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FIZIKAI NOBEL-DÍJ – 2014 

PÉCZ BÉLA

Fiat lux
Legyen világosság! – mondta a Nobel-díj Bizottság

Amikor bő 10 éve megjelentek az 
első igazán jól látható közleke-
dési lámpák (bennük a LED-ek) 

nem sejthettük, hogy mindez hova ve-
zet napjainkra, és hogy 2014-ben a fizi-
kai Nobel-díjat a kék LED kifejlesztésért 
adják. Isamu Akasaki, Hiroshi Amano és 
Shuji Nakamura a díjazottak, akik közül 
az első kettő a Nagojai Egyetemen dolgo-
zik, míg Nakamura jelenleg a University 
of California, Santa Barbara professzora, 
korábban Japánban a Nichia Chemicals 

cégnek dolgozott. Talán érdemes meg-
említeni, hogy a Nagojai Egyetem ezzel 
az ötödik és hatodik Nobel-díjat nyerte.  
Két részecskefizikus (M. Kobayashi és T. 
Maskawa, 2008 fizikai Nobel-díj) mellett 
a 2001-ben kémiai Nobel-díjjal jutalma-
zott R. Noyori és a 2008-as nyertes (szin-
tén kémia) O. Shimomura is ott dolgozik. 

A kék LED-ek segítségével (vörös, sár-
ga és zöld diódák már régóta rendelkezés-
re álltak) lehetővé tették a fehér fénnyel 
való világítás forradalmát – hangzik a díj 
indoklásában.

Nézzük meg tehát először a hátteret. A 
LED (Light Emitting Diode) egy félveze-
tő eszköz, amely keskeny sávban bocsát 
ki fényt az infravöröstől az ultraibolyáig 
terjedő tartományban. Ehhez egy úgyne-
vezett direkt tiltott sávú félvezetőre van 
szükségünk, amiben a vezetési sáv mini-
muma a vegyértéksáv maximuma felett 
van. (A vegyértéksávban levő elektronok 
kötöttek, a vezetési sávban levők szaba-
don tudnak mozogni.) A félvezetők til-
tott sávja néhány elektronvolt, ami lehe-

tővé teszi, hogy a vegyértéksávból elekt-
ronokat gerjesszünk fel a vezetési sávba, 
pozitív töltésű lyukakat hagyva a vegy-
értéksávban. Ha a félvezetőnket olyan 
atomokkal adalékoljuk, amiknek eggyel 
több elektronjuk van, mint a félveze-
tőt alkotó atomoknak (donorok), akkor 
ezek igen könnyen a vezetési sávba ke-
rülnek, az anyag vezetőképessége nő, ezt 
n-típusú félvezetőnek hívjuk. Analóg mó-
don az eggyel kevesebb elektront tartal-
mazó atommal (akceptor) való adalékolt 
félvezetőben a lyukak koncentrációja nő 

meg, ez a p-típusú félvezető. Ha egy p 
és egy n típusú félvezetőből pn átme-
netet hozunk létre (a gyakorlatban ez 
ezt jelenti, hogy a két anyagot egymás-
ra növesztjük, vagy az egyiket a másik 
egy tartományában pl. ion-implantáció-
val létrehozzuk), akkor amennyiben ez 
direkt tiltott sávú, akkor az előfeszített 
p-n átmenetben az elektronok az n ol-
dalról a p-be hatolnak és az átmeneten a 
lyukakkal rekombinálódnak. Miközben 
az elektronok a vezetési sávból a vegy-

értéksávba kerülnek, energiájuk a direkt 
sáv szélességével csökken, amit egy fo-
ton formájában sugároznak ki. Ez a LED 
működésének alapja (1. ábra). (Az indi-
rekt sávú félvezetőkben fononok közre-
működésére is szükség van az elektron-
lyuk rekombinációhoz, ami erősen csök-
kenti a hatásfokot.)

Könnyen érthető, hogy egy LED által 
kibocsátott fény színe a félvezető tiltott 
sáv szélességétől függ. Az E=hc/λ kép-
letből (h a Planck-állandó, c a fényse-
besség) kiszámítható, hogy adott λ hul-

Isamu Akasaki Hiroshi Amano, 
Akasaki korábbi PhD-diákja

Shuji Nakamura

A fizikai Nobel-díj 2014-es díjazottjai (forrás: nobelprize.org)
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lámhosszú (azaz színű) LED-hez milyen 
tiltott sáv szélességű félvezetőre van 
szükségünk.

A 2. ábra mutatja a GaN és ro-
kon anyagai tiltott sávszélességét. Ez 
az anyagrendszer azért csodálatos, mert 
egymással könnyen ötvözhetőek, és így 
pl. indium ötvözésével InGaN rétegek-
ből készíthetünk kék LED-eket. A prob-
léma csak az, hogy ezek az anyagok 
tömbi formában nem elérhetőek, ezek-
ből készült szeletek nem állnak rendel-
kezésre. (A tömbi GaN nagy nyomáson 
való növesztésében Prof. S. Porowski, 
Institute of High Pressure Physics, Varsó 
ért el sikereket. Ezek a minták kis mé-
retük ellenére igen fontosak voltak már 
a GaN eszközfejlesztések kezdeti peri-
ódusában is, hiszen ezeken lehetett ki-
mérni fontos fizikai tulajdonságokat. Bár 
InN-et ők nem növesztettek, de érdemes 
itt megemlíteni, hogy sokáig a világ 1,9 
eV-nak hitte az InN tiltott sáv szélessé-
gét, addig, amíg nem tudtak belőle ele-
gendően tiszta rétegeket növeszteni és 
kiderült, hogy a helyes érték 0,7 eV. Még 
1997-ben Akasaki és Amano is 1,9 eV-os 
értékről ír összefoglaló cikkükben, Jpn. 
J. Appl. Phys. 36, 1997, 5393)

Ga-nitrid eszközöket tehát csak úgy 
lehetett létrehozni, ha egy másik egy-
kristály anyagra növesztjük egykristá-
lyosan a GaN-et, ún.  heteroepitaxiával. 
Ez az elgondolás is nehezen megvalósít-
ható volt, hiszen nem álltak rendelkezés-
re hasonló rácsparaméterű szeletek sem. 

Akasaki és Amano MOCVD-
vel (Metalorganic Chemical Vapor 
Deposition) próbált jó minőségű GaN-et 
növeszteni, azaz magas hőmérsékleten 
trimethyl gallium és ammónia forrásból 
kémiai reakcióban választottak le GaN-et 
általában zafír- (Al2O3) szeletekre. (Meg-
jegyzés: a fizikusok a tiszta Al2O3 kris-
tályra a zafír megnevezést használják, 
szemben az ásványtani elnevezéssel, ami 
korund. A zafír vassal és titánnal szennye-
zett korund az ásványtan szerint.) A mi-
nőség messze elmaradt a várttól, hiszen 
15% az eltérés a két anyag rácstávolsá-
gaiban (misfit). Nagy rácseltérés esetén 
sok hiba keletkezik a növekvő rétegben és 

igen nehéz azt kétdimenziós növekedésre 
kényszeríteni, márpedig egy durva felü-
letű félvezető réteg eszközök készítésére 
alkalmatlan. Ezért maradhatott visszhang 
nélkül, hogy Maruska és Tietjen (Appl. 
Phys. Lett. 15, 1969, 327) már 1969-ben 
növesztettek GaN-det zafír hordozóra. 
Ugyanakkor igen fontos, hogy már ak-
kor rámutattak arra, hogy a GaN direkt 
tiltott sávú félvezető és a bandgap szoba-
hőmérsékleten 3,39 eV. Ugyan 1983-ban 
Yoshida és munkatársai (Appl. Phys. Lett. 
42, 1983, 427)  már alkalmaztak AlN ré-
teget a zafíron a GaN növesztése előtt, de 
a molekulasugaras epitaxiával előállított 
rétegekben az elektronok mozgékonysá-
ga mindössze 35 cm2/Vs volt. 1986-ban 
jött el az áttörés, amikor kétlépcsős nö-
vesztést alkalmaztak (Amano és munka-
társai, Appl. Phys. Lett. 48, 1986, 353), 
először viszonylag alacsony hőmérsékle-
ten (500 oC) egy vékony AlN réteget (50 
nm) növesztettek, majd megemelve a hő-
mérsékletet (1000 oC) erre növesztettek 
vastagabb GaN réteget. Ezzel a tükröző 
felületű, repedésmentes és jó minőségű 
GaN rétegek elérhetővé váltak az elekt-
ronika és az optoelektronika nagyon sok 
alkalmazása számára. Nakamura 1991-
es cikkében (Japanese J. Appl. Phys. 30, 
1991, L1705), arra mutatott rá, hogy ami-
kor GaN-ből növeszti az alacsony hőmér-
sékleten leválasztott buffert is, akkor az 
elektron mozgékonyság jóval meghaladja 
az Akasaki és Amano által AlN bufferen 
kapott 350-430 cm2/Vs értékeket. A nö-
vesztési eljárások természetesen tovább 
finomodtak. Amikor bevezették a zafír 
nitridálását (a szeletet a növesztés meg-
kezdése előtt rövid ideig 1000 oC-on tart-
ják ammónia áramban) rámutattunk (Pécz 
és munkatársai J. Appl. Phys., 86 (1999) 
6059), hogy a zafír hordozó és az am-
mónia közti reakcióban a felületen AlN 
keletkezik és az azután leválasztott AlN 
buffer már erre nő. 

Ahogy azt a második ábrán bemutat-
tuk, legalább egy p-n átmenetre szüksé-
günk van, tehát meg kellett oldani a GaN 
adalékolását is, amiben a p-típus kiala-
kítása jelentette a kihívást. Amano és 
Akasaki fontos megfigyelést írtak le, ami-

kor észrevették, hogy a pásztázó elektron-
mikroszkópban a Zn-kel adalékolt GaN 
több fényt emittál. Hasonlóan a kisener-
giás elektronokkal besugárzott, Mg-mal 
adalékolt GaN is jobb p-típusú tulajdon-
ságokat mutatott.  Érdekes módon a je-
lenséget Nakamura és munkatársai ma-
gyarázták meg azzal, hogy a Mg és a 
Zn hidrogénkomplexeket képez, amiket 
az elektronsugár elbont, és így aktiválja 
ezeket az akceptorokat. Nakamura azt is 
megmutatta, hogy egyszerű hőkezeléssel 
is lehet a Mg-ot aktiválni. A ternér ré-
tegek (InGaN és AlGaN) növesztését és 
adalékolását mindkét csoport megoldotta 
a 90-es évek első felében.

A magas hatásfok eléréséhez kettős 
heteroszerkezetek, ún. quantum well 
szerkezetek is kellenek. Az ilyen szerke-
zetekben az elektronok és a lyukak egy 
kis térrészbe injektálódnak, ahol a  re-
kombináció magasabb hatásfokkal megy 
végbe, azaz több fény keletkezik. Akasaki 
és Amano  AlGaN/GaN szerkezetekkel 
kísérleteztek. (Érdekesség, hogy ebben a 
témában közös cikkük van az egyik mun-
katársunkkal, Radnóczi György Zoltán-
nal – Physica B 340-342, 2003, 1129.) 
Nakamura eközben sikeresen alkalmaz-
ta az InGaN/GaN, ill. InGaN/AlGaN 
heteroszerkezeteket, quantum well-eket 
és multi quantum well szerkezeteket, 
1994-ben 2,7%-os kvantum hatásfokról 
számolt be, ami a korábbi értékekhez ké-
pest óriási előrelépés volt, majd nemso-
kára a 12%-ot érték el (2006-ra 36%-ot). 
1995/1996-ra mindkét csapatnak sikerült 
a bonyolultabb szerkezetet igénylő kék lé-
zert is előállítania. Az első európai kék lé-
zer diódát az OSRAM készítette (physica 
status solidi 180, 2000, 177) 2000-ben. 
Ennek az élettartamát később egy nagy 
EU projektben (EURONIM) sikerült je-
lentősen növelni, a GaN diszlokáció sű-
rűségének lecsökkentésével. A kék lé-
zerrel a mindenki számára ismerős Blue 
Ray technológia előtt nyílt meg az út és 
az információtárolásban nagyon nagy fej-
lődést jelentett. A díjazottak már ezzel 
többet tettek, mint ami a díj rövid indok-
lásában áll.

A Nobel-díj indoklása elsősorban azt 
emelte ki, hogy a kék LED segítségével 
elérhetővé vált a LED-es fehér világí-
tás. Ez a gyakorlatban igen ritkán való-
sul meg a színek kikeverésével (RGB), 
mert az a világítástechnikában drága len-
ne. Ehelyett a kék LED-ek felületét fosz-
forral vonják be, ami a kék fényt fehér-
ré konvertálja számunkra. Ezek ma már 
megközelítik a 300 lumen/W fényessé-
get a fénycsövek 70 lumen/W értékeivel 
szemben (a volfrám izzószálról már ne is 
beszéljünk a maga 16 lumen/W értékével 
és 4%-os hatásfokával). Emellett ezek a 
fényforrá sok nemcsak 50% feletti hatás-
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1. ábra. A LED elvi működésének folyamata. (A Nobel-díj indoklásában a 
kibocsátott fényhullám még vörösre volt színezve)
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fokkal működnek (wall plug efficiency, 
az emittált fényteljesítmény és a felvett 
elektromos teljesítmény hányadosa), ha-
nem élettartamuk közelíti a 100 000 órát. 
Mindez óriási energiamegtakarítást tesz 
lehetővé, mert a felhasznált elektromos 
energia kb. 25%-a világításra fordítódik. 
Természetesen mindezt olcsón kell előál-
lítani. Az elmúlt néhány évben Prof. Sir 
Colin Humphreys csapata a Cambridge 
Universityn sikerrel növesztett GaN LED 
szerkezeteket 6” átmérőjű Si szeletekre, 
amik a legolcsóbb hordozók. Ezt a tech-
nológiát sikerrel optimalizálta és átadta 
a Plessey-nek, ami most egyszerre 7 db 
ilyen szeletre növeszti a LED szerkeze-
teket.

A LED-es világítás látványos felhasz-
nálási területe az autók lámpáiban megje-
lent és igen gyorsan terjedő LED-es, sőt 
újabban lézeres világítás. Ezek nemcsak 
igen fényesek és hatékonyak, hanem mivel 
ezeknek az áramfelvétele kicsi, így végső 
soron környezetvédelmi szempontból is 
előrelépést jelentenek.

Látjuk, hogy a díjazottak eredményei 
az optoelektronikán belül meghaladták a 
LED témakörét. Ugyanakkor utat nyitot-
tak más, nem optoelektronikai eszközök-
nek is, mint pl. a nagyfrekvenciás, nagy-
teljesítményű tranzisztorok. A kétlépcsős 
növesztési technológia, a jó minőségű, 
egykristály GaN rétegek nélkül ezek nem 
készülhettek volna el. Márpedig a GaN 
alapú HEMT (High Electron Mobility 
Transistor) szerkezetek is igen fontosak, 
ezek mintegy 160 GHz-ig használható-
ak és kb. 50 W/mm teljesítménysűrűséget 
(ahol mm-ben a gate hosszát értjük) érnek 
el a legújabb fejlesztésekben, és 8–10 W/
mm-es értékkel kereskedelmi forgalom-

ban is kaphatóak. Ezekben az eszközök-
ben egy GaAlN/GaN határfelületen (újab-
ban rácsillesztett InAlN/GaN határfelüle-
ten) kétdimenziós elektrongáz keletkezik, 
és a töltéshordozók mozgékonysága igen 
nagy. Ezek az eszközök miniatürizálják 
a távközlést és a teljesítményelektroni-
kát. Bár a szokásos nagy bonyolultságú 
Si processzorokat és áramköröket a GaN 
soha nem fogja helyettesíteni (költség 
okokból), de a nagyfrekvenciás alkalma-
zásokban új lehetőségeket nyitnak. A na-
gyon magas teljesítmény miatt jelenleg 
az egyik legérdekesebb kutatás-fejlesztés 
pontosan az ilyen eszközök hődisszipáci-
óját akarja megoldani nagyon jó hőveze-
tő anyagok, pl. gyémánt, vagy grafén fel-
használásával. 

A CVD növesztett gyémánt technoló-
gia is óriásit kell, hogy fejlődjön ehhez. 
Jelenleg cm2-nél kisebb darabkák (szelet-
kék) érhetők el egykristály formájában, 
nagyon jó minőségben. Léteznek már leg-
alább 2˝ átmérőjű gyémánt szeletek is, 
ezek azonban legfeljebb kitüntetett ori-
entációval rendelkeznek, de alapvetően 
polikristályosak. Jósolni nem szeretnék, 
de lehet, hogy a gyémánt növesztése és 
adalékolása terén is átéljük azt a fantasz-
tikus fejlesztési korszakot a következő 20 
évben, amit a GaN terén is nehéz lett vol-
na előre jósolni.

Talán ismert az a sajtóvisszhang, ami 
szerint Holonyákot mint a LED feltalá-
lóját, érdemtelenül mellőzte a Nobel-díj 
Bizottság. Az indoklás kiterjesztésével a 
fenti szempontokra (eszközökre) ez a vita 
elkerülhető lett volna.  Meglátásom szerint 
a három díjazott megérdemelten kapta az 
elismerést, és az indoklásban felsoroltnál 
sokkal több érdemet szerzett.  P

2. ábra. GaN és rokon anyagainak rácsparaméterei, tiltott sáv szélessége és az 
ebből készíthető LED hullámhossza

„Hiszem, ha látom”, tartja a hétköznapi 
mondás és gondolkodásmód. Való-

ban, a látható érvek mindennél meggyőzőbb-
nek tűnnek. Nincs ez máshogy a természet-
tudományokban sem. A természet, illetve a 
természet belső szerkezetének képekben va-
ló megjelenítése, vagyis leképezése hatéko-
nyan járult hozzá működésének feltárásához, 
és forradalmasította a legtöbb tudományterü-
letet. A fénymikroszkóp XVII. századi kifej-
lesztése és elterjedése óta (1. ábra) a modern 
fizika, kémia, biológia, anyagtudomány és or-
vostudomány elengedhetetlen eszközévé vált. 

A korai fénymikroszkópia azt sugallta, 
hogy a természet mikroszkopikus felépíté-
sének megismerésében nem várhatók kor-
látok. A XIX. század végére azonban Ernst 
Abbé és Lord Rayleigh (2. ábra) munkás-
ságának köszönhetően kiderült, hogy a 
fénymikroszkóp feloldóképességének el-
méleti korlátai vannak, vagyis a fénymik-
roszkóppal nem alkothatunk tetszőlegesen 
részletgazdag képet. 

Az Abbé megfogalmazta híres képlet 
(1. egyenlet) közel másfél évszázadra át-
hághatatlan elméleti korlátot jelentett a 
mikroszkópos leképezés számára. A fény-
mikroszkópia technikai fejlődése alig né-
hány évtized alatt, 1900-ra már el is érte 
ezt az elméleti korlátot, amely így gyakor-
lati korláttá is vált. Jóllehet a XX. század-
ban számos próbálkozás történt az Abbé-
féle feloldási határ megerőszakolására 
vagy megkerülésére, alapvető elméleti és 
gyakorlati áttörést csak az utóbbi mintegy 
másfél évtized kutatási és fejlesztési mun-
kája eredményezett. Nem véletlen és lég-
ből kapott tehát a Svéd Királyi Akadémia 
döntése, mely szerint a 2014. évi Nobel-
díjat a másfél évszázados paradigma meg-
változtatásáért adományozta.

A 2014. évi kémiai Nobel-díj

A Svéd Királyi Akadémia 2014. október 
8-án hirdette ki döntését a kémiai Nobel-
díjról. Ennek értelmében 2014-ben a kémiai 
Nobel-díjban Eric Betzig, Stefan W. Hell 
és William E. Moerner részesültek a szu-
perfelbontású fluoreszcencia mikroszkó-
pia kidolgozásáért (3. ábra). Vajon kik is 
ezek a tudósok, és mi az a szuperfelbontá-
sú fluoreszcencia mikroszkópia?

Eric Betzig amerikai állampolgár, 1960-
ban született a Michigan állambeli Ann 
Arborban. Doktori fokozatát 1988-ban sze-
rezte a Cornell Egyetemen. Már ekkor a fel-
oldási határ leküzdése érdekelte, és a közeli 
mező fizikájával foglalkozott. A New Jer-
sey állambeli Murray Hill AT&T Bell Labo-
ratóriumban a közeli mező pásztázó fény-
mikroszkóp kifejlesztésében ért el jelentős 
eredményeket. 1993-ban elsőként alkotott 
nagyfelbontású képet egyedi fluoreszcens 
molekulákról szobahőmérsékleten. Ké-
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sőbb felismerte a fényaktiválható fluoresz-
cens fehérjemolekulákban rejlő lehetősé-
geket, így jutott el a PALM mikroszkópia 
(photoactivation light microscopy) kifej-
lesztéséhez. 2005 óta a Howard Hughes 
Medical Institutes Janelia Farm intézmé-
nyében csoportvezető. 

