot hallgattak.

valóban több elektromos energiát 
nyerhetünk-e a nyílt óceán szélener-
giájából?

„Vajon csak azért olyan gyorsak a szelek, 
mert az óceánon semmi nem lassítja őket? 
Vajon, ha óriási szélfarmokat telepítünk az 
óceánra, az lelassítja-e annyira a szelet, hogy 
már csak ugyanazt érnénk el mint a száraz-
földön?” – vetette fel a kérdést Caldeira.

A szélenergia eredete, melyet a nagy 
szélfarmok befognak, többnyire maga-
san az atmoszférában van, és lefelé száll 
a felszín felé, ahol a szélturbinák kinyer-
hetik az energiát. Korábbi kutatások 
feltárták, hogy létezik egy maximum 
arány arra, mennyi elektromos energia 
nyerhető a szárazföldi szélfarmokkal, és 
arra a következtetésre jutottak, hogy az 
energia kinyerésének maximum ará-
nyát az korlátozza, hogy milyen gyor-
san mozog lefelé az energia a gyorsabb, 
magasabb szelekből. „A valódi kérdés az, 
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Az eredmények azt sugallják, hogy inkább 
az érzelmek vokalizációját kellene többet ta-
nulmányoznunk” – mondta Kraus.

Kraus úgy gondolja, két lehetséges oka 
van annak, hogy miért ad jobb ered-
ményt, ha csak a hangra figyelünk, azzal 
szemben, ha megosztjuk figyelmünket 
több dolog között. Az egyik az, hogy 
az emberek több gyakorlattal rendelkez-
nek abban, hogyan fedjék el érzéseiket 
az arckifejezésük segítségével. A másik 
pedig az, hogy a több információ nem 
mindig jó a pontosság szempontjából. A 
kognitív pszichológia világában köztu-
dott, hogy ha két feladatban merül el az 
egyén egyidejűleg, például néz és hallgat 
valamit, akkor az mindkét feladatban 
csökkenti a személy teljesítményét.

Kraus szerint a kutatás egyik követ-
kezménye egyszerű: „Az számít, ha az 
ember hallgat valakit. Annak megfontolása, 
mit mondanak az emberek, és hogyan mond-
ják, szerintem fejleszti azt, hogy megértsünk 
másokat, akár a munkahelyünkön, akár 
magánéleti helyzetekben.”

(American Psychological Association)

Szúnyogokba  
ültetett baktériumokkal 

a malária ellen

A legújabb kutatási eredmények sze-
rint komoly esélyünk van arra, 

hogy az emberek kerüljenek ki győzte-
sen a malária elleni harcból. A vizsgála-
tokról elsőként a Science online felülete 
adott hírt.

A marylandi Johns Hopkins Egye-
tem két kutatócsoportja különböző 
módszerekkel vizsgálta a szúnyogok 
maláriával szemben tanúsított ellenál-
lását. Az egyik eredmény kimutatta, 
hogy egy új baktériumtörzs segítségé-
vel az állatok szerveze-
tében termelődő fehérje 
megvédi a rovarokat  
egy kórokozó egysejtű-
től, a maláriaparazitától. 
A másik vizsgálat során 
a kutatók antigénekkel 
dolgoztak, melyek ké-
pesek átöröklődni a kö-
vetkező szúnyoggenerá-
ció számára.

Az a személy, akit 
megcsíp egy nőstény 
Anopheles szúnyog, fer-
tőzötté válik, ugyanis a 
parazita a bélrendszeré-
be kerül. Marcelo Jacobs-
Lorena és munkatársai genetikailag mó-
dosított baktériumtörzseket vizsgáltak, 
melyek szembeszálltak a kórokozóval, 
így csökkent az esélye annak, hogy a 
rovar a következő csípéssel  továbbadja 
a betegséget. Ez az eredmény komoly 
előrelépésként szolgálna a malária 
megfékezésében. Egyetlen tényező 
azonban problémát jelentett a szakem-
bereknek: hogyan adják át a baktériu-
mot a többi szúnyog számára is, beleért-
ve a hím egyedeket?