Stefan W. Hell német állampolgár, 
1962-ben született Aradon. Doktori fo-
kozatát 1990-ben szerezte a Heidelbergi 
Egyetemen. 1993 és 1996 között a finn-

országi Turkui Egyetemen dolgozott, ahol 
lefektette a STED (stimulated emission 
depletion) mikroszkópia elméleti alapjait. 
1997-től a Max Planck Intézet (Biofizi-
kai Kémia, Heidelberg) munkatársa, majd 
igazgatója, ahol a STED mikroszkópia 
megépítését, továbbfejlesztését és számos 
alkalmazását valósította meg. 

William E. Moerner amerikai állam-
polgár, 1953-ban született a kaliforniai 
Pleasantonban. Doktori fokozatát 1982-ben 

szerezte a Cornell Egyetemen. 1989-ben el-
sőként mérte meg egyetlen, mélyfagyasz-
tott kondenzátumban csapdázott molekula 
abszorpciós spektrumát. 1997-ben megfi-
gyelte, hogy a zöld fluoreszcens fehérje-
molekula (GFP, green fluorescent protein) 
pislog, azaz véletlenszerűen kialszik (sö-
tét állapotba kerül), majd visszatér fluo-
reszcenciája. Ugyancsak kimutatta, hogy a 
GFP-t egy rövid hullámhosszú fénnyel való 
megvilágítással irányítottan is ki lehet hozni 
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1. ábra. a) Zacharias Jansen (1580–1638) holland szemüvegkészítő mester, 
az első összetett fénymikroszkóp megalkotója.1 b) Robert Hooke (1635–1703) 
angol természetfilozófus, a mikroszkópalkalmazás úttörője.2 c) Robert Hooke 
mikroszkópja. d) A parafa mikroszkópos képe, Robert Hooke rajza. A parafa 
sejtszerkezete (celluláris szerkezete) alapján nevezzük az élővilág legkisebb 

szerkezeti és működési egységét „sejtnek” 

2. ábra. a) Lord Rayleigh3 (1842–
1919) és b) Ernst Abbé4 (1840–1905) 
ismerték fel, hogy a fénymikroszkóp 

feloldóképességének 
elméleti korlátja van

Eric  Betzig

3. ábra. A 2014. évi kémiai Nobel-díj nyertesei5

Stefan W.  Hell William E. Moerner

KELLERMAYER MIKLÓS

A mikroszkópos 
feloldási korlát áttörése
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sötét állapotából. Később ez a megfigyelés 
vált a lokalizációs mikroszkópiák alapjává. 
Jelenleg a Stanford Egyetem professzora. 

Szuperfelbontású fluoreszcencia 
mikroszkópia

A szuperfelbontású fluoreszcencia mikro-
szkópia jelentősége abban rejlik, hogy mint-
egy megerőszakolja az immár közel másfél 
évszázados elméleti és gyakorlati optikai fel-
oldási határt, és nanométeres, molekuláris fel-
oldást tesz lehetővé. A XIX. században Ernst 

Abbé (1873) és Lord Rayleigh (1896) ismer-
ték fel, hogy hullámelhajlási, azaz diffrakci-
ós okok miatt egy tárgyról hullámok, például 
fény segítségével alkotott kép nem lehet tet-
szőlegesen részletgazdag. Ennek oka az, hogy 
egy pontszerű tárgy (mint egy optikai rács 
pontja vagy egy pontszerű fényforrás) képe 
kiszélesedett folt, úgynevezett elhajlási ko-
rong (4a. ábra). Ha a tárgypontok az elhajlási 
korong méreténél közelebb kerülnek egymás-
hoz, akkor a képeik alapján nem különíthetők 
el (4b. ábra). A mikroszkópos feloldásnak te-
hát elméleti és gyakorlati hatá-
ra van (dmin), és ez a feloldási 
határ az alkalmazott hullám 
hosszával (λ) összemérhető:

α
λ
sin2min n

d = ,    (1)

ahol n az optikai közeg tö-
résmutatója, α pedig a le-
képező rendszer nyílásszö-
ge. A feloldási határ látható 
fény, azaz a fénymikroszkó-
pia esetében 0,2 µm-nek 
adódik. Ilyen feloldással 
sejtorganellumok még vizs-
gálhatók, de ennél kisebb képletek, például 
vírusrészecskék és egyedi molekulák már 
nem különíthetők el egy bonyolult soka-
ságban (5. ábra).

A XX. században számos erőfeszítés 

történt arra, hogy a feloldási határt vala-
milyen módon áttörjük. Az Ernst Ruska 
(6a. ábra) által az 1930-as években ki-
fejlesztett elektronmikroszkópban példá-
ul a rendkívül kis hullámhossz miatt je-
lentősen jobb, akár atomi feloldás érhető 
el. Biológiai minták esetében azonban az 
elektronmikroszkóp alkalmazásának ren-
geteg hátránya van a szükségszerű min-
tafixálás, dehidrálás és speciális festési 
eljárások miatt. Elektronmikroszkópban 
élő sejtek egyáltalán nem vizsgálhatók, 
és a fixált sejteken a molekuláris képletek 
fajlagos, specifikus megjelölése különle-

ges módszereket igényel. A Gerd Binnig 
és Heinrich Rohrer (6b. ábra) által ki-
fejlesztett pásztázó tűszondás mikroszkó-
piában teljesen új alapokra helyeződik a 
mikroszkópos képalkotás, ugyanis nem 

hullámelhajlás alapján alkotunk képet, 
hanem egy hegyes tűvel tapogatjuk le 
a minta felületét. A pásztázó tűszondás 
mikroszkópok feloldását így nem az al-
kalmazott hullám hossza, hanem a letapo-
gató szonda görbületi sugara korlátozza, 
és akár atomi felbontás érhető el. Mivel 
azonban a képet felületi letapogatással 
nyerjük, a minta belső szerkezetét nem 
tudjuk feltárni. Az első pásztázó tűszon-
dás mikroszkóp a pásztázó alagúteffektus 
mikroszkóp volt, de ezt nem sokkal kö-
vette az atomerőmikroszkóp kifejleszté-
se. Érdekesség, hogy Ernst Ruska, Gerd 
Binnig és Heinrich Rohrer ugyanazon al-
kalommal, 1986-ban fizikai Nobel-díjban 
részesült. 

Az Abbé-féle fénymikroszkópos felol-
dási korlát leküzdésében igazán jelentős 
áttörést az idei Nobel-díjasok munkássá-
ga hozott. A 2014. évi kémiai Nobel-díj 
hátterében voltaképpen három fontos fel-
fedezés és fejlesztés húzódik: a) szuper-
felbontású fluorofór-sokaság mikroszkó-
pia, b) egyedi molekula fluoreszcencia 
spektroszkópia, és c) szuperfelbontású 
egyedi fluorofór mikroszkópia. Mind-
egyikben közös a fluoreszcencia jelen-
sége. A fluoreszcencia fénykibocsátás-
sal járó relaxációs folyamat, amely so-
rán egy gerjesztett állapotú molekuláris 
rendszer visszatér alap energiaállapotába 

(7a. ábra). A gerjesztés hagyományosan 
nagyenergiájú (rövid hullámhosszú) fény-
nyel történik, bár egyéb fizikai és kémiai 
gerjesztési mechanizmusok is léteznek. A 
relaxáció során kibocsátott fény hullám-
hossza nagyobb, mint a gerjesztő fényé 
(például kék gerjesztő fény esetén zöld 
a kibocsátott fény). Fluoreszcenciára al-
kalmas festékmolekulák a fluorofórok, 
amelyek között találunk nagyszámú szer-
ves kismolekulát és fehérjéket is. A fluo-
reszcens fehérjék archetípusa a zöld fluo-
reszcens fehérje (GFP), amelyet genetikai 
módosítással célszervezetekbe juttatha-
tunk (7b. ábra). Mára a fluoreszcens fe-
hérjék széles arzenálja áll rendelkezésre, 
melyek segítségével élő sejtek belsejében 
követhetők a biomolekuláris kölcsönha-
tások és fejlődéstani folyamatok. 

4. ábra. A fénymikroszkópos feloldási határ problémája. a) Az elhajlási korong. 
b) Képpontok átfedése és összemosódása a feloldási határon belül elhelyezkedő 

tárgypontok esetén

5. ábra. Az Abbé-féle mikroszkópos feloldási határ illusztrálása a biológiai 
struktúrák hierarchiájában5

6. ábra. a) Ernst Ruska (1906–1988) német kutató, az első 
elektronmikroszkóp megalkotója. b) Gerd Binnig (1947–) 
német és Heinrich Rohrer (1933–2013) svájci kutatók, a 

pásztázó tűszondás mikroszkópok kifejlesztői6
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Szuperfelbontású fluorofór-sokaság 
mikroszkópia

A szuperfelbontású fluorofór-sokaság 
mikroszkópia alapja Stefan W. Hell 
azon felismerése, hogy egy 
diffrakciólimitált fókuszpont 
által gerjesztett molekulaso-
kaság, amelynek kiterjedését 
tehát az elhajlási korong hatá-
rozza meg, mérete csökkent-
hető úgy, hogy a fókuszpont 
szélein elhelyezkedő gerjesz-
tett állapotú molekulákat sti-
mulált emisszió segítségével 
mintegy kimerítjük, kioltjuk, 
vagyis depletáljuk. Mindezt 
úgy lehet megvalósítani, hogy 
a gerjesztő fénynyalábra az-
zal koncentrikus, gyűrű alakú 
kioltó fénynyalábot vetítünk 
(8. ábra). Ez tehát a STED 
mikroszkópia alapja. A kioltó 
fény intenzitásának (J) növe-
lésével elméletileg korlátlanul 
csökkenthető feloldási határ:

dmin = l
2nsinl 1+ J Js

,   (2)

ahol Js a gerjesztő fény intenzitása. A 
gyakorlatban szuperponált gerjesztő és 
kioltó lézernyaláb pásztázza végig a 
mintát pontról pontra, és az így csökken-
tett méretű gerjesztési térfogatból össze-
gyűjtött fénypontokból rekonstruálódik a 
nanométeres feloldású kép. Mivel a leké-
pezés pásztázó lézernyalábbal történik, 
a STED mikroszkópban eleve adott egy 
konfokális mikroszkóp, mellyel a vizs-
gálandó területről előzetes képet alkot-
hatunk (9a. ábra). STED mikroszkópi-
ás munkaállomást a Leica Microsystems 
gyárt és forgalmaz (9b. ábra). 

Egyedi molekula  
fluoreszcencia  
spektroszkópia

Kémiai tudásunk nagy 
része olyan kísérletek-
ből származik, amelyek-
ben molekulasokaságot 
vizsgálunk, mint példá-
ul egy kémcsőnyi vagy 
küvettányi vegyületet egy 
spektroszkópiás mérés so-
rán. Hatalmas előrelépést 
jelentett a W.E. Moerner 
által elindított egyedi 
molekula fluoreszcencia 
spektroszkópia, amely kí-
sérletesen is rámutatott az 
egyedi molekulák szint-
jén megnyilvánuló szto-
chasztikus, véletlenszerű 

jelenségekre és folyamatokra, mint pél-
dául a fluoreszcens festékmolekulák pis-
logása (blinking) (10a. ábra). 

Az egyedi molekula fluoreszcencia 
mára szinte önálló tudományterület-

té nőtte ki magát. Segítségével egyedi 
molekulák biofizikai viselkedése kö-
vethető, és olyan folyamatok mechaniz-
musait fedhetjük fel és érthetjük meg, 
amelyek a molekulasokaság vizsgálata 

során rejtve maradnak. W. E. Moerner 
1997-ben felfedezte, hogy bár a 488 na-
nométeres fénnyel gerjeszthető GFP-
molekula egy idő után kiég, és sötét 
állapotba kerül, 405 nanométeres fény-
nyel ismét aktiválható (10b. ábra). Ez 
a jelenség azt a lehetőséget hordozza, 
hogy egy fluoreszcens molekula állapo-
tát tetszés szerint tudjuk megváltoztat-
ni, vagyis ki- és bekapcsolhatjuk. Eric 
Betzig 1995-ben azt az elméleti lehető-
séget vetette fel, hogy ha az egyedi mo-
lekulák közötti távolság nagyobb, mint 
0,2 µm, azaz a molekulák a feloldási 
határon kívül helyezkednek el, akkor 
pozíciójukat sokkal pontosabban meg-
határozhatjuk, mint a feloldási határ. 
Sőt, ha a molekulák egymástól eltérő 
tulajdonságúak, például különböző szí-
nűek, akkor a pozíciójukat még olyan 
esetben is pontosan meghatározhatjuk, 
ha egymáshoz közel helyezkednek el. 
Ekkor arra van szükség, hogy egymás 
után két különböző képet alkossunk, 
amelyek mindegyikén csak az egyik 
molekula látszik. Csak jóval később, 

2005-ben jött rá, hogy az 
elkülönítendő molekuláknak 
nem is kell különböző szí-
nűeknek lenni; az is elegen-
dő, ha időben máskor fluo-
reszkálnak. Mindez megva-
lósítható úgy, hogy először 
az egyik molekulát bekap-
csoljuk, majd kikapcsolása 
után a másikat kapcsoljuk 
be. A lényeg, hogy egyet-
len képpont feltétlenül csak 
egyetlen fluoreszcens mole-
kulát tartalmazzon. A fluo-
reszcencia-aktiválás alapján 
kidolgozott mikroszkópia a 
PALM (11. ábra). 

Szuperfelbontású egyedi 
fluorofór mikroszkópia

A feloldóképesség növekedésének alap-
ja az, hogy a molekula képére kétdimen-
ziós Gauss-görbe illeszthető, amelynek 

7. ábra. a) A fluoreszcencia jelensége egy molekuláris 
rendszer energetikai sémáján bemutatva.7 b) Zöld 

fluoreszcens fehérjét (GFP) a szöveteiben kifejező nude 
(meztelen) egér természetes megvilágításban (felső 

kép) és kék gerjesztő fényben (alsó kép)8

9. ábra. a) Fluoreszcensen megjelölt mikrotubuláris rendszer konfokális, illetve STED 
mikroszkópos képe.9 b) A Leica Microsystems STED mikroszkópos munkaállomása10

8. ábra. A STED mikroszkópia alapja. Betétábra: a kioltó 
(vörös) fény intenzitásának növelésével csökken a gerjesztési 

térfogat (zöld)5
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középpontja a fotonszám (N) függvényé-
ben pontosabban kiszámítható, mint az 
intenzitásprofil félérték-szélessége:

.   (3)

A gyakorlatban ismétlődő foto akti-
vációs és fotokifehérítési ciklusok so-
rán gyűjtjük a fénypontadatokat, amely 
alapján nanométeres feloldású szuper-
kép kiszámítására kerül sor (11. ábra). 
A PALM-mal rokon módszer a STORM 
(stochastic optical reconstruction 
micro scopy). A PALM segítségével je-
lenleg néhány nanométeres feloldás ér-
hető el az XY-síkban, amely rendkívül 
látványos részletgazdagság-növekedést 
eredményez mikroszkópos felvételeken 
(12. ábra). Mivel azonban az adatgyűj-
tés rendkívül időigényes, hiszen akti-

vációs és fotokifehérítési ciklusok 
sorozatával készül egy-egy felvé-
tel, jelenleg fixált mintákon történ-
nek a mikroszkópos vizsgálatok, 
és ekkor is különösen kell ügyelni 

arra, hogy a minta térben ne tolódjon el 
(például termikus okok miatt). 

A szuperfelbontású mikroszkópiák 
története alig néhány évre tekint visz-
sza, de a közel másfél évszázada fenn-
álló mikroszkópos feloldási határ áttö-
résével jelentős paradigmaváltást idéz-

tek elő. A segítségükkel útnak indult 
nanoszkópia különleges bepillantást 
enged a természet molekuláris dimen-
ziójú felépítésébe és működésébe. A 
módszer további fejlesztésének legfon-
tosabb irányvonalait a háromdimenziós 
szuperrezolúció és képrekonstrukció, 
az élő sejtekben történő mérések lehe-
tősége, illetve a valós idejű videofel-
vételek jelentik. Nem fér hozzá kétség, 
hogy a nanoszkópia további fejlődé-
sével az élő sejt működéséről valóban 
látványos felfedezéseknek leszünk ta-
núi.  
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10. ábra. a) Egyedi fluorofórmolekula 
pislogása, véletlenszerű ingadozása egy 
fluoreszkáló és egy sötét állapot között, 
állandó gerjesztő megvilágítás során.11 
A fotokifehéredési lépéssel a fluorofór 
végérvényesen a sötét állapotba kerül. 
b) A GFP-molekula kapcsolásszerűen 

visszahozható a sötét állapotból 405 nm-es 
aktiváló fénnyel (páros képkockák)12

11. ábra. A PALM mikroszkópia alapja. a) Egy fluoreszcens molekula pozíciójának meghatározása. 
b) Képrekonstrukció a PALM mikroszkópiában5

12. ábra. Fluoreszcens fehérjével (kaede) konjugált lizoszomális 
transzmembrán-fehérje (CD63) COS7 sejtben hagyományos (bal oldal) és 

PALM mikroszkópos felvételen (középső és jobb oldal)13
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Az EUMETSAT (Európai Meteoro-
lógiai Műhold-hasznosítási Szer-
vezet) az Európai Űrügynökséggel 

(ESA) együttműködve közösen irányítja 
az európai műholdas meteorológiai prog-
ramot. Az ESA hatásköre maguknak az űr-
eszközöknek a kifejlesztése, elkészítése és 
felbocsátása, az EUMETSAT feladata az 
operatívan működő meteorológiai műhol-
dak európai rendszerének megtervezése, 
felépíttetése, fenntartása és hasznosítása. 
Célja a meteorológiai műholdas adatokat 
a meteorológia, az időjárás előrejelzése, a 
klímakutatás és a környezetvédelem szol-
gálatába állítása.

A műholdas adatok vétele

A digitális METEOSAT (EUMETSAT ál-
tal működtetett) és az amerikai NOAA 
adatok vétele az 1980-as évek végén indult 
el az OMSZ-nál de ezen adatok folyama-
tos archiválása a Műholdas Kutató Labora-
tórium – mint külön szervezeti egység az 
OMSZ-on belül – létrejöttével szinte egy 
időben indult el. 

A geostacionárius METEOSAT műhold 
negyedóránként 3 spektrális tartományban 
sugározta az adatokat a Föld ugyanazon te-
rületéről. A kvázipoláris NOAA műhold 5 
spektrális tartományban mér.  Egy NOAA 
műhold azonos terület felett naponta két-
szer halad át. Rendszerint egyszerre 2 mű-
hold kering a Föld körül. E műholdképnek 
a felbontása a műhold alatt egy km, míg a 
METEOSAT műholdnál ez 3 km. Archi-
vált METEOSAT kép 1991. szeptember 
16 óta, NOAA kép esetén 1991. december 
13. óta van (1., 2 ábra). A műholdadatok 
archiválása, gyűjtése ekkor még igen ne-
hézkes volt. Az adatokat vétel után flop-
pyra mentettük (1 floppyra 1 kép fért fel), 
majd egy másik gépre másoltuk fel, ahol a 
feldolgozások folytak. A floppyn való át-
pakolás miatt a METEOSAT és NOAA ké-
pekből pont akkora kivágatokat készítet-

tünk, amekkora még éppen elfért a leme-
zen, így születtek meg a képméretek. Ek-
kor még csak naponta négy METEOSAT 
képet archiváltunk. A NOAA képekből 
eleinte rendszertelenül, majd 1992 júni-
usától már napi két képet mentettünk. A 
NOAA képeket eleinte nem tudtuk teljes 
felbontásban elmenteni, 10 
bites pixel értékekből csak 8 
bitnyit tároltunk el, a teljes 
adatmentésre következő év-
ben tértünk át.  

1992-ben Nemzetközi Űr 
Év keretében az évente meg-
rendezésre kerülő Meteoro-
lógiai Tudományos Napok 
témája a műhold-meteoro-
lógia volt, ahol számos elő-
adásban nyújtottunk betekin-
tést a digitális műholdas ada-
tok feldolgozásáról. 

Még szintén 1992-ben Kö-
zép-európai Kezdeményezés 
tudományos-technológiai együttműködésé-
nek a keretében a műhold-meteo rológia 
témával foglalkozó szakemberek számá-
ra májusban munkaülést tartottunk Buda-
pesten. 

A technika gyors fejlődésével a 
METEOSAT képeket 1994 novemberétől 
már félóránként gyűjtöttük, először DAT 
kazettára, majd később CD-re. Ekkor már 

az OMSZ dolgozói számára va-
lós időben (real-time) elérhetővé 
tettük a digitális műholdképeket 
az OMSZ belső honlapján. 

1999-ben nagy előrelépés tör-
tént, ugyanis ekkor csatlakoz-
tunk az EUMETSAT-hoz, társult 
tagként. 

2000 decemberében az 
EUMETSAT-tal közösen tan-
folyamot szerveztünk a kelet-
közép-európai országok szá-
mára. A tanfolyam témája az 
EUMETSAT által hamaro-
san működtetett újgenerációs 

METEOSAT műhold és műholdadatok-
ból származtatható produktumok ismerte-
tése volt. 

2001 áprilisában az analóg METEOSAT 
képek operatív használata befejeződött az 
OMSZ életében. Az előrejelzők számára 
kidolgozott HAWK (Hungarian Advanced 

WorKstation) megjelenítő rendszerben a 
többi meteorológia adatokkal együtt (fel-
színi mérések, radar, numerikus modell 
eredmények stb.) már a műholdas méré-
sek is megjelentek az általunk kidolgozott 
programoknak köszönhetően. 

2002 augusztusában lőtték fel az első, 
második generációs METEOSAT (MSG) 
műholdat. A második generációs műhol-

1. ábra. Első METEOSAT infrakép 
(1991. szeptember 16.)

2. ábra. Első NOAA AVHRR látható kép 
(1991. december 13.)

GERHÁTNÉ KERÉNYI JUDIT

A műhold-meteorológia hazai 
története 1991-től napjainkig 

Tänczer Tibor „A műhold-meteorológia hazai története (1961–1990)” cikkében [Tänczer, 2014] részletesen olvashattunk arról, hogy az 
Országos Meteorológiai Szolgálatnál (OMSZ) milyen fejlődésen ment keresztül a műhold-meteorológia az 1961–1990 közötti években, 
mind a műszaki fejlesztés terén, mind szakmai szempontból. Ebben a cikkben az ezt követő időszak eseményeiről nyújtunk rövid áttekintést. 
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dak adatainak vétele, feldolgozása számí-
tástechnikai kihívást jelentett, kb. 20-szor 
annyi adatot kellett kezelni. E műholdakra 
elhelyezett SEVIRI (Spinning Enhanced 
Visible and Infrared Imager, optikai és 
infravörös-képalkotó berendezés) műszer 
már 12 spektrális tartományban sugároz-
za az adatokat, 15 percenként. Ezeken a 
műholdakon a SEVIRI mellett a GERB 
(Geostationary Earth Radiation Budget, 
sugárzási egyenleget mérő berendezés) 
műszert is elhelyeztek. E műszer a Föld 
sugárzási egyenlegének mérésére alkal-
mas. Az új műholdnál egy meghibásodás 
miatt, az adatok továbbítása nem közvet-
lenül a műholdról történt, hanem átkerült 
egy távközlési műholdra (ún. EUMETCast 
adás). Az adatok továbbítása továbbra is 
távközlési műholdakon keresztül történik, 
mivel e módszer sokkal jobban bevált, 
mintha magáról a műholdakról továbbí-
tanák az adatokat. Az operatív MSG vétel 
és feldolgozás 2004. január 29-én indult el 
az OMSZ-nál. Az előrejelzők számára így 
már időben sűrűbben, jobb térbeli felbon-
tásban tudunk képeket, információkat kül-
deni. A régi, első generációs METEOSAT 
képek vételét 2006 júniusában állítottuk le.

Az EUMETSAT 2006 októberében 
lőtte fel az első kvázipoláris műholdat 
(METOP-A), melyre számos szondázó be-
rendezést helyeztek el.  Így a NOAA mű-
holdakkal együtt már sokkal sűrűbben áll-
nak rendelkezésre nagy felbontású mete-
orológiai műholdképek Magyarország te-
rületére. Mind a METOP, mind a NOAA 
adatok vétele is az EUMETCast adásán 
keresztül történik.

Az EUMETCast adásban az MSG ké-
pek mellett számos más műholdas és nem 
műholdas meteorológiai adat vétele is le-
hetséges. 

Az EUMETSAT nemcsak a nyers 
adatokat sugározza, hanem származta-
tott paramétereket (produktumokat) is 
közzétesz az EUMETCast rendszeren 
keresztül. Az adatok feldolgozására az 
EUMETSAT munkacsoportokat (SAF, 

Satellite Application Facility) hozott lét-
re, illetve az EUMETSAT dolgozói is 
előállítanak, és a tagországoknak köz-
readnak produktumokat. Mi is veszünk 
operatívan többféle produktumot az 
EUMETCast rendszeren keresztül. 

Tíz év elteltével újabb nagy lépés tör-
tént: Magyarország 2009-ben lett tel-
jes jogú tagja az EUMETSAT-nak, így 
a szervezet döntéshozó, illetve tanács-
adó testületeiben teljes szavazati joggal 
vesz részt, valamint korlátlanul hozzáfér 
a szervezet műholdjainak adataihoz köz-
szolgálati, illetve tudományos célra. A 
teljes jogú tagsággal lehetőség nyílik ar-
ra is, hogy magyar cégek részt vegyenek 
a kutatásokban, fejlesztésekben, valamint 
a szervezet által kiírt 
ipari pályázatokban. 
Az ország képvisele-
tét az EUMETSAT-
ban hivatalosan az 
OMSZ látja el. 

Ugyanebben az év-
ben, 2009-ben lőtték 
fel a második, majd 
2012-ben a harma-
dik MSG műholdat. 
A második MSG mű-
hold operatív üzem-
beállása után a fel-
szabaduló első MSG 
műhold Európa tér-
ségéről elkezdte az 5 
perces műholdképek 
sugárzását. Az 5 per-
ces képek operatív 
adását követően azok vételét, feldolgo-
zását és továbbítását heteken belül mi is 
megkezdtük. Szintén 2012-ben indították 
útjára a második METOP műholdat.

Szakmai tevékenység

Az előzőekben arról számoltunk be, 
hogy milyen fejlődéseken mentek ke-
resztül a meteorológiai műholdak, vala-
mint hogy az OMSZ hogyan tudott lé-
pést tartani a műszaki fejlesztésekben, 

a digitális műholdas adatok vételében. 
Ahogy lehetőségünk adódott az adatok 
vételére, vele párhuzamosan megindul-
tak azon fejlesztések, melyek lehetővé 
tették, hogy e digitális adatokból szár-
maztatott meteorológiai adatokat, pro-
duktumokat állítsunk elő az előrejelzők, 
az éghajlatkutatók, és más szakemberek 
részére. A következő részben az ilyen 
irányú fejlesztésekről, kidolgozott mód-
szerekről szólunk. 

Első lépés - a képek feldolgozása, 
megjelenítése

Ahogy a digitális képek vétele lehető-
vé vált, első és legfontosabb feladatunk 

olyan programok kidolgozása volt, me-
lyek alkalmasak a digitális műholdké-
pek kalibrálására, képi, térképvetületi 
megjelenítésére. Ahogy újabb és újabb 

adatok jelentek meg, úgy 
kellett bővítenünk eze-
ket a programokat, illet-
ve az egyre bővülő adat-
szolgáltatást figyelembe 
véve újabb programokat/
módszereket kellett ki-
dolgozni. Itt kell meg-
említeni pl. a különböző 
hullámhossz-tartomány-
ban mért műholdképek-
ből előállított kompozit 
képeket is, amiket egyre 
szélesebb körben alkal-
maznak. A kompozit ké-
pek (3. ábra) több sáv-
ban készült képek együt-
tes  megjelenítésén ala-

pulnak. [Gerhátné Kerényi Judit, 2007] 
Az MSG képekből számos kompozit ké-
pet állítottunk elő, melyek többek között 
bizonyos meteorológiai elem kiemelésé-
re is alkalmasak (nappali, mikrofizikai, 
éjszakai, zivatar, por, vulkán, légtömeg, 
hó, köd). 

3. ábra. MSG képekből készített 
kompozit kép

4. ábra. METEOSAT képeken alapuló felhőosztályozási kép

5. ábra. Sugárzási egyenleg havi összegének átlagos 
területi eloszlása 1992 és 1996 között (január, április, 

július, október)
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Felhőzeti információk meghatározása

Ahhoz, hogy a felhőzetről információt 
kaphassunk először is külön kell válasz-
tanunk a felhős és derült területeket (pi-
xeleket). Ehhez felhasználjuk a látható 
(VIS) és az infravörös (IR) tartomány-
ban készült képeket. Az IR képekből 
kalibráció után fényességi hőmérséklet 
értékeket kapunk. Vastag felhő esetén 
a fényességi hőmérséklet megegyezik a 
felhőtető hőmérséklettel, vékony felhő 
esetén további számítások szükségesek. 
A felhős pixelekre vonatkozó hőmérsék-
leti értékekből előre jelzett hőmérsékleti 
és nedvességi profilok segítségével már 
meg tudtuk határozni a felhők magassá-
gát [Diószeghy, 2001]. 

A különböző felhőtípusok (alacsony, 
magas, réteg, vagy gomolyos stb.) meg-
határozására elsőként a Tänczer Tibor ál-
tal kidolgozott küszöbtechnikán alapuló 
felhőosztályozást (mely a METEOSAT 
VIS és IR képek felhasználásán alap-
szik) fejlesztettük tovább, ami statisz-
tikai és küszöbértékes módszerek kom-
binációján alapult (4. ábra).  NOAA 
AVHRR képekre más algoritmus alap-
ján történt a felhődetektálás, hiszen itt 
több spektrális sávban mért képek állnak 
rendelkezésre, így jobb felhőazonosítást 
tesz lehetővé. A felhős és derült pixelek 
szétválasztásán kívül lehetőség volt az 
éjszaki köd és az alacsony szintű réteg-
felhő külön felismerésére, ami az előre-
jelzőknek nagy segítséget nyújt.  

Az EUMETSAT 1997-ben létrehozott 
egy nemzetközi kutatócsoportot (NWC 
SAF) nowcastingot segítő műholdas pro-
duktumok előállítására. Ez a munkacso-
port folyamatosan fejleszt két program-
csomagot: egyet a MSG adatok feldolgo-
zására és egy másikat a poláris műholdak 
adatainak feldolgozására. Az MSG képek 
feldolgozására készült SAFNWC/MSG 
programnak a korai fejlesztésében részt 
vettünk egy „Visiting Scientist” projekt 
keretében. Az MSG képek operatív vé-
telének elindulása óta a programcsomag 
(újabb és újabb verziója) operatívan fut 
az OMSZ-ban, és a megbízható produk-
tumokat (felhőtípus, felhőtető-hőmérsék-
let, -nyomás, -magasság, csapadékhullás 
valószínűsége, konvektív felhőből hulló 
csapadék intenzitása, szélvektor, automa-
tikus műholdkép-interpretáció, gyorsan 
fejlődő zivatarok) továbbítjuk az előre-
jelzők felé, melyeket a HAWK-ban tud-
nak megnézni.  

Sugárzási mérleg komponenseinek 
meghatározása

A meteorológiai műholdak megjelenése le-
hetővé tette, hogy a néhány pontszerű mé-
réssel szemben sokkal részletesebb sugár-

zási térképeket állítsunk elő. [Rimócziné 
Paál Anikó, 2001] Egy viszonylag egy-
szerű módszert fejlesztettünk ki, mellyel 
METEOSAT adatok, sugárzásátviteli mo-
dell és empirikus formulák felhasználá-

sával ki tudtuk számolni a felszín sugár-
zásmérlegének komponenseit 10x10 km-
es felbontásban. E módszert először Ma-
gyarország területére dolgoztuk ki, majd 
később kiterjesztettük egész Európa tér-
ségére is, melyhez a 
NOAA AVHRR ada-
tokat használtuk fel. 
Az adatok folyamatos 
gyűjtésével később ha-
vi és éves átlag térké-
peket is készítettünk, 
melyek az éghajlat-
kutatók és energeti-
kusok számára jelen-
tenek segítséget. Eh-
hez kacsolódóan részt 
vettünk egy EU5 pro-
jektben, melynek cél-
ja a teljes Földet lefe-
dő adatbázis létreho-
zása volt napsugárzási 
adatok környezetgaz-
dálkodásban való fel-
használásának előse-
gítése céljából. Az év 
minden napjára elő-
állítottuk hazánk 5 éves, éghajlatilag 
reprezentatív havi globálsugárzás- és 
sugárzásiegyenleg-térképeit az 1992–
1996-os időszak METEO SAT képeinek 
alapján készült pillanatnyi sugárzási térké-
pekből (5. ábra).

E témában az EU MET SAT szintén lét-
rehozott egy munkacsoportot (SAF on 
Climate Monitoring), mely különböző 
algoritmusokat dolgozott ki a sugárzási 
komponensek meghatározására, valamint 
a sugárzás-átvitelnél fontos szerepet ját-
szó felhőzet karakterisztikákra, vízgőz- 
és nedvességprofilokra. Az így elkészült 

hosszú távú, verifikált adatok mindenki 
számára elérhetők. Mi is elkezdtük ezen 
adatok verifikálást, későbbiekben pedig 
célunk ezen adatok klimatológiai célú al-
kalmazása. 

Felszíni paraméterek

A NOAA munkatársaival együttműködve 
1994-ben elindult egy magyar-amerikai 
nemzetközi projekt (MAKA), melynek 
keretében derült időben a felszínhőmér-
séklet és albedó meghatározása volt a cé-
lunk [Putsay, 2001], repülőgépes mérések 
és műholdadatok egyidejű felhasználásá-
val. Ez a projekt 4 évig tartott, majd még 
újabb 4 évre sikerült a projektet elnyerni. 
Ennek keretében kezdtünk el foglalkoz-
ni a talajfelszín hőmérsékletének megha-
tározásával először METEOSAT képek, 
később pedig a nagyobb térbeli felbontá-
sú NOAA AVHRR képek alapján. Későb-
biekben a talajfelszín-hőmérséklet alap-
ján evapotranspirációs térképeket hatá-
roztunk meg. A felszíni párolgás megha-
tározása céljából repülőgépes méréseket 
is folytattunk. 

Szintén e projekt keretében vizsgáltuk a 
növényborítottság (vegetációs index) mi-
nél pontosabb meghatározásához a légköri 

szórás és elnyelés okozta hatásokat. Er-
re egy ún. légköri korrekciós módszert 
dolgoztunk ki. A vegetációs index fel-
használásával elindultak a próbálkozá-
sok búzára és kukoricára vonatkozó ter-
mésbecslésre. A MAKA projekt kereté-
ben kapott 1985 és 1998 közti időszak-
ra vonatkozó vegetációs index térkép 
alapján, valamint a Statisztikai Hivatal 
által rendelkezésre bocsátott termés-
mennyiségből statisztikai számítások-
kal próbáltuk előre megadni a várható 
termést az aktuális évben. Az azóta ösz-
szegyűlt hosszú adatsor alapján vizsgálni 

6. ábra. Vegetációs index anomália kép 
NOAA AVHRR képek alapján (2012. 

július 1–10.)

7. ábra. H-SAF projekt keretében kidolgozott csapadék 
produktum összehasonlító vizsgálata radarmérésekkel
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kezdtük a növényborítottság anomália tér-
képek alkalmazhatóságát aszálydetektálás 
céljából (6. ábra).

Vertikális profilok, illetve nyomanyagok 
mennyiségének vizsgálata

A műholdas adatok numerikus modellek-
ben történő felhasználásának hasznát az 
1980-as évek végén kezdték vizsgálni. A 
NOAA műholdakra elhelyezett szondázó 
berendezések célja a légköri paraméterek 
meghatározása különböző magasságban. 
Ezen adatok (TOVS/ATOVS) feldolgo-
zására kidolgozott nemzetközi program-
csomagokat kezdtük el mi is használni 
hőmérsékleti és nedvességi profil, felhő-
tető hőmérséklet, felhőborítottság, lég-
oszlop teljes ózontartalmának meghatáro-
zására, majd ezeket az adatokat használ-
tuk fel az OMSZ által alkalmazott nume-
rikus modellekben [Randriamampianina, 
2001]. A francia kollégákkal együttmű-
ködve a programcsomag ózonszondázá-
si részét továbbfejlesztettük, felhasznál-
va a műholdas spektrális radianciákat 
és felszínről végzett ózonméréseket. Az 
OMSZ-nál folyó numerikus fejlesztések-
nek köszönhetően jelenleg már közvetle-
nül az ATOVS méréseket továbbítjuk, és 
ezen adatokat asszimilálják az alkalmazott 
numerikus modellekben. E témához kap-
csolódóan már 1996-ban elkezdtünk fog-
lalkozni a GPS adatok meteorológiai al-
kalmazásával is, ami akkor még elég nagy 
újdonság volt. A függőleges légoszlopban 
lévő vízgőz mennyiségét, illetve a vízgőz 
mennyiségének a magasság szerinti vál-
tozását számítottuk a GPS adatokból.  Az 
így meghatározott kihullható vízmennyi-
séget összevetettük rádiószondás mérések-
kel, NOAA TOVS-os mérésekkel, vala-
mint numerikus modell outputokkal. Saj-
nos az ez irányú kutatások a  későbbiekben 
megszakadtak. 

2000 szeptemberében Budapesten ren-
dezték meg a 11. Nemzetközi TOVS kon-
ferenciát, melyen 94 szakember vett részt 
a világ minden tájáról.

Amikor az EUMETSAT által létreho-
zott Ózon és Levegőkémiai Munkacsoport 
(Ózon SAF) produktumai már elérhetővé 
váltak elsőként verifikáltuk felszíni méré-
seinkkel, majd napi összózon térképeket 
állítottunk elő, melyek azóta folyamatosan 
megtekinthetők az OMSZ honlapján. 

Csapadékbecslés, hidrológiai alkalmazás, 
zivatarvizsgálat

Amikor már lehetőségünk volt az idő-
ben sűrűbb digitális METEOSAT ada-
tok vételére, elkezdtük a zivatarfelhők 
időbeli változásának vizsgálatát össze-
vetve radar adatokkal. Ehhez kapcso-
lódóan sugárzásátviteli számításokkal 

vizsgáltuk az alacsonyszintű rétegfelhők 
reflektivitásának érzékenységét a csepp-
méret eloszlásra. Felhő optikai vastagsá-
got és átlagos cseppméretet számoltunk 
NOAA/AVHRR adatokból. E témakörben 
végzett vizsgálat elismerésenként Csi-
szár Iván kollégánk két nemzetközi elis-
merésben részesült, egyrészt a COSPAR 
Zeldovich-díját, illetve WMO fiatal kuta-
tóknak kiadott díját nyerte el. 

A 2002-ben induló nemzetközi pro-
jekt (NATO Science for Peace project) 
keretében román és amerikai kollégákkal 
együtt célunk egy programrendszer és GIS 
adatbázis létrehozása volt a Körösök vi-
dékére árvízdetektálás céljából. Nagyfel-
bontású műholdképek (ASTER) alapján 
felszínborítottsági térképet készítettünk 
a vizsgált területre. Az árvíz detektálása 
MODIS képek alapján történt. 

Az EUMETSAT 2002-ben egy hidro-
lógiai témájú nemzetközi munkacsoport 
(Hidrológiai SAF) alapítására tett indít-
ványt. Elsősorban a később csatlakozó 
társult tagok számára kívánták ezt a mun-
kacsoportot létrehozni. Magyarország a 
projektben kidolgozásra kerülő csapadék-
produktumok verifikálásában vállalta a 
részvételt. Feladatunk a különböző mód-
szerekkel meghatározott csapadékproduktu-
mok összehasonlító vizsgálata felszíni mé-
résekkel, illetve radar adatokkal. E projekt 
jelenleg is folyik (7. ábra). 

2007 októberében szerveztük a máso-
dik EUMETSAT tanfolyamot Budapesten. 
A kurzus fő témája a konvekció, valamint 
radar- és műholdadatok együttes haszná-
lata volt. Magyar kollegák és a környező 
országok előrejelzői, műhold-meteorológu-
sai vettek részt rajta. Tagjai vagyunk az 
EUMETSAT szervezte „Konvekció Munka-
csoport”-nak, így első kézből értesülünk a té-
makörben elért új eredményekről. A zivatar-
tevékenységet esettanulmányok és projektek 
keretében is vizsgáljuk. Az EUMETSAT ál-
tal előállított produktumok közé tartoznak a 
Global Instabilitási Indexek (GII) – amelyek 
a környezet konvekcióra való hajlamát jel-
lemzik – az előrejelzők számára már opera-
tívan elérhetők. 