Sibao Wang, aki korábban Jacobs-
Lorena munkatársa volt, jelenleg pedig 
a Kínai Tudományos Akadémia tagja 
Sanghajban, folyadékot mutatott ki a 
nőstény szúnyogok petefészkén. A ku-
tató a jelenséget megvizsgálva rájött, 
hogy baktériumhordozó közegről van 
szó, azon belül is egy új törzsről, ami a 
Serratia nevet kapta. Ez a mikroorga-
nizmus nemcsak a szúnyogok petefész-
kein, hanem a tojásokon is megjelent, 
valamint a lárvákra is átterjedt, ami azt 
jelenti, hogy a baktérium szexuális úton 
a hímek szervezetébe is bejuttatható.

Miután a szakemberek az egysej-
tűt a rovarok vérébe fecskendezték, 
két nappal később kimutatták, hogy 

a kezelt szúnyogok 93 százalékánál 
sokkal kevesebb parazita észlelhető, 
mint a nem kezelt egyedek eseté-
ben. Jacobs-Lorena kihangsúlyozta, 
szükség van arra, hogy a módszer 
hatékonyságát ne csak laboratóriu-
mokban, hanem a vadonban is tesz-
teljék, ezért a kutatócsoport hama-
rosan Dél-Zambiába utazik, ahol a 
természetet megfelelően reprezentáló 
speciális létesítményben fogják elvé-
gezni a kísérleteket. 

A Johns Hopkins Egyetemen ez-
zel egy időben egy másik kutatócso-
port is vizsgálatokat folytat George 
Dimopoulos vezetésével. A szakem-

ber szerint a szúnyogokba beültetett, 
módosított gén növeli a REL2 nevű 
fehérje termelését, mely meggátolja a 
fertőzést.

A módosított gént a szúnyogok 
bélrendszerében tesztelték. Ennek 
következtében a rovar szagát más-
hogy érzékelték társai. A genetikai-
lag módosított hímek nagyobb való-
színűséggel párosodtak a nem kezelt 
nőstényekkel, míg a nem módosított 
hímek előnyben részesítették a ge-
netikailag kezelt nőstényeket. A szú-
nyogok sikeres szaporodása lehetővé 
teszi, hogy a következő generáció 
90%-a tovább vigye a gént. A ku-
tatók szerint ez az arány akár tíz ge-
neráción keresztül is fennmaradhat.

A vizsgálatok során alkalmazott 
CRISPR-módszertől sokan ugyan 
tartanak, hiszen nehéz ellenőrizni az 
eredményeket, Dimopoulos szerint 
azonban megbízható és hatékony el-
járásról van szó. A két csapat nem fél 
a versenytől. Mindannyian hajlandók 
együttműködni annak érdekében, 
hogy közösen kidolgozhassák a malá-
ria ellenszerét.

Kondor BoglárKa

a felette elhelyezkedő atmoszférába, 
különösen télen. Ez a felszíni meleg-
ben jelentkező kontraszt irányítja az 
Amerikai Egyesült Államok partjai 
mentén a gyakori ciklonok vagy ala-
csony nyomású rendszerek keletke-
zését, melyek átsöpörnek az Atlanti-
óceánon, és hatékonyan húzzák le az 
atmoszféra felsőbb részének energiá-
ját a szélkerekek magasságába.

„Azt találtuk, hogy az óriási, óceáni 
szélfarmok az atmoszféra nagy részéből 
származó szélenergiát képesek befog-
ni, míg a szárazföldiek teljesítményét a 
felszínhez közeli szelek korlátozzák” – 
mondta Possner.