Az EUMETSAT-tól kapott megbízások 
keretében vizsgáltuk a műholdadatokból 
származtatott konvekciós környezeti válto-
zókat (vízgőztartalom és instabilitási inde-
xek); fejlesztettünk egy programot a zi-
vatarok korai felismerésére (Convective 
Initiation, CI), a gyorsan fejlődő cumulus 
felhők detektálására, illetve együtt vizsgál-
tuk a környezeti változókat és a CI ered-
ményeit. 

EUMeTrain oktatási anyagok készítése

A EUMeTrain (műholdadatok felhasz-
nálását elősegítő internetes oktató) az 
EUMETSAT támogatásával létrejött 

nemzetközi projekt, mely oktató modu-
lokat, tananyagokat készít műhold-me-
teorológia témában. A projekt célja az 
oktatás, oktatási anyagok készítése, tá-
mogatva az EUMETSAT programjait, 
elsősorban a veszélyes időjárás helyzet-
re vonatkozóan. Az OMSZ is részt vesz e 
projektben. Készítettünk már esettanul-
mányt, műholdadatokból származtatott 
vízgőztartalom és instabilitási indexek 
használatáról oktató modult, valamint 
kompozit képek értelmezéséhez készí-
tünk segédanyagokat.

Zárszó

Az itt bemutatott 13 év alatt hatalmas válto-
záson ment keresztül a műhold-meteoroló-
gia tudománya,  figyelembe véve, hogy hány 
meteorológiai műhold működik jelenleg a 
világon, és azok mennyi adatot szolgáltat-
nak. A technika fejlődésének köszönhetően 
jelentősen bővültek a műholdas adatok fel-
használásának lehetőségei. Egyrészt néhány 
másodperc alatt rendelkezésre állnak már 
adatok mind a fejlesztők, mind a felhaszná-
lók számára, másrészt az adatmennyiség is 
többszörösére emelkedett, ami lehetővé te-
szi, hogy egyre több meteorológiai adat, in-
formáció rendelkezésre álljon.

A műholdas információk a meteoro-
lógia minden területén megfigyelhetők, 
ahogy ezt a rövid áttekintésben igyekez-
tünk bemutatni. Az aktuális műholdképek 
rendszeresen megtekinthetők az OMSZ 
(www.met.hu), illetve az EUMETSAT 
(www.eumetsat.int) honlapján, ugyanitt 
műholdas adatokon alapuló esettanulmá-
nyokat olvashatunk érdekes időjárási hely-
zetekről.   U
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November utolsó napjaiban a Ke-
let-európai-síkság irányából a fel-
szín közelében már folyamatosan 

szivárgott a hideg levegő kelet felől, a 
Kárpátokon túlról. A magasban ellenkező 
irányból melegebb levegő érkezett. A kö-
zéphegységeink 400–500 méter magasság 
felett több helyen felhőben voltak, így a 
fagypont alatti hőmérséklet mellett már az 
ónos eső kialakulása előtt folyamatos volt 
a zúzmaraképződés. Az erdőkben helyen-
ként november 29–30-ára jelentős tömegű 
zúzmarateher volt megfigyelhető.

Miközben időjárásunkat inkább a ha-
zánktól északkeletre lévő anticiklon ural-
ta, addig a Földközi-tenger nyugati me-
dencéje fölé egy erős ciklon helyeződött át 
(2. ábra).  A ciklon nagy méretéből faka-
dóan messze délről volt képes magas hő-
mérsékletű levegőt szállítani Közép-Euró-
pa irányába. A ciklonhoz erős melegfronti 
felhő és csapadékrendszer tartozott, mely 
dél felől hétfőre virradó éjszaka el is ér-
te hazánkat.

A felhőfizikai háttér

A hideg légrétegben kb. 200–300 m fölött 
fagypont alatt maradt a levegő hőmérsék-
lete, ami 500–600 m fölött ismét pozitív 
hőmérsékletű lett (3. ábra).  A meginduló 
csapadék záporos jellegű volt, vagyis en-
nek kialakulása nem egy keskeny réteg-
ben, hanem az erőteljes fel- és leáramlások 
miatt a felhő egész vertikumában zajlott 
le. Mivel a hideg levegő felett kb. 2600 m 
magasságig pozitív volt a léghőmérséklet 
a hulló nagyméretű cseppek mindenkép-

pen víz formájában estek 
bele az alsó fagyott réte-
gekbe. Az ország keleti 
részén a hideg réteg vas-
tagabb volt. Így fordul-
hatott elő, hogy a Bükk-
ben 600 m magasságban 
(közel a hideg réteg tete-
jéhez) ónos eső volt, míg 
az alacsonyabb rétegek-
ben (pl. Miskolcon) már 
fagyott esőt észleltek, mi-
vel a hosszabb ideig hulló 
cseppekben közben meg-
indult a fagyás. Az ország 
középső részén, így példá-
ul a fővárosban a felszín 
közeli hőmérséklet fagy-
pont felett volt, így ott 
300 m alatt jégképződés 
nem fordult elő. Általá-
ban elmondható, hogy a 
talajfelszín hőmérséklete 
a legtöbb helyen fagypont fölött vagy akö-
rül volt, így az oda hulló esőcseppek nem 
fagytak rá a felszínre, annál inkább a leve-
gővel közvetlenül érintkező faágakra, illet-
ve műtárgyakra.

Az ónos eső területi eloszlása

Összességében igen nagy mennyiségű 
csapadék esett. December elsején, főleg 
Pest és Komárom-Esztergom megyében, 

Mi okozta a pusztító ónos esőt?
A 2014. december elsejei ónos eső hatalmas 
károkat okozott a Dunazug-hegységben, a 
Gödöllői-dombságban, illetve az Északi-kö-
zéphegységben (1. ábra).  A Kárpát-meden-
cében decemberben nem ritka az ilyen időjá-
rás, azonban a mostani helyzetnek több sajá-
tossága is volt. Így a hosszan tartó intenzív, 
sokszor záporos jellegű csapadék, illetve az, 
hogy az ónos eső nagyrészt a hegyekre, va-
lamint a dombokra korlátozódott. Az időjá-
rási helyzet kialakulásának körülményei is 
szokatlanok voltak; paradox módon az ónos 
eső kialakulásában jelentős szerepet játszott 
a trópusi eredetű rendkívül meleg és ned-
ves levegő.

1. ábra. Budapest hegyvidéki területein is nagy jéglerakódás volt megfigyelhető, 
ami jelentős károkat okozott. A fotó 2014. december 3-án reggel készült 

(Putsay Mária felvétele)

2. ábra. Műholdkép és nyomási analízis hétfő (2014. de-
cember 1.) délben. Európa nagyobb részének időjárását 

egyetlen, nagyméretű ciklon (A) -anticiklon (M) pár ala kít-
ja. A talaj közelében hazánk fölé érkező hideg leve gőt kék, a 
magasban érkező meleg légtömeg áramlását piros nyíl jelöli
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több helyen 30 mm fe-
letti csapadékot észlel-
tek. A november 30-a 
és december 2-a között 
néhol 50 mm csapadék 
mennyiség is hullott le 
(4. ábra). Ez sok he-
lyen eléri, vagy meg is 
haladja a decemberi át-
lagos havi csapadékösz-
szegeket (például a Bu-
dapest Lőrinc állomás-
ra vonatkozó 30 éves 
csapadékátlag decem-
berre 40 mm körüli). A 
csapadék intenzitása is 
időnként inkább a nyá-
ri záporokat, zivataro-
kat idézte, annak ellené-
re, hogy a hőmérsékle-
ti rétegződés túlságosan 
stabil volt ahhoz, hogy 
önmagában vertikális 
konvekció (gomolyfel-
hő-képződés) alakuljon 
ki. Emiatt valószínű, 
hogy a ciklon meleg-
frontjának hatása mel-
lett még egyéb légköri 
instabilitások is szere-

pet játszhattak az erős feláramlások és 
heves csapadék kialakulásában (pl. az 
úgynevezett szimmetrikus instabilitás, 
ami erős, ferde áramlást tud létrehozni).

A nagy mennyiségű csapadéknak és tar-
tós fagypont alatti hőmérsékletnek köszön-
hetően komoly tömegű jeges lerakódás ala-
kult ki, nemcsak a sokszor említett Pilisben 
és Budai-hegységben, vagy a Gödöllői-
dombságban, hanem a Gerecsében, a Bör-
zsönyben, a Mátrában és a Bükkben is.

A meteorológiai mérési informáci-
ók alapján még utólag is igen nehéz re-
konstruálni az ónos esővel és az ebből 
fakadó nagyobb jegesedéssel érintett te-
rületeket. Az utólagos analízisek alap-
ján a negatív hőmérséklet mellett hulló 
csapadékösszeg viszonylagos jó össz-
hangban van a leginkább sújtott térségek 
területével (5. ábra). A helyi sajátossá-
goktól, domborzattól igen érzékenyen 
függő jegesedés mértéke, annak területi 

eloszlása azonban csak 
közvetlen megfigyelé-
sekkel, a káresemények, 
erdőkárok felmérésével 
lehetséges.

Légtömegek eredete

Felvetődik a kérdés, 
hogy az áramlatokat idő-
ben több napra és na-
gyobb távolságokra visz-
szavezetve honnét ered-
hettek a nagymennyisé-
gű csapadékot, illetve 
talajszinti lehűlést okozó 
légtömegek. November 
végén az Atlanti-óceán 
térségéből Észak-Afrika 
fölé helyeződő ciklonok 
áramlási rendszere szo-
katlanul délre nyúlt le, 
és ez megmozgatta a si-
vatagi övtől délre levő 
nagy nedvességtartamú 
trópusi légtömegeket is. 
Fokozatosan kialakult a 
Szahara fölött áthúzódó 
„nedvesség híd”, amely 

a légköri hőmérsékletet és nedvességet 
egyaránt leíró ún. ekvivalens potenciá-
lis hőmérséklet mezejében  is jól látható 
(6. ábra).

A Földközi-tenger nyugati medencé-
jében örvénylő ciklon keleti oldalán a 
trópusi eredetű légtömeg először a medi-
terrán térséget, majd Közép-Európát érte 
el és felsiklott az itt található talajközeli 
hideg légtömegekre. A felsikló meleg 
légtömeg specifikus nedvességtartalma a 

3. ábra. Budapesti rádiószondás mérés hétfő 12 UTC időpontban. 
A Budapest Pestszentlőrincről indított szonda méréshez képest a 

Dunazug-hegységben kissé magasabban volt a negatív hőmérsékleti 
tartomány felső határa

4. ábra. Csapadékösszeg vasárnap (2014. november 30.) déltől 
kedd (2014. december 2.) délig. A Komárom – Budapest – 
Szolnok – Körösök-vidéke tengelyben 30–40 mm, néhol 50 

mm feletti csapadék hullott

5. ábra. A hétfőn ónos esővel leginkább érintett térségek a 
meteorológiai mérések (csapadék és hőmérséklet), illetve ezek 
reanalízisei alapján (kék árnyalatok). A negatív hőmérséklet 
melletti jelentős csapadék leginkább Pest megye magasabban 

fekvő területeire korlátozódik (Gödöllői-dombság, Budai-
hegység, Dunazug-hegység, Börzsöny) 
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3000 m körüli (700 hPa) magasságokban 
térségünk fölé érve 4 g/kg körül alakult, 
ami télen szokatlanul magas, és éles ha-
tár alakult ki az északi hideg, száraz, és a 
déli meleg, nedves levegő között.

A trópusi eredetű levegő áramlása 
nemcsak a magas nedvességgel és csapa-
dékmennyiséggel függött össze, hanem 
valószínűleg befolyásolta a mediterrán 
ciklon élettartalmát és intenzitását is. 
Kimutatható, hogy a mérsékelt övi cik-
lonok kialakulásában az egyik meghatá-
rozó tényező, hogy rendelkezésre áll-e 
elegendő nedvesség (ami gyakran pont a 
trópusi övezetből származik).

A talajhoz közeli hideg levegő áram-
lását Észak-Oroszország térségére le-
het visszafelé követni. Egyes globá-
lis modellek kimeneteiből számított 
levegőrészecske-trajektóriák a felszín 
közeli levegő eredetét egészen Szi-
béria térségére vezetik vissza. Bár a 
trajektóriaszámítások nem egészen pon-
tosak (a légtömegek jellemzői útjuk so-
rán sokat változnak, illetve a szomszé-
dos levegőrétegek keverednek is egy-
mással), ez összhangban van azzal, hogy 

Szibéria felett a téli félév a szokásosnál 
is zordabb időjárással kezdődött.

Összefoglalás

A 2014. december elseji ónos eső sok 
szempontból is különleges időjárási körül-
mények együttes hatásaként jött létre. Az 
egyenlítői meleg, nedves levegő, amely a 
sivatagon keresztül érkezett Közép-Euró-
pába, a sarkvidéki hideg talaj közeli beszi-
várgása, valamint speciális légköri insta-
bilitási formák együttes hatása keltette a 
rendkívüli időjárást. Az intenzív ónos eső 
ugyanakkor vertikálisan csak egy keskeny 
zónát sújtott, a 300–800 m közötti magas-
ságban található területeket. A nagy meny-
nyiségű csapadék elsősorban a levegővel 
közvetlenül érintkező fákra, oszlopokra és 
távvezetékekre tudott ráfagyni, így a hegy-
vidékek és dombok erdőiben, valamint 
oszlopokban és távvezetékekben okozott 
hatalmas károkat.  Ü

KOLLÁTH KORNÉL–HORVÁTH 
ÁKOS–SIMON ANDRÉ–NAGY ATTILA

6. ábra. Szibériai és afrikai légtömegek találkozása a Kárpát-medence 
felett. Ekvivalens potenciális hőmérséklet 850 hPa (kb. 1,5 km) nyomásszint 
magasságon. A magas értékek a meleg, nedves, az alacsony értékek a hideg 

levegőtömegeket jellemzik. A nyilak mutatják a trajektóriaszámításokon 
alapozott, magasabb légköri meleg, illetve a talajhoz közeli hideg levegő 

áramlását. Az ábra az ECMWF modell 2014. december 1. 03 UTC-re vonatkozó 
előrejelzése alapján készült
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Az ember egy milliárd éves evolúció 
eredménye. Ezen idő alatt az élővi-
lág töméntelen különböző fejlettsé-

gű lénye jött létre, kialakítva a ma létező 
növény- és állatvilágot. Az emberi szerve-
zet struktúrája és funkciója tehát nem előz-
mények nélkül, hanem filogenetikailag ala-
csonyabb rendű állatok strukturális és funk-
cionális elemeit felhasználva alakult ki, il-
letve működik. Ezek közül egyesek teljesen 
olyanok, mint akár az egysejtűben például 
a fagocitózis, másoknak csak az emlősök-
ben akad megfelelője (bizonyos agyi tevé-
kenységek). Ezért a különböző struktúrák 
és funkciók tanulmányozása is különbö-
ző objektumok vizsgálatát igényli. Vannak 
azonban ezek között olyanok is, amelyek 
kizárólagosan csak emberen tanulmányoz-
hatók, mert az állatok (beleértve az emlő-
söket is) szervei, illetve azok reakciói sok 
esetben az emberétől eltérőek. Ezen túlme-
nően, új gyógyszerek és gyógymódok vizs-
gálatát is szükséges embereken elvégezni, 
mert az előzetes állatkísérletek eredménye 
nem elégséges és félrevezető is lehet. Pél-
dául az emberek által talán leggyakrabban 
használt gyógyszer, az aszpirin nyúlban 
toxikus, vagy a minden idők legnagyobb 
gyógyszerkatasztrófáját okozó Contergan 
(Thalidomid) nyúlban és egérben is az 
emberéhez hasonló kóros végtagfejlődést 
váltott ki, azonban csak 300-szoros vagy 
8000-szeres dózisban.

A biológiai és orvosi ismeretek megszer-
zéséhez az állatokon végzett megfigyelé-
sek és kísérletek elengedhetetlenek. Ehhez 
el kell fogadnunk, hogy az élőlényeknek 
fájdalmat okozunk, illetve életüket elvesz-
szük. Ez utóbbit táplálkozásunk is megkí-
vánja. Ez része az életünknek, megszoktuk 
és egyre kíméletesebb eszközökkel végez-
zük.  A kísérletek végzésekor igyekszünk 
még kíméletesebben eljárni, ami szintén 
csökkenti a felelősség érzetét. Ami azon-
ban leginkább csökkenti, az a tudat, hogy 
az emberi faj jólétének érdekében történik 
a kísérlet. Természetesen van olyan eset is, 
amikor még ez a tudat sem szükséges. Az 
egysej tűeken vagy gerincteleneken végzett 
kísérletek esetében az emberi tudat nem ér-
zékeli, hogy fájdalmat okozna (ahogy egy 
rovar eltaposásakor sem), azonban men-
nél magasabb fejlettségi szinten van a kí-
sérleti objektum, annál inkább meg kell 
győzni magunkat arról, hogy helyesen cse-
lekszünk. Egy emlősnek (kísérleti egér-

nek vagy patkánynak) okozott 
fájdalom vagy életének elvétele 
már gondot okoz egy lelkiisme-
retes kutatónak, amit azonban 
elnyom a megismerés fontossá-
gának és az emberiség szolgá-
latának tudata. A kutatás közben 
elérkezünk, illetve elérkezhetünk 
azonban ahhoz a ponthoz, ami-
kor saját fajtársunk, az ember 
lenne a kísérlet alanya, és ekkor 
vagy megtorpan a kutató ember, 
vagy átlépi a határt. Ha átlépi, 
akkor választania kell, hogy a kí-
sérletet az emberiség, vagy egy adott beteg 
ember érdekében teszi-e vagy – esetleg té-
vesen felfogott – saját érdekében.  A határt 
átlépőknek minden esetben jól kidolgozott 
ideológiáik vannak. Például olyan embe-
reken végzünk kísérleteket, akiken hitünk 
szerint segíthet az adott gyógyszer (eljá-
rás), vagy olyanokon, akiket nem veszünk 
emberszámba, mert gyengébbek, mint mi 
vagyunk, mert olyan betegségben szenved-
nek, amely miatt nem teljes értékűek vagy 
– és ez a leggyakoribb – mert idegeneknek, 
alsóbb rendűeknek tartjuk őket, vagy bűnt 
követtek el emberi normáink ellen. Egy to-
vábbi eset az önkéntesség, vagy az, hogy a 
kísérlet résztvevőit megfizetjük, illetve egy-
szerűen nem tájékoztatjuk arról, hogy kísér-
letek alanyai. Látható tehát, hogy az ember-
kísérletek, vagyis az emberen végzett vizs-
gálatok sokféle alanyon és sokféle módon 
történhetnek. Ezek között vannak olyanok, 
amelyeket nyugodtan nevezhetünk jónak 
(tisztességesnek), mert valóban az emberi-
ség érdekét szolgálják (miközben a kísérleti 
alanyok beleegyezésével és védelme mel-
lett történnek), és rossznak (tisztességte-
lennek, vagy gonosznak), mert az alanyok 
beleegyezése, sőt adott esetben tudta nélkül 
hajtják végre, és ezek valóban gonoszak, 
még akkor is, ha az eredmények az embe-
riség érdekében felhasználhatók. Mindenki 
számára irányt mutathat az időszámításunk 
előtti VI. századból származó hippokratészi 
„nil nocere” (nem ártani) elve, amit az or-
vosi eskü is tartalmaz. Ezt azonban felülír-
hatja az ideológiai befolyás, vagy az orvosi 
hivatástudatot felváltó megszállottság.

Vannak, akik az ősidőkben végzett kopo-
nyalékelést is az emberkísérletekhez sorol-
ják, holott nem az, mert nem egy adott kér-
dés tisztázására történt, hanem valószínűleg 
közvetlen gyógyítási célból. Az időszámí-

tásunk előtti első században Kleopátra ál-
tal végeztetett megfigyelés-sorozat azonban 
már biztosan tisztességtelen emberkísérlet 
volt, még akkor is, ha a társadalmi köztu-
dat szerint a bűnösök vagy rabszolgák élete 
nem volt egyenértékű az övékkel. Kleopát-
ra a bűnükért halálra ítélt terhes szolgálólá-
nyai méhét nyittatta fel különböző időpon-
tokban (viviszekció) és figyeltette meg. Ez-
után is nagyon sok biológiai és orvosi fel-
ismerés történt halottakon, de hosszú ideig 
nincs biztosan dokumentált adat újabb, élő 
embereken végzett kísérletekről egészen a 
XVIII. századig, amikor is Edward Jenner 
egy vállalkozó szellemű kisfiút 1796-ban 
tehénhimlő váladékával oltott be, akire ez-
után fekete himlőt oltott, és a fiú nem kapta 
meg a betegséget. Ezzel Jenner megterem-
tette a vakcináció alapjait, amelyet ma is 
széleskörűen alkalmazunk, és milliók életét 
védi meg. Azóta, leginkább a XX. század-
ban, rengeteg emberkísérlet történt. Ezek 
közül érdemes néhányat tanulmányozni, 
mert világosan mutatják az emberkísérletek 
bűneit és erényeit.  