Ez a hatalmas szélenergia azon-
ban csak szezonális jellegű. Télen az 
észak-atlanti szélfarmok elegendő 
energiát termelnének az egész civili-
zációnk szükségletének kielégítésére. 
Nyáron azonban csak annyi energi-
át adnának, mely Európa, esetleg az 
Amerikai Egyesült Államok szükségle-
tét elégítené ki.

A nyílt óceánon való energiatermelés 
egyelőre gyerekcipőben jár. Azok a ha-
talmas szélenergia-források, melyeket a 
tanulmány feltárt, ösztönzőleg hatnak, 
hogy költséghatékony technológiákat 
fejlesszünk, melyek képesek a nyílt óce-
ánon működni, és a megtermelt ener-
giát a szárazföldre szállítani.

(Carnegie Institution for Science)

A szúnyogokba ültetett Serratia baktérium gátat szabhat 
a malária fertőzésének
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2017. 11. 09., 17 órától
• A TIT BUDAPESTI PLANETÁRIUM ÉPÍTÉSZETI  

FELÚJÍTÁSI PROGRAMJA
Szabó Andrea - Zsoldos Mihály építészek előadása 

• A CSODÁLATOS UNIVERZUM 
3D ismeretterjesztő film vetítése 

• TÁVCSÖVES BEMUTATÓ 
aktuális égi látnivalók (csak derült idő esetén)

2017. 11. 16., 18 órától
• A CSILLAGÁSZAT ARANYKORAI MAGYARORSZÁGON

Nyerges Gyula csillagász előadása 

• VILÁGEGYETEM 
3D ismeretterjesztő film vetítése 

• TÁVCSÖVES BEMUTATÓ 
aktuális égi látnivalók (csak derült idő esetén)

Antilopparfüm

Mi lehet a hatásos védelem a mar-
hák álomkórja ellen?

Az afrikai fejlődő országok egyik 
legrettegettebb betegsége: a cece-
legyek által terjesztett álomkór egy 
olyan vírusfertőzés, amit a vérrel 
táplálkozó legyek a csípések során 
visznek át egyik egyedről a másik-
ra. A betegség halálos kimenetelű, és 
nemcsak az emberek, de a marhák 
is megkaphatják. Ezek az állatok 
nemcsak tejet és húst adnak, de a 
földművelésben is elengedhetetle-
nek Afrikában. A rettegett kór által 
okozott kár a legóvatosabb becslések 
szerint is meghaladja az évi 6 millió 
dollárt.

A Bonni Egytem 
kutatói kenyai és 
angliai kollégákkal 
karöltve megoldást 
találtak az álomkór 
visszaszorítására. A 
tudósok azt használ-
ták ki, hogy a cece-
legyek elkerülik a 
víziantilopokat azok 
szaga miatt. Első lé-
pésként izolálták az 
antilop verejtékből a 
hatásos légyriasztó komponenst, majd 
mesterségesen is előállították a ve-
gyületet. A két évig tartó tesztelésbe 
többszáz maszáj pásztorcsalád mint-
egy 1100 marháját vonták be. Az an-
tilopok légyriasztó anyagát pici zacs-
kóba töltötték és a marhák nyakára 
erősítették egy nyakörv segítségével. 
Az eredmény igazi siker: a rettenetes 
kór előfordulását az „antilopparfüm” 
mintegy 80 százalékkal csökkentette.

ÉT-ETOLÓGIA

A kutatók szerint az innovatív fej-
lesztés máris népszerű az érintett or-
szágokban. A szerrel ugyanis jelentős 
mértékben csökkenthető a betegség 
terjedése, és az így megelőzött iszo-
nyú kárhoz képest elhanyagolható 
az ellenszer előállítási költsége. Ha a 
légyriasztó használat elterjed, több, 
egészségesebb marhahús juthat a pi-
acra.