Kegyetlen emberkísérletek

Emberkísérletek 
a náci koncentrációs táborokban
Az emberkísérletekhez az ideológiai meg-
győződés és meggyőzés alapvető feltétel. 
A fasiszta Németországban erőre kapott 
a fajelmélet, amelynek a felsőbbség által 
megkívánt kidolgozásában jelentős szemé-
lyiségek is részt vettek. Ennek értelmében 
az emberi faj nem egységes és bizonyos 
rasszok alacsonyabb rendűek, miközben 
a legmagasabb rendűek az árják, ezen be-
lül is a németek. Bár egyéb népek, köztük 
a magyarok sem sorolódtak a magasabb 

CSABA GYÖRGY

Emberkísérletek

1. ábra. Náci háborús bűnös orvosok egy 
csoportja a nürnbergi per tárgyalásán 1946-ban
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rendűek közé, aközben a zsidók és a cigá-
nyok a legalacsonyabb rendűeknek számí-
tottak, mint akik emberszámba sem vehe-
tők (szubhumánok). Ennek a kegyetlen és 
tudománytalan ideológiának a széleskö-
rű elhintése és folyamatos sulykolása tette 
megengedhetővé, sőt szinte kötelességgé a 
zsidók és a cigányok kiirtását, és hogy em-
bertelen kísérletek alanyaivá váljanak. Ezen 
kategóriát bővítették a szellemileg fogyaté-
kosok és elmebetegek, a hajléktalanok, a 
homoszexuálisok és a rendszer ellenségei.  
Mindannyian szabad prédává váltak a ná-
ci koncentrációs táborokban a kísérletező 
mintegy 200 német orvos számára. Har-
minc témában megközelítőleg 10 000 em-
beren, kiemelkedő számban magyarokon 
végezték a kísérleteket. Számos fogoly tü-
dejébe TBC-baktériumokat fecskendeztek, 
hogy vizsgálják a természetes immunitást. 
Ebbe a kísérletbe mintegy 200 ember halt 
bele. Vizsgálták az első világháborúban már 
alkalmazott foszgén és mustárgáz hatását is. 
Levágták a foglyok végtagjait, hogy átültes-

sék másokra, holott állatkísérletek eredmé-
nyei alapján ismert volt, hogy ezek a transz-
plantációk mindig sikertelenek. Megvon-
ták az ivóvizet a rabok egyes csoportjaitól, 
és napokig csak tengervizet ihattak, hogy 
lássák, hogyan lehet túlélni a hajótörést, 
vagy a pilóták tengerbe zuhanását. Hason-
ló célból jeges vízben tartották az embere-
ket hosszú órákig. Rabok egyes csoportja-
it mérgek tesztelésére használták fel, majd 
megölték, hogy szerveiket vizsgálják, más 
csoportjait betegségekkel fertőzték, hogy 
kipróbálják rajtuk a német gyógyszergyá-
rak készítményeit. 300 nőn az állati sper-
mával végzett megtermékenyítést tanulmá-
nyozták, hogy hibrideket hozzanak létre, 
másokon a petefészkek és a herék radikális 
(egyéb szerveket is károsító) besugárzását 
végezték az „alacsonyrendűek” optimális és 
tömeges sterilizációjának kidolgozása érde-
kében.  Az orvosok között a legismertebb 
név Josef Mengeléé, aki amellett, hogy sze-

lektálta a beérkező „emberanyagot” azon-
nali vagy későbbi kiirtásra, ikerkutatással 
és fejlődési rendellenességekkel foglalko-
zott. Többek között tífuszt oltott ikrekre, és 
ha a pár egyik tagja belehalt a kísérletbe, a 
másikat is megölte vagy megölette, hogy 
szerveiket össze tudja hasonlítani. Gyer-
mekek szemébe kék festéket fecskendezett 
a szemszín általa hitt megváltoztatására. A 
lista természetesen nem teljes, a kegyetlen 
emberkísérletek oly széles skáláját alkal-
mazták, melyet a normális erkölcsi érzékű 
ember szinte befogadni képtelen.

A náci orvosok közül egyesek (amellett, 
hogy megszegték hippokratészi esküjüket 
kegyetlen kísérleteikkel) még mélységesen 
tudatlanok is voltak. A háborús bűnösök 
nürnbergi perében az általuk elkövetett atro-
citások előkelő helyet foglaltak el (1. ábra). 
Az itt hozott ítéletek figyelembe vételével 
készült el a Nürnbergi Kódex, mely (némi 
kiegészítéssel és pontosítással) mind a mai 
napig 10 pontban meghatározza azokat a fel-
tételeket, amelyeknek betartása az emberkí-
sérletek/vizsgálatok esetében kötelező. Ezek 
között leglényegesebbek az önkéntesség, a 
részletes, őszinte és teljes körű tájékoztatás a 
beavatkozás veszélyeiről (adott esetben elő-
nyeiről is), és hogy a kísérlet alanya képes 
legyen felfogni a tájékoztatást. Ugyancsak 
igen fontos, hogy az emberkísérletet állatkí-
sérlet előzze meg és az eredmény (várható-
lag) az emberiség javát szolgálja, de szerepel 
benne az alanyok anonimitásának biztosítása 
és az általuk aláírt nyilatkozat is. 

Emberkísérletek a nürnbergi per után
Azt hihetnénk, hogy a náci bűnök ismere-
tében és a Nürnbergi Kódex birtokában a 
XX. században már nem voltak kegyetlen-
nek minősíthető emberkísérletek. Ez azon-
ban nem így történt. Ezért érdemes megis-
merkedni olyan kísérletekkel, amelyek en-
nek ellenkezőjét demonstrálják.

A Tuskegee-kísérlet helyszíne Tuskegee, 
amely az egyesült államokbeli Alabamában 
található. A kísérletsorozat férfi fegyenceken 
történt 1932 és 1972 között. A fegyencek vér-
bajban (szifiliszben) szenvedtek. Az orvosok 
rajtuk tanulmányozták a betegség lefolyását. 
Az első 15 évben ebben még nem volt sem-
mi elítélendő, a problémát az utána következő 
25 év okozta. Az első 15 évben ugyanis nem 
volt megbízható gyógymódja a szifilisznek, 
1947-től azonban a penicillin már a betegség 
szuverén gyógyszere volt. A beteg fegyen-
cek azonban, akiket nem tájékoztattak arról, 
hogy egy kísérletsorozat alanyai, és akiknek 
ehhez nem kérték a hozzájárulását, nem ré-
szesültek kezelésben, mivel az orvosokat (az 
orvosokat alkalmazó intézményt) a kezeletlen 
vérbaj lefolyása érdekelte. Ekkorra már le-
zajlott a nürnbergi per és rendelkezésre állt a 
Kódex, ez azonban nem befolyásolta a kísér-
letezőket. A vizsgálatba bevont 399 fegyenc 
közül 1972-re 28 meghalt szifiliszben és 100 

ugyancsak a szifilisszel kapcsolatba hozható-
an, 40 feleség fertőződött meg és 19 gyermek 
született kongenitális vérbajjal. Bár ez a kísér-
let sem tendenciájában, sem méretében, sem 
kegyetlenségében, vagy eszközeiben nem ha-
sonlítható a náci koncentrációs táborokban 
végrehajtott kísérletekhez, világosan mutatja, 
hogy nemcsak Európa talán legkulturáltabb 
(azonban fasiszta) államában, hanem a legde-
mokratikusabb Egyesült Államokban is meg-
történhettek kirívó egészségügyi jogsértések. 
Mivel Alabama déli állam és a kísérleti ala-
nyok feketék és bűnözők voltak, demonstrál-
ja, hogy az ideológia (az alanyok értéktelen-
ségének hite) mennyire megkönnyíti az ilyen 
kísérletek elvégzését.  Ugyancsak bizonyítja, 
hogy nemcsak egy gyógyszer, vagy módszer 
kipróbálása lehet egy emberkísérlet tárgya, 
hanem a kezelés megvonása is.

A Guatemala-kísérlet során ugyancsak 
az Egyesült Államok orvosai, ugyancsak fe-
gyenceken, és ugyancsak szifilisszel kapcso-
latban végeztek kísérleteket a XX. század 
negyvenes éveiben. Itt az ekkor már gyógy-
szerré alkalmassá tett penicillin profilaktikus 
(megelőző) hatását vizsgálták.  Vérbajjal 
diagnosztizált prostituáltakat bocsájtottak 
1300, előzetesen penicillinnel kezelt egész-
séges férfi fogoly rendelkezésére, akik ezt 
örömmel fogadták, mert nem tudták, hogy 
kísérlet alanyai és azt sem, hogy a nők bete-
gek. Bár később kezelték azokat a foglyokat, 
akik megbetegedtek, ez nem minden esetben 
volt sikeres. Ez tehát, szemben a Tuskegee-

kísérlettel, olyan eset volt, ahol egészsé-
ges embereket betegítettek meg szándékosan 
(mint a náci koncentrációs táborokban, csak 
élvezetesebb módszerrel). Ezen túlmenően, 
veszélyeztették a rabok (betegek) hozzátar-
tozóit is. És mindez 1946 és 1948 között tör-
tént, alig valamivel a nürnbergi per után. Eb-
ben a kísérletben egy fejlett, gazdag ország 
kutatói külföldre telepítették a vizsgálatot, 
egy olyan országba, amelynek a kísérletben 

3. ábra. Egy nagyszabású rossz 
emberkísérlet: a plakát a DES adását 

minden terhességben ajánlja 

2. ábra. Kétmillió gyermeket 
oltottak be az Egyesült Államokban 

gyermekbénulás elleni vakcinával 1954-
ben. A pozitív eredmény után az oltást 

világszerte bevezették 
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felhasznált polgárai általuk többszörösen le-
nézettek voltak mint „alsóbbrendűek”, mint 
bűnözők, mint szegények és műveletlenek. 

A kegyetlen emberkísérletek szerepelhet-
nek egy állam programjában is, mint ez a náci 
Németország (és a második világháború előtt 
és alatt Japán) esetében történt. Lehetnek ál-
lamilag támogatottak, mint ahogy ez volt a 
Tuskegee- és Guatemala-kísérletek esetében, 
de lehetnek egyéniek is, ha például egy orvos 
nemcsak gyógyítani akarja a beteget, hanem 
„tiszta” eseteket keres, tehát nem kombinál-
ja a gyógyszert annak ismeretében sem, hogy 
az használna a betegnek. Lehetnek egyes in-
tézmények szervezésében, mint a már em-
lített esetekben történt, vagy, ha például „az 
emberiség érdekében” a kórokozók fertőző-
képességéről meg akarnak győződni, akár 
nemzetvédelmi szempontból is. Az Egye-
sült Államokban 1949 és 1969 között össze-
sen 239 helyen, többek között olyan nagyvá-
rosokban, mint Washington, San Francisco, 
Minneapolis és St. Louis, szórtak szét nem 
letális baktériumokat és monitorozták hatásu-
kat. Mindezt az ott élők tájékoztatása és hoz-
zájárulása nélkül, de abban a tudatban, hogy 
az eredmények fontosak az ország lakosai és 
az egész emberiség számára.

Tuskegee és Guatemala csak két önké-
nyesen kiemelt példája annak a sok kísérlet-
nek, amelyek hasonló célból és hasonló mó-
don történtek a XX. században. A többieknél 
azonban világosabban mutatják az okokat és 
összefüggéseket. Az, hogy a példák ameri-
kaiak, nemcsak annak köszönhető, hogy ott 
sok ilyen kísérlet történt, hanem annak is, 
hogy az ország demokratikus, így ott előbb 
vagy utóbb sok minden nyilvánosságra is ke-
rül, az ilyen kísérletek is, míg máshol nem.

Tisztességes emberkísérletek

Minden olyan emberkísérlet a „tisztessé-
ges” kategóriába kerülhet, amely a Kó-
dex követelményeit teljesíti. Itt is vannak 
azonban kivételes esetek, melyek a köve-
telmények többségének eleget tesznek, de 
egyes fontos igényeknek nem.

Elsőként érdemes kiemelni az Edward 
Jenner által végzett, már említett vakcinációs 
kísérletet, melynek elméleti megalapozása (a 
megfigyelés) kiemelkedően jó volt: a tehén-
himlő-fertőzésen átesett tehenészlányok nem 
kapták meg a fekete himlőt. A fiú, akit Jenner 
beoltott, önként jelentkezett a kísérletben va-
ló részvételre és tájékoztatták annak veszé-
lyeiről. A kísérletből levonható konklúzió az 
egész emberiség javát szolgálta. Természe-
tesen egyetlen emberen végzett kísérlet nem 
lett volna elegendő a következtetéshez, ha 
a tehenészlányok védettsége nem támogat-
ta volna. Ez a kísérlet, bár az első volt a jó 
emberkísérletek sorában, messzemenően tel-
jesítette a mintegy 150 évvel későbbi Nürn-
bergi Kódex feltételeit. 

A másik példa Werner Forssmanné, 
aki nem keresett idegen kísérleti alanyt 
elgondolása igazolásához, hanem önkí-
sérletet végzett. Egy nővér segítségével, 
akit, hogy ne tudjon elmenekülni, a műtő-
asztalhoz kötözött, saját könyökvénájába 
vezetett egy urológiai katétert és feltolta 
azt egészen a szívéig, majd a röntgenosz-
tályon lefényképeztette a szívbe hatoló 
eszközt. Kezdetben nem ismerték el az 
eredményeit és nem ismerték fel annak 
jelentőségét, csak később; majd 1956-ban 
megkapta érte a Nobel-díjat. A szívkaté-
terezés ma már nemcsak nélkülözhetetlen 
diagnosztikai eszköz a kardiológiában, 
hanem életmentő beavatkozás is szívin-
farktus esetében. 

A harmadik példa (de nem példakép) 
Christiaan Barnard. A dél-afrikai szívse-
bész 1967 végén egy 54 éves, súlyosan 
szívbeteg férfibe ültette be egy balesetben 

elhunyt fiatal nő szívét. A műtét sikerült, 
de a kísérlet alanya csak további 18 napig 
élt. A páciens hozzájárult a műtéthez és tá-
jékoztatták annak veszélyeiről. A beavat-
kozás mégis a rossz és a jó határán helyez-
kedik el, mert bár azóta az életmentő  szív-
transzplantációs műtétek sokaságát végez-
ték el szerte a világon, a kísérlet alanyának 
halála biztosra vehető volt, mert akkor már 
ismertek voltak az immunológiai problé-
mák (az idegen szerv kilökődése), de még 
ismeretlenek   ezek gátlásának módszerei. 
A műtéti technikát nem Barnard dolgoz-
ta ki, ő csak technikai tudását és a bátor-
ságát (megszállottságát, felelőtlenségét?)  
adta hozzá azzal, hogy emberen is elvé-
gezte azt.

A negyedik példa António Egas Moniz, 
portugál idegsebészé, aki a XX. század 
harmincas éveiben elsőként alkalmaz-
ta emberen a prefrontális lobotómiát, az 
agy homloklebenyének átmetszését, ami-
től az agresszív skizofréniás betegek nyu-
godtakká, kezelhetőkké váltak, ugyan-
akkor érzelemmentessé, érdeklődéshiá-
nyossá lettek, tehát elvesztették azokat 
a tulajdonságokat, amelyek kifejezetten 
az ember sajátságai, visszavonhatatlanul 
vegetatív életformába kerültek át.  A vi-

szonylag egyszerű módszert felkapták és 
világszerte mintegy 100 000 emberen vé-
geztek ilyen műtétet.  Moniz 1949-ben 
Nobel-díjat kapott. Néhány évvel ezután 
azonban már megjelentek az első gyógy-
szerek, melyek alkalmasak voltak a be-
tegség kezelésére az emberi karakter el-
vesztése nélkül. Moniz, éppúgy, mint 
Barnard, nem maga rakta le az alapokat, 
csak emberre alkalmazta mások állatokon 
tett megfigyeléseit. A pszichotróp gyógy-
szerek megjelenése után egyre többen 
követelték Nobel-díjának visszavonását, 
amire azonban nem került sor. Ez az em-
berkísérlet a tisztességes kísérletek leg-
rosszabb oldalán helyezkedik el.

A példákból látható, hogy a „jó” em-
berkísérleteknek is vannak fokozatai. 
Előfordulhat jó emberkísérlet határeset-
ként (Barnard), de az is lehet, hogy egy 
jónak induló – de meggondolatlan – em-

berkísérlet (Moniz 20 műtét-
je) teljesen rosszra fordul (a 
100 000 műtét) anélkül, hogy 
a gonosz bélyegét is rá lehet-
ne sütni.

Az egyedi és orvostörténetileg 
is kiemelkedő „jó” emberkísér-
letek mellett a XX. században 
rengeteg olyan emberkísérlet 
történt, amelyekben az emberi-
esség szempontjait betartva ön-
kénteseken vizsgálták gyógy-
szerek hatékonyságát és veszé-
lyességét. Ezeknek a kísérle-
teknek is köszönhetjük számos 
fertőző betegség leküzdését (2. 

ábra), testi és pszichés betegségek gyó-
gyítását és az emberi élettartam rohamos 
növekedését. A rossz és a jó emberkísér-
letet azonban, mint az eddigiekből is kide-
rült, néha csak hajszál választja el, így ne-
héz differenciálni. A náci koncentrációs tá-
borokban végzett orvosilag szörnyű és em-
berileg gonosz kísérletek eredményeinek 
megismeréséért a győztes hatalmak ver-
sengtek, miközben a kísérleteket és azok 
végrehajtóit elítélték. Az egyénileg vég-
zett kísérletek esetében is mérlegelendő 
az önkéntesség valódisága, ha a rábeszélés 
lehetősége is fennállt. Még inkább így van 
ez, ha fegyenc, vagy elmebeteg hozzátar-
tozója adja a belegyezését.   Az emberkí-
sérletek magukban hordozzák a Dr. Jekyll/ 
Mr. Hyde párost, az egy személyben jót 
és gonoszt, mert az is emberkísérlet, ami 
tudományosan indokolható, de kivitelezé-
se miatt gonosz, és lehet gonosz, aminek 
eredménye az emberiség javát szolgálja.

Emberkísérletek alanyai vagyunk?

Bár az emberkísérletek a kirívó esetektől 
eltekintve egyes embereken, vagy kis cso-
portokon történnek, azt is mondhatnánk, 

4. ábra. Önkéntesség fizetéssel: emberkísérletre 
toborzó plakát az Egyesült Államokban 
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hogy modern világunk tele van ember-
kísérletekkel, amiket mégsem tekintünk 
annak. Azzal, hogy messze eltávolodtunk 
attól, ami évtízezredekig a Homo sapiens 
természetes életformája volt, világmére-
tekben „kísérleti alanyai” lettünk a saját-
magunk által kifejlesztett technikáknak, 
és bár ezt egyre több esetben észrevéte-
lezzük, nem tudjuk, hogy mi lesz a bio-
lógiai és/vagy egészségügyi következmé-
nyük, mert bár a rövidtávú hatások em-
beren is vizsgálhatók, a hosszú távúak 
egyelőre nem ismerhetők meg, miközben 
az állatkísérleti eredmények fenyegetőek. 
Azzal, hogy a hormonális fogamzásgát-
lást tömegméretekben alkalmazzuk, vagy 
az iparban és a mezőgazdaságban számos 
szteroid hatású anyagot használunk, hosz-
szú távon befolyásolhatjuk a hormonális 
rendszert éppúgy, mint a nők gyermekvál-
laláshoz való hozzáállását, ami demográ-
fiai problémákat is felvet. A szteroid ha-
tású anyagok használata nemcsak azokra 
hat, akiket közvetlenül érint, hanem azok-
ra is, akik azt a vizet isszák, azt a zöld-
séget eszik, ami szinte elkerülhetetlenül 
szteroid hatású vegyületekkel szennyezett. 
A fejlett országokban a szülések töme-
ges hormonális megindításával később je-
lentkező betegségek kiváltói lehetünk. Az 
ivóvíz vagy a fogkrémek fluorozásának 
késői hatásai sem ismertek még. A szója-
táplálkozásra való áttérés befolyásolhatja 
az egész hormonális rendszert, beleértve 
a nemiséget, és így lehetne folytatni to-
vább. Lehetséges, hogy annak, amit em-
beren is megvizsgálunk és ártalmatlannak 
bizonyul a rövidtávú kísérletben, annak 
hosszú távon, esetleg generációk után de-
rülnek ki az ártalmai, mert genetikai vagy 
epigenetikai (öröklődő génszabályozási) 
elváltozást hozott létre. Ugyanakkor a szé-
leskörű beavatkozások esetében, éppúgy, 
mint az egyedi vagy kiscsoportos kísérle-
tekben, nem mindig vesszük figyelembe 
a kockázat/haszon arányt, tehát, hogy az 
emberiség vagy az egyedi ember szem-
pontjából megéri-e kockáztatni. Amikor 
a dietilstilbösztrolt (DES) állatkísérletek 
eredményei után elkezdték alkalmazni a 
veszélyeztetett terhességek védelmében, 
semmi nem látszott problematikusnak. 
Senki nem gondolta volna, hogy mintegy 
két évtized elteltével a kezelt anyák hü-
velyrákos lányai árasztják el a klinikákat. 
Ha valaki esetleg felvetné, hogy talán még 
így is megérte, mert anyák tízezreit védte 
meg a vetéléstől, akkor tudnunk kell, hogy 
később elkezdték csak azért használni, 
hogy szép, egészséges csecsemők szüles-
senek (ez tette a károsodást tömegméretű-
vé), és ekkor már vitathatatlanul kisebb a 
haszon, mint a kockázat (3. ábra). A koc-
kázat/haszon arányban tehát mindkét té-
nyezőt teljes terjedelmében kellene mérni, 
amiből a kockázati rész hosszú távon hat, 

de alkalmazás előtt mindig csak rövidtá-
von mérhető vagy feltételezhető.  