BilKó ágnes

MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE ELŐADÁS-SOROZAT
TIT URÁNIA CSILLAGVIZSGÁLÓ

2017. 11. 23., 18 órától
• A CSILLAGOK ÉS A GALAXISOK ÉLETE ÉS HALÁLA 

Dávid Gyula fizikus előadása 

• TÁVCSÖVES BEMUTATÓ 
 aktuális égi látnivalók (csak derült idő esetén)

2017. 11. 30., 18 órától
• A JÖVŐ PLANETÁRIUMA BUDAPESTEN – A TIT BUDAPESTI 

PLANETÁRIUM FELÚJÍTÁSI TERVEI
Lőrincz Henrik csillagász előadása 

• A CSODÁLATOS UNIVERZUM 
3D ismeretterjesztő film vetítése 

• TÁVCSÖVES BEMUTATÓ
aktuális égi látnivalók (csak derült idő esetén)

A programok ingyenesek, de regisztráció kötelesek!
 Regisztrálni a TIT Uránia Csillagvizsgáló elérhetőségein keresztül lehetséges. www.urania-budapest.hu
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KERESZTREJTVÉNY

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

Következő vizsgaidőpont:
 

2017. november 18.

Pótjelentkezési határidő: 2017. november 6.

A vizsga előtt felkészítő tanfolyamok 
indulnak, melyekről a www.telc.hu 
honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

4. Hazai szalámimárka. 5. ... Waitz; világbajnok norvég maratoni futónő 
(1953–2011). 6. Vége a pauzának! 7. Pege ...; Kossuth-díjas bőgőmű-
vész (1939–2006). 8. Tetszőleges dolog. 9. Erácska. 12. Töltött csoko-
ládészem. 15. Déry Tibor regénye. 18. Szórványos női név. 19. Némán 
rovó! 22. Teljes raktári anyag. 24. A lakkbőrt bemutató híres nemzet-
közi vásár, szakkiállítás. 27. Szalonnát pároló. 28. Ásványdarab! 29. 
Verbum toldalék nélküli része. 31. Lápos rétek kákaszerű növénye. 33. 
Happy New ...; boldog új évet, angolul. 34. Kemény víz! 38. Párosával 
főzi, de nem virsli! 40. Segélyhely, röv.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Kerpely Antal, forgórostélyos gáz-
generátor.

Kedves Olvasóink!

A 2006 és 2015 között  
megjelent lapszámaink  

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztőségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!

Tímárság felső fokon, avagy egy mesterség tudományos fokra emelése – rövi-
den így jellemezhetnénk e heti rejtvényünk egyszerre tudós és innovatív vegyé-
szét (vízszintes 1.), aki élete nagy részében a bőr cserzésével foglalkozott, erről 
tanúskodik a kortársai által adott neve is (vízszintes 32.). Egyebek között beve-
zette a meleg helyett a modernebb hideglakk-gyártást, s az ily módon nyert 
alapanyaggal, a lakkbőrrel határainkon túl is híressé vált, a Bayer cég egykor 
ezzel reklámozta vegyi termékeit a híres nemzetközi vásáron, szakkiállításon 
(függőleges 24.). Természettudományos felkészültsége mellett kiváló gyakor-
lati érzéke volt, így sikerrel megoldotta a króm visszanyerését a cserzőléből, 
illetve a cserzett bőrhulladékból. A háború alatt egy nagy mennyiségben kelet-
kező papíripari melléktermék bőripari hasznosításával – műcserzőanyagok 
létrehozásával – szintén nagy sikereket ért el. Jó fejtést kívánunk! 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 
34-es számunkban elkezdődő, 17 hetes rejtvényciklusunk végére a 
négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 105 éve született, 
Kossuth-díjas anatómus nevét adják ki. A név megfejtői között az 
Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A vegyész neve. 8. A lakásba. 10. Az áramerősség 
egysége. 11. Építész, a késő eklektika mestere (Ignác, 1855–1928). 13. 
Cickafark! 14. Református, röv. 16. Abba az irányba. 17. Hollandia királyi 
székhelye, az ország legnépesebb városa. 20. ... Ortolani; az Előzés című 
Dino Risi-film zenéjének szerzője (1926–2014). 21. Majd kiderül. 23. Eper 
fele! 25. Párizs centruma! 26. Posztó bokavédő. 30. Nagycsoport, röv. 
32. Kortársai ezzel a névvel illeték. 34. Patinás vasi templom. 35. Tea, 
németül. 36. Nem valódi. 37. Kést fenő. 39. Rory Gallagher alapította 
(1966) ír blues- és rockzenekar. 41. Keleti eredetű táblajáték.

FÜGGŐLEGES: 1. Pénzintézet, bizalmas szóhasználattal. 2. Nagy-
anya, dédnagyanya egyik kedveskedő megszólítása. 3. Terepszélek! 
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Menő reformáció cím
mel egy átalakított autó
buszon indul országjáró 
útra a Reformáció Em

lékbizottság vándorkiállítása. Az emlékbizottság a re
formáció elindulásának 500. évfordulóján újszerű meg
közelítéssel szerette volna közelebb hozni a reformáció 
értékeit, emlékeit a ma emberéhez. A kiállítást szállító 
csuklós busz eljut számos aprófaluba, kisközösségbe is, 
hogy informatív és játékos eszközökön keresztül hívja 
fel a figyelmet a reformáció igazi értékeire. 

A buszt kívülről díszítő fólia felső részén idézetek olvasha
tók a magyarországi és nemzetközi protestantizmus legna
gyobb alakjaitól, lejjebb pedig a reformáció negyven ismert 
vagy kevésbé ismert „útitársa” tűnik fel Luther Mártontól 
Lorántffy Zsuzsannán és Kossuth Lajoson át Bartók Béláig. 
A borítás alsó részén idővonal tekinti át a történelmi ma
gyarországi protestantizmus legfontosabb eseményeit.  A 
negyven történelmi alakkal a buszban mélyebben is megis
merkedhetnek a látogatók, mellettük pedig hét kortárs sze
mélyiség – többek között Polgár Judit, Gryllus Dániel és 
Gundel Takács Gábor – beszélnek olyan fontos témákról, 
mint a lelkiség, az anyanyelv vagy a család. A történelmi is
mereteket a kurátori szövegek segítenek elmélyíteni, mi
közben számos tárgy, játék, digitális installáció viszi köze
lebb a látogatóhoz a reformáció üzenetét.

Madarász Viktor halálának cen
tenáriuma alkalmából a Szép
művészeti Múzeum és a Magyar 
Nemzeti Galéria ka ma ra ki állí
tá son emlékezik meg a magyar 

történelmi festészet egyik vezéralakjáról. A teremtő 
lángész – Egy kultuszkép története című tárlat  
2018. február 18-ig látható a Magyar Nemzeti Galériában.

A kiállítás olyan publikálatlan, párizsi levéltárakban 
frissen végzett kutatásokra épül, amelyek nyomán Ma
darász Viktor egyik kultikus fő művét új megvilágítás
ban láthatja a nagyközönség. Madarász 1859-ben Párizs
ban festette a Hunyadi László siratása című festményét, 
amellyel azonnal felhívta magára a figyelmet a Pesti 
Műegylet kiállításán: a Napkelet című újság kritikusa a 
„teremtő lángészt” ünnepelte benne. A kép két évvel ké
sőbb külföldön is sikert aratott, a párizsi Szalon zsűrije 
pedig éremmel jutalmazta. A kora „francia romantiká
jának légkörében” festett Hunyadi László siratása nem
csak a Madarász-életműnek emblematikus fő műve, ha
nem a XIX. századi magyar történeti festészetnek is. A 
„magyar Pietà”ként aposztrofált festmény a nemzeti 
„passiótörténet” egy fejezetét ábrázolja, és mint ilyen a 
XIX. században fontos szerepet töltött be a nemzeti ön
tudat megerősítésében. A kiállítás ezt a művet járja kö
rül az elmúlt évek kutatási eredményei alapján: az oszt
rák önkényuralom alatt fellendülő magyar történelmi 

ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

festészet, a nagy presztízsű párizsi képzőművészeti főis
kola és a Párizsi Szalon, valamint a festmény különféle 
képi és szöveges reprezentációinak, változatainak – váz
latok, redukciók és nyomatok – tükrében.