Az emberkísérletek egy része nem 
hagy fizikai nyomokat a kísérleti alanyo-
kon, vagy nem okoz látványos betegsége-
ket, de tartós pszichés hatást vált ki. Men-
nél fiatalabb az alany, annál jelentősebb 
és tartósabb a negatív pszichés hatás. 
Ilyen kísérleteket is nagy számban hajtot-
tak végre, de főleg a háborúk alatt voltak 
olyan nem orvosok által tervezett vagy 
végrehajtott beavatkozások is (szőnyeg-
bombázások, tömeges nemi erőszak stb.), 
melyek hosszú távú negatív pszichés ha-
tásai tömegméretekben voltak mérhetők 

és emberkísérleti következtetések voltak 
levonhatók. 

Napjainkban az emberkísérletek 
(gyógyszervizsgálatok) elsősorban megfi-
zetett önkénteseken (4. ábra) történnek, 
illetve olyan betegeken, akiken az adott 
gyógyszer segíthet. A kísérleti alany ala-
pos tájékoztatása és írásbeli hozzájáru-
lása kötelező, és ezt a megfelelő szervek 
ellenőrzik, illetve hiányát súlyosan bünte-
tik. De ez csak a fejlett országokra igaz, a 
fejlődőkre kevésbé vagy egyáltalán nem. 
Ugyanakkor az ilyen emberkísérletek je-
lentékeny része a fejlődő országokban 
történik (5. ábra). Az Egyesült Államok 
nagy gyógyszergyárai a kísérletek többsé-
gét (van, amelynek 65 százalékát) külföl-
dön végeztették el még a XXI. században 
is, és amerikai hivatalos szervek rendsze-
rint nem ellenőrizték azokat.

A leírtakból világosan kitűnik, hogy a 
XX. század nemcsak háborúktól volt ter-
hes, hanem emberkísérletektől is.  A ke-
gyetlen kísérletek érzelmi- és hírértéke 
nagyobb, és riasztóbb is, de ez nem jelen-
ti azt, hogy nem a tisztességes kísérletek 
voltak többségben. Az emberkísérletek 
elvégzésére – nemzetközi törvényekben 

szabályozott és szigorúan ellenőrzött for-
mában – szükség van. Ez nem elsősorban 
a kegyetlen orvosok szórakozása, hanem 
a modern orvoslás alapvető szükséglete, 
bár a kérdés, hogy szabad-e ismereteket 
szerezni emberek szenvedése vagy halála 
árán, mindig felmerül. Korunkban külö-
nösen a gyógyszerek és gyógymódok so-
kaságának egyre gyorsabb tempójú meg-
jelenése igényli, hogy az ártalmatlanságot 
valószínűsítő állatkísérletek után először 
kisebb, majd egyre nagyobb embercso-
portokon nyerjenek kipróbálást, mielőtt 
általános használatba kerülnének, mert ez 
valóban az emberiség érdeke. 

A törvények betartásának azonban ára 
van, ami nemcsak a gyógyszerek árában 
mutatkozik meg, hanem abban is, hogy 
hosszú éveket vesz igénybe, amíg egy re-
ményt keltő, esetleg életmentő gyógyszer 
használatba kerülhet. Miközben ezt a cik-
ket írom, Afrikában az Ebola-vírus pusz-
tít. A földgolyó számos laboratóriumában 
próbálják megtalálni gyógyszerét, és van-
nak kész, de még emberen nem tesztelt 
gyógyszerek is, melyek használatának a 
törvény útját állja. Afrikaiak százai haltak 
meg és ezrei voltak (vannak) fenyegetve a 
halálos vírus által, de ez nem tudta áttörni 
a törvények gátját. 2014. augusztus 5-én 
a hírügynökségek jelentették, hogy a két 
amerikai, aki a betegek kezelése közben 
maga is megfertőződött és súlyos állapot-
ban volt, már jobban van, mert még nem 
tesztelt szérumot kaptak. A behurcolt ese-
tek Európában is megjelentek. Ezek után 
a nemzetközi bizottság engedélyezte az 
emberen nem tesztelt gyógyszerek hasz-
nálatát. A magyar holokauszt 70. évfor-
dulóján és a kegyetlen emberkísérletek-
ben felhasznált kísérleti alanyok értékéről 
mondottak fényében ezen mindenképpen 
érdemes elgondolkodni.  B

5. ábra. A TBC-ellenes szérumot Afrikában tesztelik
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Ha majd jövő ilyenkor visszatekin-
tünk, 2015 a törpebolygók meg-
látogatásának és Magyarország 

ESA-csatlakozásának éveként maradhat 
emlékezetes.

2014. november elején jelent meg az a 
kormányhatározat, amely hosszú évek elő-
készületei után megnyitotta az utat Ma-
gyarországnak az Európai Űrügynökség-
hez (ESA) való csatlakozása számára. Az 
ESA és Magyarország közötti csatlakozási 
megállapodást várhatóan 2015. tavaszán 
Budapesten írják alá. Teljes jogú tagságunk 
formális kezdete valamikor az év vége felé 
várható. A régóta remélt ESA-belépés nyo-
mán a hazai űripar és űrkutatás szereplői 
előtt új fejlődési lehetőség nyílik meg. A 
tagságra már felkészültnek számító magyar 
űrszektor az eddiginél sokkal több közös 
európai űrprogramban vehet majd részt, és 
nagyobb haszonnal alkalmazhatjuk az űrte-
vékenység eredményeit. 

A jelentős magyar hozzájárulással fo-
lyó, nem most kezdődött ESA-űrprogramok 
közül 2014-ben kétségtelenül a Rosetta 
üstököskutató űrszonda kapta a legnagyobb 
figyelmet. Évtizednyi utazást követően au-
gusztusban közelítette meg célpontját, a 67P/
Csurjumov–Geraszimenko-üstököst. Már 
eddig is egy sor figyelemre méltó tudomá-
nyos eredményt értek el a Rosettával, de a 
java még csak most következik! Az üstökös 
legnagyobb aktivitása 2015 augusztusában 
várható, amikor eléri pályája napközeli pont-
ját, a Naptól mérve 185 millió km-re, valahol 
a Föld és a Mars pályája közötti távolságban. 
Ezt az időszakot, valamint az utána gyengülő 
aktivitással jellemezhető periódust is közel-
ről tanulmányozza majd az európai űrszon-
da. A szakemberek abban is reménykednek 
még, hogy Rosetta Philae nevű leszállóegy-
sége, amely novemberben kalandos körül-
mények között landolt az üstökösmag fel-
színén, a növekvő besugárzás hatására „fel-
éled” és további helyszíni mérésekre lesz ké-
pes a Naphoz közelebb jutva. 

Az előretekintést folytatva, maradjunk to-
vábbra is a Naprendszernél. A NASA két, 
hosszú ideje pályán levő űrszondája fog 
2015-ben meglátogatni egy-egy törpeboly-
gót. A Dawn, amely már sikerrel teljesítet-
te feladatának első részét, a Vesta kisbolygó 
közeli vizsgálatát, március folyamán érkezik 
majd következő állomásához. Ez a Ceres tör-

pebolygó, a Mars és a Jupiter pályája között 
húzódó fő kisbolygóöv legnagyobb méretű 
égitestje. A 2007-ben indított Dawn itt pá-
lyára áll a 950 km átmérőjű egykori „boly-
gókezdemény” körül, és ott is marad mind-
addig, amíg csak működésképtelenné nem 
válik (sőt utána is, hiszen nem fog lezuhanni 
az égitest felszínére). 

A 2006 óta repülő New Horizons izgalom-
mal várt küldetése a Plútó és holdrendszere 

vizsgálata. A Naprendszer külső részén járva, 
a hatalmas sebesség miatt itt szó sem lehet a 
lefékezésről és az égitest körüli pályára állás-
ról. Marad a gyors elrepülés, és e rövid idő 
alatt a lehető legtöbb adat begyűjtése. A New 
Horizons hibernációja 2014 decemberében si-
keresen véget ért. 2015. január 15-én kezdőd-
nek a törpebolygó megközelítését célzó mű-
veletek. A legnagyobb közelség, a Plútó mel-
letti elszáguldás napja július 14. lesz. 

A Naprendszer nagybolygóit kutató esz-
közök közül a 2015-ös aktualitás miatt 
megemlítjük még, hogy március-április fo-
lyamán a Merkúr felszínébe csapódik és 
megsemmisül a nagy sikerrel dolgozó ame-
rikai Messenger űrszonda. Egy másik vesz-
teség: a kapcsolat már megszakadt az euró-
pai Venus Express szondával, amely rövide-
sen elég a Vénusz sűrű légkörébe lépve. A 
Vénusz mellé érve 2015 novemberben újra 
megkísérli a 2010-ben egyszer már elvétett 
pályára állást a japán Akatsuki, amely azóta 
a Nap körüli pályán keringve „várakozott” 
az ismétlés lehetőségére. 

Immár közelebb jutva a Földhöz, a 2015-
ben várható műholdindítások közül is ki-
emelünk néhányat. Január végére tervezik a 
NASA SMAP (Soil Moisture Active Passive) 
műholdjának startját. Feladata a talaj nedves-
ségtartalmának feltérképezése lesz. Az ESA 
és az Európai Unió közös Copernicus föld-
megfigyelő programjának keretében foly-
tatódik a többféle feladatot ellátó műhol-
dak rendszerének kiépítése. 2014-ben indult 

a radaros távérzékelést végző 
Sentinel-1A indult, 2015-ben 
pedig – várhatóan áprilisban – 
egy Vega rakétával áll pályára 
a Sentinel-2A optikai földmeg-
figyelő hold. 

Ugyancsak egy Vega hor-
dozórakéta viszi Kourouból 
első, több mint 400 km-es ma-
gasságot elérő szuborbitális 
próbarepülésére az európai 
fejlesztésű IXV (Intermediate 
eXperimental Vehicle) kis-
méretű automata űrrepülőgé-
pet. A startot korábban még 
2014 őszére ígértek, de az – 
ahogy az gyakran megesik az 
űrprogramoknál – átcsúszott 
februárra. 

Március végén kaphat új 
lendületet az európai Galileo navigációs 
műholdrendszer kiépítése. Ekkor egy Szo-
juz hordozórakéta emelhet a magasba két 
újabb műholdat. A programot 2014-ben az 
hátráltatta, hogy a rakéta Fregat végfoko-
zatának hibájából augusztusban két űresz-
köznek nem sikerült elérnie a tervezett pá-
lyát. Szintén 2015. március végére várha-
tó az amerikai NOAA és európai Eumetsat 
meteorológiai szervezetek közös Jason-3 
óceánmegfigyelő műholdjának indítása, egy 
Falcon-9 hordozórakétával. 

A külön említetteken túl számos távköz-
lési, földmegfigyelő, navigációs, meteoroló-
giai és egyéb célú mesterséges hold indítása 
szerepel az állami űrügynökségek és magán-
üzemeltetők terveiben, fenntartva az emberi-
ségnek a társadalom számára hasznos űrte-
vékenységét 2015-ben is. Ezekről a progra-
mokról igyekszünk az Űrvilág hírportálon a 
jövőben is beszámolni.

FREY SÁNDOR 
(www.urvilag.hu)

A tengerfelszín változásait követő műholdsorozat 
legújabb tagja, a Jason-3 fő műszere egy radaros 
magasságmérő (altiméter) lesz (Kép: NASA / JPL)

Mi várható 2015-ben 
az űrkutatásban?
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A 2014-es év intenzív tűzhányó tevé-
kenységgel zárult, folytatódott több 
vulkán kitörése, mint például az 

izlandi Holuhraun lávamezőn és a hawaii 
Nagy-szigeten. Ismét felerősödött az indo-
néziai Sinabung működése, újra izzófelhők 
zúdulnak le az oldalán, szerencsére egyelő-
re komolyabb romboló hatás és áldozatok 
nélkül. November végén váratlanul kitö-
rés indult el a Zöld-foki szigetekhez tartozó 
Fogo-n. A média csaknem teljes hallgatása 
mellett két települést és egy frissen átadott 
turisztikai fogadóépületet semmisített meg 
a lávafolyam. Az év 
végén ismét jelentke-
zett az Etna egy rö-
vid, de látványos ki-
töréssel. Valószínűleg 
lesz bőven dolguk a 
vulkanológusoknak 
2015-ben is, miköz-
ben április elején a 
Tambora kitörésének 
200. évfordulója kap-
csán gondolhatjuk vé-
gig azt, hogy mivel is 
járhat egy nagy, glo-
bális kihatású vulká-
ni működés. A friss 
híreket továbbra is 
a Tűzhányó blogon 
(h t tp : / / tuzhanyo.
blogspot.hu/) és an-
nak Facebook oldalán követhetik nyomon. 

Kilauea, Hawaii, USA

Vajon ki győz a hawaii Nagy-szigeten (Big 
Island)? Sikerül-e bevenni Pele lávafolya-
mainak Pahoa települést? A Kilauea vul-
káni területen 1983. január első napjaiban 
kezdődött az a működés, ami 32 éve meg-
állás nélkül tart. Habár sokan úgy gondol-
ják, hogy a Hawaii-szigeteken zajló vulká-
ni működés nem veszélyes és alapvetően 
turistacsalogató jelenség, meg kell emlí-
teni, hogy eddig már több mint 200 épít-
ményt rombolt le, 1990-ben pedig elfed-
te Kalapana és Kaimu településeket. Most 
ismét egy lakott települést fenyeget a lá-
va, az izzó lávanyelvek már Pahoa kertjeit 
nyaldossák.

2014. június 27-én egy repedés nyílt a 
Pu’u O’o kúp északkeleti peremén és innen 
északkeleti irányba indult el egy keskeny lá-
vafolyam. Erdős területen vezetett az útja, 
haladását a felcsapó lángok is jelezték. De 
meddig folyhat a láva, egyáltalán hogyan 
tud akár több kilométer távolságba eljutni 
a vékony láva anélkül, hogy megszilárdul-
jon? A kulcs a pahoehoe lávafolyások ter-
mészetében van. A pahoehoe láva sima fel-
színű, általában kis vastagságú, kis viszkozi-
tású, azaz könnyen folyós kőzetolvadékhoz 
kapcsolódó lávatípus (a másik jellegzetes 

hawaii lávatípus az aa láva ezzel szemben 
nehezebben folyó, azaz viszkózusabb láva-
folyam, aminek felszínét lávasalak darabok 
borítják. Mozgása lassabb, viszont vasta-
gabb, nagyobb tömegű, mint a pahoehoe). A 
pahoehoe lávák jellemzője a lávanyelvekkel 
való előrehaladás. A vékony, de viszonylag 
gyorsan mozgó láva felszíne megszilárdul, 
rajta egy kőzetüveges lávabőr alakul ki, ami 
a mozgás során még képlékeny és ezért meg-
gyűrődhet (így alakul ki a kötélláva). A láva-
bőr alatt friss lávautánpótlás érkezik, aminek 
nyomása következtében a lávabőr megreped 
és ott egy újabb lávanyelv buggyan ki, ami 
folyik gyorsan előre, amíg azon is létrejön a 
lávabőr és ezzel némileg lassul mozgása. Ez 
a folyamat ismétlődik és a lávafront egyre 
jobban halad előre. 

A kürtőből érkező friss olvadék fo-
lyamatosan táplálja a lávafolyamot, ez-

zel egyre jobban emeli felszínét. Amikor 
a friss láva már egy viszonylag vasta-
gabb, megszilárdult lávaköteg réteg alatt 
nyomul előre, hőmérséklete alig változik, 
így messzebbre folyhat. A felső lávakéreg 
ugyanis remekül szigetel. Ezzel a tech-
nikával az olvadék hosszú kilométereket 
tehet meg. A kitörési központból érkezik 
az utánpótlás, ami végigfolyik a leszige-
telt, több kilométer hosszú lávacsatorna-
rendszeren és táplálja az előrenyomuló 
lávanyelveket. Így érthető az is, hogy mi-
ért zajlik némileg pulzálva, azaz olykor 

megtorpanva, majd 
újra nekilódulva az 
ilyen lávafolyam. 
Az előrenyomulását 
a kitörési központ-
ból érkező utánpót-
lás határozza meg, 
a kitörési intenzitás 
pedig változhat, hol 
erősebb, hol gyen-
gébb. Mindaddig 
azonban, amíg van 
utánpótlás, addig a 
láva haladhat előre. 

A június 27-i láva 
gyors előrenyomulá-
sában volt egy másik 
„trükk” is. Augusz-
tus 18-án egyszerűen 
eltűnt egy föld alatti 

repedésben és 5 nappal később jó 1,5–2 ki-
lométerre arrébb bukkant ismét a felszínre! 
Innentől kezdve pedig meglehetősen gyors 
volt az előrenyomulás, naponta akár több 
száz métert is haladt előre a lávafolyam! Rá-
adásul a terepviszonyok, a felszín lejtése a 
lávát egyre inkább északkeletre, Pahoa tele-
pülés felé irányította! Október közepén volt 
egy kisebb megtorpanás, majd október 13-
án egy oldalsó felrepedés friss lávanyelvet 
indított el, ami 10 nap után már elhagyta a 
korábbi lávafrontot. Volt olyan nap, amikor 
390 métert haladt előre! Október 25-e jelen-
tős mérföldkő volt a történetben: a láva elérte 
és átvágta a Pahoa település délnyugati pere-
mén húzódó Apa’a utat, majd átfolyt a teme-
tőn. Ezzel pedig egy pszichológiai gátat is 
áttört! A láva most már emberi létesítménye-
ket rombolt le és komoly veszélyt jelentett a 
település további létesítményeire, házakra és 

HARANGI SZABOLCS

Tűzhányó-hírek
2014. 4. negyedév

Térkép a beszámolóban felsorolt vulkánok elhelyezkedésével
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nem kevésbé a forgalmas 130 sz. autóútra! 
Ez utóbbi átvágása emberek ezreinek életét 
nehezítené meg, mivel elzárná őket a szi-
get többi részétől. Ez ugyanis az egyetlen út, 
ami az Alsó Puna lakott területét összeköti a 
sziget belső részével. A másik irányt koráb-
ban szintén láva vágta el, amikor eltemette 
Kalapana települést és beterítette a Chain of 
Craters utat.

A frontok október 31. óta „megmere-
vedtek”, azonban ez nem jelenti azt, hogy 
Pahoa  lakói fellélegezhetnek. A június 

27-i láva Pahoa határán valóban megállt, 
azonban a lávafolyam felső részein friss 
lávanyelv tört elő a felrepesztett kőzeten 
keresztül és gyorsan mozgott előre. Ilyen 
felrepedés vezetett ahhoz, hogy a település 
határában lévő kommunális lerakóhelyre 
is betörtek lávanyelvek, azonban szeren-
csére egyelőre nagyobb kárt nem okoztak.