Ritkán vagy soha ki 
nem állított alkotásokat 
is bemutató tárlat nyílt 
Maurer Dóra, a ma nem

zetközileg is az egyik legmagasabbra értékelt magyar 
művész grafikai munkáiból a Magyar Képzőművészeti 
Egyetemen.

A Nyomhagyás – Nyomtatás című kiállítás különleges 
nézőpontból, a sokszorosított grafikák felől közelít az alkotó  
gazdag életművéhez. A csaknem száz alkotást felsorakozta
tó tárlat az életmű egységében láttatja a sokszorosított grafi
kákat, kiegészítve azokat az azonos gondolatkörben fogant 
fotókkal, foto gram mokkal és filmekkel.

Maurer Dóra 1961-ben végzett a Képzőművészeti Főis
kolán képgrafika szakon. Diplomamunkaként készült 
rézkarcsorozatát túl modern látásmódjára hivatkozva 
visszautasította a bíráló bizottság. Pályája első évtizedé
ben kitartott a művészi sokszorosított grafika mellett, a 
rézkarcolás művészetének a mestere lett, 1976-ban köny
vet is írt a témáról (Rézmetszet, rézkarc). Virtuóz techni
kai tudása ellenére soha nem elégedett meg a tradicioná
lis formák kereteivel, folyamatosan kísérletezett az 
anyagokkal és az eljárásokkal. A hetvenes években a ha
zai konceptuális grafika alapvető műveit hozta létre kí
sérleti munkáival. Olyan fogalmak kötődnek a nevéhez, 
mint az egymást követő mozgásfázisokat rögzítő folya-
matgrafika vagy a művészi akciókat dokumentáló akció-
grafika. Utóbbi jellegzetes típusa a lábnyomok által alkotott 
egyedi nyomat, a pedotípia. Kiállítása december 3-ig vár
ja az érdeklődőket.

Idén harmadik alkalommal 
rendezi meg csoportos kiállí
tását a Magyar Üvegművé
szeti Társaság. A HuGlass 

című kiállítással a nemrég lezajlott Art Market mellett a 
Szent István Bazilikában találkozhatnak az érdeklődők, 
ahol november 12-ig lehet megtekinteni a több mint 
száz műalkotást felvonultató tárlatot.

A kiállítás célja egy, a szakmát a nagyközönségnek be
mutató, átfogó pillanatkép létrehozása, összefogva az 
autonóm képzőművészeti törekvéseket az építészeti fel
használással és a dizájnnal. Ezúttal közel hatvan üveg
művésznek az elmúlt két év során készült két-két művét 
láthatja a közönség, a nemzetközileg is számon tartott 
alkotók mellett a fiatal, frissdiplomás generáció tagjai
nak a munkáit is megcsodálhatjuk. Idén először szakmai 
és közönségdíjat is kiosztanak a szervezők, a kiállításról 
pedig most is készül nyomtatott katalógus.

Múzeum a buszon

A „magyar Pietà”

Magyar üveg

Sokszorosítva
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Az Élet és Tudomány a Magyar Művészeti Akadémia, a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Tehetség Program  
és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.

Az afrikai maraburól (Leptoptilos 
crumenifer) – ázsiai rokonaitól eltérően 
– szinte már mindenki hallott. Gyak
ran látható állatkertekben, természet
filmekben, olykor még a mesékben is 
feltűnik. Megjelenése miatt talán csú
nyának tarthatjuk, és ha már ilyen, ne
gatív tulajdonságokkal ruházzuk fel. 

A marabu a gólyákkal áll rokonságban. 
Magassága meghaladja a 150 centimé
tert, testtömege pedig eléri a 9 kilo
grammot. Az egyik legnagyobb szárny
fesztávolságú madár, szárnyterpesze 3 
méternél is nagyobb. Jellegzetes begy
zacskója van, mely az orrlyukakkal ösz
szekötött légzsákoknak köszönhetően 
felfújható. Afrikában a Szaharától délre 
fordul elő. A száraz szavannáktól a mo
csarakig sokfelé megtalálható, gyakran 
emberi településeken is. 

Szinte mindent megeszik, amit le tud 
nyelni: kígyót, békát, halat, rovarokat, 
madár és krokodiltojásokat, madárfió
kákat, de láttak már cipőt, különféle sze
metet, köztük fémdarabokat fogyasztó 
marabut is. Mivel szorgalmasan pusztítja 
az egereket és patkányokat, jó szolgálatot 
tesz az embernek. Gyakran rájár a dögre, 
így fontos közegészségügyi szerepet tölt 
be. Ehhez adaptálódott testfelépítése is: 
vaskos, erős csőr, valamint kopasz fej és 
nyak. Utóbbi azért fontos, mert a ma
dárnak gyakran az egész feje a nagyobb 
tetemben van és így könnyebb azt tisztí
tani. Nem véletlen a keselyűkkel való 
eme hasonlóság, mivel mellettük Afri
kában a marabu az egyik legfontosabb 
dögevő. Gyakran követik a keselyűket és 
megvárják, amíg azok kampós csőrük
kel megbontják a tetemet. A marabu az 
utóbbi időben rászokott az egyre sokaso
dó szeméttelepekre. Némely nagyváros 
hulladéklerakóján akár ezer madár is 
összegyűlhet. Jó alkalmazkodó képessé
gének köszönhetően állománya növeke
dőben van. Hazai vonatkozású érdekes
ség, hogy 2002ben hazánkban vadon is 
megfigyelték, igaz feltehetően nem vad, 
hanem állatkertből szökött példányát. 

Kép és szöveg: Riezing noRbeRt
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Baráti	segítség,	
Neander-völgyiektől
Egy nemrégiben megjelent tanul
mány a Neandervölgyi ember egy 
különleges leletét részletezi, mely a 
megőrződött paleo patológiai nyomok 
alapján élete során számos sérüléstől és 
elváltozástól szenvedett, jó eséllyel sü
ket volt és társai segítségére szorult an
nak érdekében, hogy elkerülje a raga
dozókat, táplálékhoz jusson és megérje 
negyvenes éveit.

Beszédes	dingó	tekintetek
A kutya leginkább fajra jellemző tulaj
donságának azt tartjuk, hogy rendkívül 
könnyen képes együtt élni az emberrel. 
Ha a kutya magatartását összehasonlítjuk 
szocializált  farkasokéval, több olyan elté
rést is fogunk találni, amelyért minden bi
zonnyal sok ezer generációnyi háziasítás a 
felelős. Ezek egyike egy látszólag egysze
rű viselkedés: az emberre nézés képessége.

Mézeskalács-ütőfa	 
Szent	Borbála	legendájával
A mézesbáb forma, más néven ütőfa, 
a Néprajzi Múzeum Mesterséggyűj
teményének egyik különleges darab
ja. Az ütőfák jellemzően „vándorló” 
mesterségtárgyak: továbböröklés vagy 
vásárlás révén, térben és időben egy
mástól távoli mézesbábos műhelyek
ben is használhatták azokat, akár év
századokon át.



  

Marabu

Digitális változatban: dimag.hu


	1377_final
	1378_final
	1379-1381_final
	1382-1384_final
	1385-1387_final
	1388-1389_final
	1390_final
	1391-1393_final
	1394-1396_final
	1397_final
	1398-1399_final
	1400_final
	1401_final
	1402_1404_final
	1405-1407_final
	1408_final