Novemberben a felrepesztő friss láva-
nyelvek a lávafolyam felsőbb részein jelen-
tek meg, majd december elején egy láva-
nyelv ismét egyre jobban közelítette Pahoa 
házait. December végén a lávafolyam már 
csak 500 méterre Pahoa piacterétől. Bár a 
frontja leállt, feljebb újabb lávanyelv-áttöré-
sek történtek, amelyek napi 150 métert meg-
téve haladtak előre. Pele tehát nem adja még 
meg magát, Pahoa sorsa 2015. elején dől el.

Popocatépetl és Colima, Mexikó

A mexikói Colima kisebb lávafolyásokkal 
hívta fel magára a figyelmet, aztán no-

vember 22-én váratlanul nagyot dörrent! 
A hamufelhő 5 km magasra tornyosult a 
tűzhányó fölé és a vulkántól 25 km távol-
ságban is hamuesőt jelentettek. A tipiku-
san vulcanoi-típusú kitörésnek nem volt 
komolyabb előjele, azt valószínűleg a ki-
türemkedő viszkózus láva kürtőt eltorla-
szoló hatása váltotta ki. A lávadugó alatt 
felgyülemlő gázokban gazdag magma nö-
vekvő belső nyomása hirtelen vetette szét 
a kürtőt blokkoló kőzettestet és robbant 
nagy erővel a felszínre.

A Popocatépetl kisebb-nagyobb in-
tenzitással működött, december végén 
3–4 kilométer magasra emelkedtek fel 
a hamufelhők. December 19-én lezár-
ták a közeli Puebla repterét. A helyi 
vulkanológusok repülős megfigyelések 
során egy kitüremkedő lávadómot fi-
gyeltek meg a kráterben.

Turrialba, Costa Rica

Szeptember vége óta egyre gyakorib-
bá váltak a földrengések a vulkán kör-
nyezetében. Október 29-én egy kisebb 
freatomagmás kitörés történt, utána egy 
erősebb robbanásos kitörés következett 
be. A hamufelhő 6 km magasra emelke-
dett, majd nyugat-délnyugat felé sodródott 
el. Számos településen jeleztek hamuesőt, 
több iskolát rövid időre bezártak a műkö-
dés miatt. A kitörés lerombolta a két kráter 
közötti falat. A robbanásos kitörések no-
vember elején is folytatódtak.

Fuego, Guatemala

November elején kisebb robbanásos ki-
törések történtek, a kapcsolódó légköri 
nyomáshullámok 10–15 km távolságban 
remegtették meg az ablaküvegeket. Idő-
szakonként piroklaszt-árak alakultak ki, 
amelyek a délnyugati és délkeleti mély 
völgyekben zúdultak le.

Nevado del Ruiz, Kolumbia

December 15-én kisebb hamukilövelléssel 
járó robbanásos kitörés történt a vulkánon. 
Ezt követően december 18–19-én a robba-
násos kitörések eredményeképpen 8–9 km 
magasra emelkedtek a hamufelhők.

Copahue, Chile

Október közepén a robbanásos kitörések 
során néhány száz méter magasba emel-
kedtek a hamufelhők. Naponta tucatnyi ki-
törést regisztráltak a szakemberek.

Bárdarbunga-Holuhraun, Izland

Az izlandi Holuhraun lávaöntő kitörés 
szakadatlanul, most már több mint négy 
hónapja zajlik. A lávamező nagysága már 
eléri a 84 négyzetkilométert, térfogatát 
pedig 1,2–1,4 köbkilométerre becsülik. A 
mérések szerint átlagosan 20–40 ezer ton-
na/nap kén-dioxid jut a levegőbe. A szelek 
a vulkáni gázokkal telített levegőt a szi-
getország távolabbi területei fölé is elszál-
lították. Izland keleti részén lévő halász-
falvakban 4000 mikrogramm/köbméter 
kén-dioxid-koncentrációt is mértek a le-
vegőben, ami messze meghaladja az eddig 
bármikor is mért értékeket. Reykjavíkra 
is több alkalommal vulkáni szmog tele-
pedett, volt, amikor vöröslő Nap kelt fel 
hajnalban és nyugodott le este. A tél be-
álltával a kiáramló kénes gázok részben 
a hóban halmozódnak fel, a hólé pH-érté-
ke a november közepi mérések szerint 3,2 
körüli volt a szokott 5,6 értékhez képest. 
Ugyancsak alacsony, savas pH értékeket 
mértek az esővízből is (3,5). A lávaöntő ki-
törés tehát nem csekély környezeti hatással 
jár, egyelőre Izlandra nézve.

Mindeközben a Vatnajökull alatti 
Bárdarbunga az augusztus közepi állapot-
hoz képest már 56 métert süllyedt, ami 1,7 
köbkilométer süllyedési térfogatnak felel 
meg! A kalderafelszín süllyedését naponta 
erős (M>3) földrengések kipattanásai jel-
zik, ezek között nem ritkák az M>5 erős-
ségű földrengések sem! December végére, 
úgy tűnik, némileg csökkent a vulkáni mű-
ködés erőssége, kevesebb lett a földrengé-
sek száma is. A láva decemberben egyre 

A lávafolyam november 16-án kis lávanyelvekkel betört Pahoa település 
kommunális lerakóhelyére, míg a kerítés előtt vastagsága jelentősen megnőtt 

(Forrás: USGS, Hawaii Volcano Observatory)
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inkább lávacsatornákban haladt és oldal-
irányba terjesztette a lávamezőt, a hasa-
déktól több mint 15 km távolságra. 

Etna, Szicília, Olaszország

Több hónapos szünet után, december 28-
án az Etna megmutatta, hogy bármikor 
bármire képes. Minden előjel nélkül, a ké-
ső délutáni órákban kezdődött az előadás, 
ami a 2011–2013-as évek paroxizmális ki-
töréseit idézte. Ilyen kitörés utoljára 2013. 
december 2-án volt, azaz jó egy évvel ez-
előtt. Rövid lávatűzijáték kitörések után 
lávaszökőkút csapott fel és három vé-
kony lávafolyás indult ki az Új-Délkeleti-
kráterből. A rossz idő sajnos akadályozta 
a jó rálátást, azonban hamar egyértelművé 
vált a néhány kilométer magasba emelke-
dő vulkáni hamufelhő és a környező tele-
püléseken zajló hamueső láttán, hogy egy 
intenzív, heves robbanásos kitörés történt. 
A vulkáni működés másfél órán keresz-
tül tartott, kérdés hogy ezzel vajon visz-
szatér-e az Etna a látványos lávaszökőkút 
kitörésekhez.

Stromboli, Olaszország

Az augusztusi lávaöntő kitörések után to-
vábbi kisebb lávafolyamok indultak le a 
Sciara del Fuoco meredek lejtőjén. A kő-
zetolvadék október során egy 650 méter 
tengerszint feletti magasságban lévő ha-
sadékból jutott felszínre, október végére 
azonban leállt a lávafolyás. Közben fel-
újultak a robbanásos kitörések, elsősorban 
kisebb hamu-kilövellésekkel. A megszo-
kott lávatűzijáték kitörések csak novem-
ber végén kezdődtek el újra. Ekkor erősen 
megnőtt a szén-dioxid-kibocsátás jelez-
ve, hogy friss magma nyomul felfelé a a 
kürtőcsatornában. Ez továbbra is fenntart-
ja a veszélyhelyzetet, hogy 2003 és 2007 

után ismét hevesebb rob-
banásos kitörés történhet. 
A kráterekhez való út ezért 
továbbra is le van zárva.

Fogo, Zöld-foki szi-
getek

1995 után, közel 20 évnyi 
szünetet követően novem-
ber 24-én újra megnyílt 
a föld a Zöld-foki szige-
teken lévő Fogo vulkáni 
szigeten. Fogo, a Zöld-fo-
ki szigetek legfiatalabbika. 
A tűz szigetét (Fogo=tűz) 
egy hatalmas vulkán építi 
fel, nyugati enyhébb lej-
tőin telepedett meg a la-

kosság nagyobb része (összesen talán nem 
több mint 10 ezren élnek itt), ott van a ki-
kötő és a repülőtér is. A sziget keleti fe-
lén egy hatalmas sebhely figyelhető meg, 
ennek neve Chã das Caldeiras. Ez nem 
valódi beszakadásos kaldera, a közel 10 
km átmérőjű karéjos mélyedés arról árul-
kodik, hogy valaha itt egy nagyobb tűz-
hányó volt, aminek azonban keleti olda-
la egyszer csak lecsusszant és hatalmas 
törmelékanyag zúdult a tengerbe, minden 
bizonnyal komoly szökőárat indítva el a 
környező szárazföldek és Afrika partjai fe-
lé. Ezek a hatalmas lejtőcsuszamlások nem 
ritkák az óceánokból kiemelkedő, meredek 
és instabil oldalú vulkáni 
szigetek esetében. Az élet 
ezzel persze nem állt meg, 
a sebhelyen újabb magma 
bukkant a felszínre és el-
kezdődött ismét az építke-
zés! Az ismétlődő vulkán-
kitörések egy új vulkáni 
kúpot építettek fel, ennek 
neve Pico do Fogo, azaz 
a Tűz csúcsa. A megter-
mett vulkáni kúp már kö-
zel 3000 méter tengerszint 
feletti magasságnál jár és 
nincs kétség afelől, hogy 
sorsa hasonló lesz elődjé-
hez. Keleti oldala a koráb-
bi sebhely lejtőjére épül, 
előbb-utóbb anyaga be fog 
zúdulni a tengerbe. A növekedés azonban 
1875-ben leállt, ezt követően megváltozott 
a vulkáni működés jellege. A magma nem 
a vulkán csúcsán jutott a felszínre, hanem 
a nyugati lábánál felnyíló hasadékok men-
tén. Utoljára 1995-ben nyílt meg itt a föld 
és több mint egy hónapig zajlott a látvá-
nyos kitörés. A kitörés most ugyanitt kez-
dődött el.

A működést hamukilövellések vezették 
be, majd egyre inkább vöröslő lávacafatok 
csaptak ki és rövidesen egy lávafolyam 

indult el a hasadékból. A lávaöntés egyre 
nagyobb területre terjedt ki. A láva útjá-
ban azonban építmények és falvak voltak. 
Mintegy kétezren élnek fenn a beszaka-
dás után visszamaradt sík területen élvez-
ve a vulkáni talaj gazdag terméseit és ez-
zel dacolva a zord körülményekkel. Már 
az első napon a lávafolyam keresztezte az 
egyetlen utat, innentől kezdve már csak 
a laza hamuval fedett területeken lehe-
tett közlekedni és megindult a kitelepítés. 
A láva behatolt, majd lerombolta a fris-
sen átadott turisztikai kiállítási központot 
(Parque Natural do Fogo) és megállítha-
tatlanul haladt a Chã das Caldeiras észa-
ki részén lévő Portela település felé. A he-
lyiek hátukon a hűtőszekrénnyel és egyéb 
berendezési tárgyakkal menekültek, gyűj-
tötték össze a hasznosítható vagyontárgyu-
kat. Ki az ablakkeretet, ki a vizes hordókat 
vitte biztonságos helyre. A több méter vas-
tag lávafolyam pedig haladt előre, és mint 
egy buldózer, döntötte romba a házakat. A 
működés 10. napja végképp megpecsétel-
te Portela település sorsát. A lávafolyam 
óránként 40–60 méter távolságot előreha-
ladva, lassan, könyörtelenül rombolta le 
egymás után a házakat. 

Közben egyre nagyobb gondot jelent a 
kiáramló kén-dioxid gáz is. A gázkibocsá-
tás mértéke egyre nőtt és elérte a 11 500 
tonna/nap értéket. Az emberek még min-
dig igyekeztek kimenteni házaikból, amit 
csak lehet. Megrendítő volt látni, ahogy 
visznek, amit csak tudnak, hogy valahol 

új életet kezdhessenek. A vulkáni krízis-
helyzet azonban nem túlzottan mozgatta 
meg a médiát. Míg a japán Aso viszony-
lag kismértékű kitörése, ami különösebb 
veszélyt nem jelentett, szinte mindegyik 
vezető hírforrás beszámolója közé került, 
addig alig foglalkoztak e kicsiny szigeten 
történő emberi tragédiával. Sajnos, a vul-
káni működéssel szemben nincs mit tenni, 
az előrenyomuló lávát nem lehet megállí-
tani. Ezzel a helyzettel, az események kö-
vetkezményeivel együtt kell élni, azonban 

Állóháború Pahoa határában: A kisebb nyelvekre 
szakadt lávafolyam 2014. december 30-án mintegy 500 
méterre állt meg a település piacterétől (Forrás: USGS, 

Hawaii Volcano Observatory)

Egy település (Portela) végnapjai: házak a lávafolyam 
martalékában (Fotó: FogoNews, 2014. december 7.)
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nem lehet szemlesütve elmenni emberi 
tragédiák mellett. Portela elpusztulásával 
újabb esettel bővült a vulkáni működés 
következtében megsemmisült települések 
„Pompeji” listája. 

December elején a lávafolyam 
Bangaeira település házait vette ostrom-
ba. Lerombolt egy panziót, a katolikus 
templomot és 20 házat, estére a telepü-
lésnek már 70%-a megsemmisült. A szi-
get kormányzója rövidesen bejelentette: 
Bangaeira elesett, a gazdagon termő föl-
deknek oda, a Chã das Caldeiras területén 
a láva győzött. A lávaöntő kitörés még az 
összefoglaló írása során is zajlott és arra is 
esély van, hogy a meredek északi oldalon 
lejutva, elérje az óceánt, miközben további 
településeket rombolhat le.

Különös küzdelem mindez az ember és 
a természet között. Az 1995-ös lávafolyás 
után is sokan visszaköltöztek a vulkán kö-
zelébe. A miértre a válasz egyszerű, hiszen 
ezek a gazdagon termő területek sokaknak 
adnak megélhetést, az ez 
évben átadott korszerű ki-
állítási épület új reményt 
adott, hogy a turizmus fel-
lendülése is bevételi for-
rást nyújthat az amúgy 
nagy szegénységbe élő he-
lyieknek. Most több mint 
150 család otthona veszett 
oda, 1700 embert telepí-
tettek ki, akiknek nincs 
nagyon hova menniük és 
vélhetően az ideiglenes 
lakhelyek sem adnak szá-
mukra megnyugtató meg-
oldást. Ahogy Indonéziá-
ban is egy-egy vulkánki-
törés után a lakosok újra visszatérnek ko-
rábbi lakhelyükre és igyekeznek új életet 
kezdeni, vélhetően így lesz ez itt is. Mert 
más lehetőség a helyieknek nincs nagyon. 
Ez az élet rendje, amit a civilizáltnak mon-
dott, technológiailag fejlett társadalmak 
nem nagyon értenek meg, sőt oda sem fi-
gyelnek erre, hiszen ez nem az ő bajuk... 
majd ha érkezik egy kis hamufelhő, ami 
nem engedi felszállni a repülőgépeiket, ak-
kor jajgatnak, mert nekik az a katasztrófa...

Sinabung, Indonézia

Október eleje óta a tűzhányó visszatért a 
januárban megszokott működéséhez, az-
az naponta több alkalommal zúdultak le 
izzófelhők, amelyek olykor 2–4 kilométer 
távolságba is eljutottak. A vulkán csúcsán 
egy friss lávadóm türemkedett ki, aminek 
vastag függőleges frontjáról időszakon-
ként kisebb-nagyobb darabok szakadtak 
le, mindegyik ilyen esemény piroklaszt-
árak elindulásával járt, olykor két irányba 
is. A kapcsolódó hamufelhők 1–4 kilomé-

ter magasba emelkedtek. A helyzet a vul-
kán környezetében továbbra is veszélyes, 
bármikor történhet egy nagyobb távolság-
ba lerohanó izzófelhő, ami február elején 
halálos áldozatot szedett.

Gamalama, Indonézia

December 18-án 2 km magas hamufelhő 
tornyosult a vulkán fölé egy robbanásos 
kitörés során. Négy turista megsebesült, 
egy eltűnt. A kitörés után lassan mozgó lá-
vadóm kitüremkedés indult.

Mayon, Fülöp-szigetek

A Föld egyik legszebb tűzhányója folya-
matos csikicsukit játszik. Időszakonként 
földremegések indultak meg, közeli kitö-
rést jelezve, azonban komolyabb kitörés 
az év utolsó negyedében nem történt. Ok-

tóberben izzó lávafolyást figyeltek meg a 
csúcsi területen, ami növelte az aggodal-
mat, hogy a viszkózus kőzetolvadék eltor-
laszolhatja a kürtőt, és ez váratlan heves 
robbanásos kitöréshez vezethet.

Pavlof és Shishaldin, Alaszka, USA

A Pavlof november közepén aktivizá-
lódott. Kisebb lávaszökőkút emelkedett 
fel a csúcsi kráterből, amihez vékony 
lávafolyás kapcsolódott a vulkán északi 
lejtőjén. A hamufelhő 4–8 km magasra 
emelkedett, a légi közlekedésre vonat-
kozó készültségi fokot a legmagasabb 
szintre emelték. A hamufelhő északnyu-
gat felé sodródott, a légifelvételeken 
több mint 200 km hosszan követhető 
volt. A kitörés a hónap végére lecsende-
sedett és megszűnt.

Mindeközben a szokottnál erő-
sebb szeizmikus aktivitás jellemezte a 
Shishaldin tűzhányót is. December ele-
jén kisebb lávafolyás figyeltek meg a 
csúcsi területen.

Sivelucs, Zsupanovszkij, 
Kamcsatka, Oroszország

A Sivelucs november 23-án durrantott egy 
nagyot. A kráterében egy viszkózus láva-
dóm türemkedik ki, ami eldugaszolja a 
kürtőt. Az alatta felhalmozódó friss mag-
ma túlnyomása pedig időszakosan heves 
robbanásos kitörés formájában jut a fel-
színre. Utoljára szeptember 24-én volt eh-
hez hasonló, nagyobb kitörés a távoli vul-
kánon. Most 9 km magasra emelkedett fel 
a vulkáni hamufelhő. Decemberben több 
hasonló erejű robbanásos kitörés történt.

A Zsupanovszkij is folytatatta idősza-
kos robbanásos kitöréseit, amelyek so-
rán novemberben és decemberben olykor 
4–10 km magas hamufelhők keletkeztek.

Sakurajima, Japán

Tovább folytatódtak a megszokott 
vulcanoi-típusú robbanásos kitörések a 
Showa kráterből, 2014-ben számuk mint-
egy 400 körül volt. A kitörési felhők 1–5 
km magasra emelkedtek.

Nishinoshima, Japán

Nincs megállás az új japán sziget növeke-
désében. A működés most már több mint 
egy éve folyamatosan zajlik, miközben a 
szárazföld mérete tízszeresére nőtt. Decem-
ber elejére a sziget nagysága 2,3 négyzet-
kilométer lett. A déli oldalán kialakult vul-
káni kúpból percenként 4–5 alkalommal 
történik kis robbanásos kitörés, miközben 
a lávanyelvek észak felé növelték a sziget 
nagyságát.

Aso, Japán

A vulkán november közepén egyre biz-
tosabb jelét adta a közelgő kitörésnek és 
november végén már lávatűzijáték és sű-
rű hamufelhő emelkedett fel a Nakadake 
kráterből. Hamuesőt jelentettek a vulkán-
tól keletre és nyugatra, több tíz kilométer 
távolságban. A kitörések december is foly-
tatódtak. A kén-dioxid-kibocsátás 2000–
3100 tonna volt naponta.

Hunga Ha’apai, Tonga

A Tonga szigettől északra lévő tenger alat-
ti vulkán december 19-én újra aktivizáló-
dott. A kitörést karácsony táján már szabad 
szemmel is látni lehetett. Utoljára 2009 
márciusában működött a tűzhányó, amikor 
a surtsey-típusú kitörésekre jellemző, lát-
ványos kakastaréjszerű hamukilövellése-
ket mutatott.  D

A Pico do Fogo vulkáni kúp lábánál nyílt hasadékból 
nyomul ki a lávafolyam (Fotó: Theo Lautrey)
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A Kárpát-medence centrumában ta-
lálható a Nagyalföld, mintegy 100 
ezer km2 kiterjedésű terület. E táj 

felszín közeli rétegei döntően az elmúlt 
mintegy 2,7 millió év, a negyedidőszak so-
rán halmozódtak fel. A nagytáj fele, mint-
egy 50 ezer km2 kiterjedésű terület tartozik 
Magyarországhoz. Így hazánk legjelentő-
sebb, az ország területének 56%-át jelen-
tő nagytáját alkotja az Alföld, ahol három 
Nemzeti Park (Hortobágy, Kiskunság, Kö-
rös – Maros közi) is található. 

Ennek ellenére az Alföld magyaror-
szági, 50 ezer km2 kiterjedésű területén a 
természetvédelmi és földtani szakembe-
rek csupán egyetlen országos védelemre 
méltó negyedidőszaki földtani objektu-
mot alakítottak ki eddig. Ez a Kiskunsá-
gi Nemzeti Park Igazgatósága által vé-
detté tett objektum a Csólyospálos köz-
séghez tartozó, a szegedi Földtani és Ős-
lénytani Tanszék kutatói által az 1930-as 
évektől kezdődően felismert, vizsgált és 
az elmúlt 80 év során nemzetközi, hazai 
szinten is kiemelkedő módon bemutatott 
édesvízi mészkő- és dolomitfeltárás volt. 
Az elmúlt években a Vidékfejlesztési 
Minisztériumban, a Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóságán és a szegedi Földtani 
és Őslénytani Tanszéken dolgozó szak-
emberek összefogása révén egy újabb, az 
Alföldön található földtani és őslénytani 
lelőhely országos védelmét lehetett meg-
oldani. Írásomban a Szeged–Öthalom 
közötti lelőhely földtani, őslénytani és 
régészeti értékeit, a védelemhez vezető 
rögös utat és a felfedezés-kutatás izgal-
mas pillanatait mutatom be.

 Az öthalmi terület (Felsővárosi feke-
teföldek, vagy Felsővárosi szántóföldek) 
Szeged város északi részén, a régi M5-ös 
út mentén, az egykori szovjet laktanya, 
a mai szegedi diáklakások északi előte-
rében helyezkedik el. A geológiai, geo-
morfológiai, talajtani, régészeti és régé-
szeti geológiai szempontból kiemelkedő 
terület megközelítőleg 1,5 km széles és 
3 km hosszú, mintegy 4,5 km2 kiterjedé-
sű régiót alkot, aminek első tudományos 
igényű feldolgozása még az 1782-ben 
készült első osztrák katonai térképhez 
köthető (1. ábra). Ezen már világosan 
elkülöníthető a napjainkban védettség-

re javasolt terület. Ugyanakkor az írásos 
oklevelekben már jóval korábban meg-
jelenik az öthalmi rész, mivel a Pest és 
Szeged közötti királyi sóút, a későbbi 
postakocsiút egy szakaszát ezen a terüle-
ten keresztül alakították ki Szeged köz-
pontja felé (1. ábra).

Történelmi és régészeti adatok

A postakocsiút mentén helyezkedett el 
Felszeged területe Öthalommal, Sze-
ged akkori központjától, a királyi vár-
tól (Palánktól) északra. Öthalom a kirá-
lyi sóúttal világosan felismerhető már a 

török után készült első tér-
képeken is, amelyet De la 
Croix Paitis francia szárma-
zású, osztrák császári mér-
nökkari tiszt 1713-ban ké-
szített. Sőt, a Pest és Sze-
ged (Szegedin) közötti sóút 
jól látható a Lázár deák-
féle, 1528 előtti, a Magyar 
Királyságról készült tör-
ténelmi térképen (Tabula 
Hungariae). A sóút és ezzel 
együtt Szeged írásos említé-
se a XII. században III. Bé-
la Árpád-házi uralkodónk-
hoz köthető, aki 1183-ban 
írásban rögzítette a nyitrai 
püspökség adományait. Fel-
sőváros (Felszeged) közép-
kori neve Asszonyfalva volt. 
Itt (a mai Öthalom terüle-
tén) futottak össze az észa-
ki, a Kiskunságot kereszte-
ző budai, valamint a Tisza 
menti csongrádi utak (1. áb-
ra). A Szeged irányába fél-
szigetszerűen elnyúló, mo-
csarakkal, holtágakkal kör-
bevett kiemelkedő térszínű 
Öthalom a középkori írá-
sos források nyomán a Sze-
ged északi előterében lévő 
Árpád-kori Felszeged (Asz-
szonyfalva) elnevezésű, ta-
lán a királyné birtokát alkotó 
templomos településhez tar-
tozott. A történelmi adatok, 

írásos források, a szórványos régészeti 
ásatások nyomán Öthalom az Árpád-kor-
tól kezdve folyamatosan lakott és művelt 
terület volt, bár a tatárjárás és a törökkor 
során komoly károkat szenvedett, de fo-
lyamatosan a középkori és kora újkori 
Szeged város körüli kert- és szántóöve-
zethez tartozott. 

Ennek előzményeként, a honfoglalás 
idején is sokan letelepedtek az öthalmi 
területen. Különösen kiemelkedő jelen-
tőségűek az 1879-ben Szeged jelentős 
részét elpusztító árvizet követően meg-
indított gátépítések, az Öthalmon megin-
dított földmunkák során feltárt honfogla-
lás kori sírok. 1879-ben 500 méter hosz-

1. ábra. X–XI. század közötti lelőhelyek és utak, 
átkelőhelyek Szeged környékén, a legmagasabb 

tengerszint feletti magassággal jellemezhető 
területtel, Öthalommal, a középkori Felszeggel 

(Asszonyfalvával–16-os jelzés) – Szalontai Csaba 
szegedi régész munkája nyomán

SÜMEGI PÁL

Rekviem egy lelőhelyért
Szeged–Öthalom
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szan és 60 méter szélesen indították meg 
a kézi földmunkát Öthalmon. Varázséji 
Gusztáv, a Magyar Nemzeti Múzeum 
Régiségtárában dolgozó gyakornok ve-
zetésével a megbontott halmokban több 
mint 100 sírt figyeltek meg, és ezek kö-
zül 5 honfoglalás kori sírt sikerült be-
gyűjteni. Ezeket a sírokat az 1960-as 
években Bálint Csanád, a később régész 
akadémikus elemezte és közölte róluk 
kutatási eredményeit. A honfoglalás ko-
ri sírokból egyéb leletek mellett ló- és 
kutyacsontok, ezüstgombok, ezüstszala-
gok, ezüstkarperec és -csat, körte alakú 
kengyelek, zabla, nyílhegy kerültek elő. 
Az 1950-es években a szovjet katonai 
laktanya építésénél szintén előkerültek 
honfoglalás kori sírok, amelyeket Bálint 
Csanád édesapja, a szegedi múzeumi élet 
legendás alakja, Bálint Alajos tárhatott 
fel, fényképek, térképek, terepi jegyze-
tek és rajzok nélkül. Ekkor 8 honfoglalás 
kori sírt találtak. Ezek a temetkezések is 
lócsontokkal, I. Berengár (888–924) itá-
liai uralkodó ezüstdénárjával, tegezva-
sakkal, reflexíjak nyomán maradt csont-
merevítőkkel, nyílcsúcsokkal, ezüst és 
bronz hajkarikákkal, gyűrűvel, karpere-
cekkel, rozettás ruhadíszekkel, függők-
kel, vállas és körte alakú kengyelekkel, 
gyöngysorral együtt kerültek elő. Ezen 
ezüstékszeres temetkezéseknek a folyta-
tását, 8 honfoglalás kori sírt, köztük hat 
harcos lovas temetkezését éppen az el-
múlt években, 2009-ben egy autópálya 
építése során kialakított homokbánya 
munkálataihoz kapcsolódó régészeti ása-
tások során sikerült feltárni Paluch Tibor 
szegedi régész vezetésével. Az egyik lo-
vas sírjában a halottra arany szem- és 
szájfedőt helyeztek. Ugyanebben a sír-
ban a harcossal együtt eltemetett ló sze-
mére itáliai ezüst pénzérmét tettek. Az 
1879-től 2010-ig több hullámban feltárt 
honfoglalás kori sírokat a régészeti és 
numizmatikai adatok a X. század első 
felére keltezik.

A középkori temető és a honfoglalás 
kori temetkezések mellett ismeretesek az 
öthalmi területen avar, hun kori szarma-
ta temetkezések, vaskori Mezőcsáti kul-
túra megtelepedésének nyomai, valamint 
bronzkori és más őskori leletek. Vagyis 
az öthalmi terület a termelő gazdálko-
dást folytató organikus kultúrák idején 
több ezer éven keresztül, igaz hullám-
szerű megtelepedésekkel, de folyamato-
san lakott hely volt. Ugyanakkor még ez 
a számottevő, a területen megtelepedett 
kultúra, a jelentős mennyiségű, kiváló 
megtartású régészeti tárgyak sem tennék 

egyedülálló archeológiai lelőhellyé az 
öthalomi részt, mivel az Alföldön több 
olyan terület is ismeretes, ahol hasonló 
vagy még gazdagabb, több kultúra által 
hátrahagyott régészeti leletek ismerete-
sek. Az azonban már unikális jelentő-
ségű, hogy Öthalom területén 1935-ban 

Banner János régész vezetésével fel-
tárták az első paleolit (gravetti kultúra) 
lelőhelyet az Alföldön. Ezzel párhuza-
mosan ugyanitt, átfogó környezettörté-
neti és régészeti-geológiai vizsgálatot 
végzett Czógler Kálmán, Gaál István, 
Greguss Pál, Miháltz István, Rotarides 
Mihály alkotta természettudományi csa-
pat (2. ábra). Ugyanis az Alföld terüle-
tén ez ideig összesen négy felső paleolit- 
(gravetti) lelőhely ismeretes, illetve né-
hány szórványos felső paleolitikummal 
hozható összefüggésbe. Így az öthalmi 
terület anyaga régészeti szempontból 
egyedülálló elsősorban a felső paleolit, 
gravetti kultúra leletei révén.

A második világháború és annak kö-
vetkezményei (az öthalmi terület szov-
jet megszállása, katonai laktanya kiala-
kítása) nyomán 1992-ig a terület geoló-
giai vizsgálata lehetetlen volt. Viszont 
1992-ben az 1930-as években publikált 
térképek, szelvényrajzok nyomán, vala-
mint a szovjet hadsereg által kialakított 
homokbánya szelvényeinek teljes körű 
újravizsgálatával, és megközelítőleg 200 
méterenként mélyített fúrásokból álló 
fúrásszelvények kialakításával, a terü-
let teljes fejlődéstörténetét sikeresen új-
ra feltártuk.

Sajnos, ezt a homokbányát szeméttel 
töltötték fel, így a területen a geológiai, 
őslénytani munkát csak 2009-ben, egy 

új homokbánya kialakításánál folytathat-
tuk, amikor is új földtani szelvényeket 
vizsgálhattunk meg, valamint a bánya-
nyitást megelőző régészeti ásatásokhoz 
régészeti geológiai, környezettörténeti 
feldolgozásával kapcsolódhattunk. Ezen 
elemzések alapján az 1935-től napjain-

2. ábra. Miháltz István földtani szelvénye 1935-ből az eredeti megnevezésekkel 
(a lősz kőzettani megnevezést azért használta, mert a lösz Szegeden a helyi 

dialektusban a lenni igének a jövő idejű alakja, és ettől kellett elkülöníteni a 
jégkori üledékes kőzet megnevezését): 1 = parti dünehomok, 2 = mocsári lősz, 

3 = típusos lősz, 4 = recens talaj

3. ábra. Szeged–Öthalom geomorfológiai térképe a szovjet hadsereg által kialakított 
1990-es években hulladékkal feltöltött homokbányával (A) és a 2009-ben nyitott 

homokbányával, (B) fekete pöttyök: 1992-ben mélyített geológiai fúrások
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kig a területen végzett geológiai, őslény-
tani, geokémiai munkák nyomán össze-
foglalhatjuk a védelemre javasolt terület 
nemzetközileg is kiemelkedő földtani és 
őslénytani jelentőségét.

A terület értékei

A vizsgált terület legkiemelkedőbb ér-
téke, hogy egy viszonylag kis területen, 
megközelítőleg 10 hektáron mindazok a 
geomorfológiai viszonyok és geológiai 
rétegek, üledék-kifejlődések, földtani ér-
tékek egyszerre megjelenek, amelyek a 
megközelítőleg 100 000 km2 kiterjedésű 
tiszai Alföld felszín közeli negyedidősza-
ki képződményeit jellemzik. 

Ennek a speciális geomorfológiai és 
geológiai kifejlődésnek az oka egyértel-
műen megadható, a területen nem érvé-
nyesült a Tisza oldalazó eróziója, csak az 
öthalmi terület peremén, és ennek nyo-
mán a kiskunsági dunai hordalékkúp jég-
kor végi rétegei egy félszigetszerű ma-
radványfelszínt (egy teraszt – 3. ábra) al-
kotnak a vizsgált régióban, amelyet körbe 
vesznek a fiatalabb tiszai alluviális üledé-
kek (4. ábra).

A területen mélyített, a bolygatatlan 
felszíntől számított 20–25 méter közöt-
ti fúrásrészben tártuk fel a dunai folyó-
vízi feküt, amelyben megtalálható ritka 
őslénytani korjelző kagy-
lók (Pisidium clessini, 
Corbicula fluminalis) nyo-
mán az utolsó interglaciális 
folyóvízi üledékanyaga a 
felszín közelében helyez-
kedik el. A dunai fluviális 
fekü felszínén alakult ki az 
a futóhomokfelszín, azok 
a futóhomokbuckák, ame-
lyek a vizsgált terület jel-
legzetességét, a mozgal-
mas felszínt, a halom jel-
leget alkotják (3– 4. ábra). 

A futóhomok egyértel-
műen a fekü dunai fo-
lyóvízi üledék helyi át-
halmozódásából származik, és legma-
gasabb kifejlődésében 4–6 méter magas 
buckákba rendeződve maradtak fenn. 
Ez a Miháltz István által 1935-ben meg-
vizsgált felső paleolit lelőhely földta-
ni szelvényében és az általunk 1992 és 
2014 között vizsgált valamennyi földta-
ni szelvényben kiderült. A futóhomokré-
tegekből előkerült malakofauna alapján 
a rétegek egyértelműen enyhe, mérsékelt 
és száraz éghajlati feltételek között ala-
kultak ki. A buckákat 5–30 méter széles 
buckaközi mélyedések választják el egy-
mástól, de ezeknek a mélyedéseknek az 
alapkőzete is futóhomok. Ez alapján a 
maradványfelszínt borító futóhomokré-

teget, a maradványfelszínt a Duna–Ti-
sza-közi hordalékkúp üledékegységeivel 
rokoníthatjuk. Így a löszképződés előtt 
már az eolikus felszínformálódás kifej-
lődött a területen, és jelentős mennyisé-
gű futóhomok akkumulálódott. A futó-
homokmozgás következtében igen vál-
tozatos domborzatú felszín alakult ki az 

Öthalom területén, és a futóhomokbuc-
kák tetőszintje és a buckaközi mélyedé-
sek között jelentős, 4–6 méteres relatív 
szintkülönbségek fejlődtek ki. A buckát 
fedő faszenes zóna radiokarbon vizsgá-
lata alapján ez a futóhomokréteg idő-
sebb, mint 30 ezer naptári év. Az adatok 
tehát azt mutatják, hogy a radiokarbon-
mérés alapévétől, 1950-től számítva 30 
ezer évnél idősebb futóhomokfelszínek 
az utolsó jelentős jégtakaró-előrenyomu-
lás (glaciális) során, a Magyarországon 
használatos alpi nevezéktanban középső 
würm folyamán, a nemzetközi nevezék-
tan szerinti tengeri oxigénizotóp 3. és 4. 
szintek során fejlődhettek ki. 

Ugyanakkor az elmúlt években 
Öthalom tágabb környezetében, többek 
között a horvátországi Baranyában, Vaj-
daság szerbiai és magyarországi részén, 
valamint a Kiskunságban elvégzett üle-
dékföldtani és malakológiai elemzések 
egyértelműen bizonyították, hogy a Kecs-
kemét–Baja–Körös-torkolat vonaltól dél-
re a jégkori környezeti változások eltér-
nek az ettől a vonaltól északra lévő te-
rületek környezeti fejlődésétől. Ennek 
nyomán két jégkor végi ősföldrajzi egy-
ség rajzolódik ki a Kárpát-medencén be-
lül, és a dél-alföldi jégkori környezet vál-
tozásainak egyik legjobb típuslelőhelye 
Öthalom területén, a védettségre javasolt 
szelvényrészben található. Ugyanis a vé-
dettségre javasolt szelvényrészben egy 
futóhomok buckatetőtől egy buckakö-
zi mélyedésig (semlyékig) tartó jégkori 
földtani hidroszeriesz figyelhető meg a 
jégkor végi löszképződés idején. A futó-
homok felszínén, kivéve a semlyékekben, 
egy kiemelkedő jelentőségű, szenült fa-
maradványokban gazdag réteg helyezke-
dik el, amely természetes erdőtüzek so-
rán fejlődött ki. A szenült famaradványok 
között jegenyefenyő (Abies), erdei fenyő 
(Pinus sylvestris), nyír (Betula) egyaránt 
kimutatható volt, és ennek nyomán az 
interstadiális végén, a stadiális (lehűlé-
si) időszak kezdetén egy erdőssztyepp 
szerkezettel jellemezhető, lágyszárú nö-
vényzeti foltokkal megszakított, vegyes 
lombozatú tajga fejlődhetett ki. Ezeknek 
a vegyes lombozatú, erdőssztyepp jelle-
gű tajgafoltoknak a növényzete a Kár-
pát-medence déli részén kialakult, Pan-
non erdőssztyepp elemeket is tartalmazó, 
jégkori, erdei fenyő dominanciával jelle-
mezhető boreális erdőssztyeppel rokonít-

4. ábra. Szeged–Öthalom digitális domborzati (modell) 
térképe a szovjet hadsereg által kialakított, 1990-es 

években hulladékkal feltöltött homokbányával (A) és a 
2009-ben nyitott homokbányával (B)

5. ábra. Az 1992-ben kialakított földtani szelvény malakológiai és radiokarbon 
vizsgálatának eredményei és korrelatív összehasonlítása a Banner János által 

1935-ben feltárt mamutcsonton végzett C–14-es vizsgálat eredményeivel
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ható. Ez mind szerkezetében, mind nö-
vényzeti összetételében erőteljesen eltért 
a medence északi részén található, luc-
fenyő-dominanciával jellemezhető tajgá-
tól. Ennek az egész Kárpát-medencében 
megtalálható, jellegzetes és erőteljes kör-
nyezeti változás nyomán kifejlődött égett, 
szenült fa- és cserjemaradványokat tartal-
mazó horizontnak a legjobban elérhető 
és tanulmányozható kifejlődése Szeged–
Öthalomnál, a védettségre javasolt szel-
vényrészben található.

Az égett, szenült fás szárú maradvá-
nyokat tartalmazó réteg felett egy rendkí-
vül változatos löszös rétegsor fejlődött ki. 
A buckaközi mélyedésekben jellegzetes 
oligotróf, mállatlan ásványok felhalmozó-
dásával feltöltődő, ún. „minerorganikus” 
tavak alakultak ki. Ezzel párhuzamosan a 
buckatetőkön kifejlődött porakkumuláci-
ós térszíneken jelentős vastagságú hulló 
por halmozódott fel és alakult át eolikus 
löszréteggé. Mivel a poranyag nemcsak 
a futóhomokbuckák felszínén, hanem a 
buckaközi mélyedésekben kialakult ta-
vakban is ugyanolyan mennyiségben hal-
mozódott fel, ezért a felszín felé folyama-
tosan vastagodó, de eltérő környezetben 

kialakult löszös rétegek fej-
lődtek ki a területen. 

A buckák kifejlődése után 
ugyanannyi por akkumulá-
lódott a löszképződési idő-
szakban mind a mélyebb, 
mind a magasabb térszíne-
ken, így a relatív, pár méte-
res különbség folyamatosan 
megmaradt a buckatetők és 
a bucka közötti mélyedések 
között. Ennek nyomán 15–20 
ezer éven keresztül mind az 
eolikus környezet, mind a 
tavi-mocsári környezet egy-
más mellett párhuzamosan 
is fennmaradt az öthalmi te-
rületen. Ilyen tavak mélyé-
ről induló és a dombtető leg-
szárazabb részéig tartó jég-
kori hidroszeriesz-sorozat 
rendkívül ritka globálisan és 
a Kárpát-medencében egy-
aránt.

Jelenleg Európa centrális 
részén az öthalmi lelőhely 
az egyetlen feltárás, ahol 
ilyen jégkor végi tavi–mo-
csári és eolikus környezetet 
átfogó földtani sorozat vizs-
gálható. Az eltérő jégkori 
üledékes környezetsoroza-
tok igen különlegesek, nem 
véletlen tehát, hogy az el-
múlt 5 év során a különböző 
jégkori és globális környe-
zetet tanulmányozó európai 
kutatók, egyetemi hallgatók 

keresték fel vezetésünkkel a területet, 
és több európai intézetvezető professzor 
is a terület védelmét és egy nemzetközi 
földtani terepgyakorlati központ kialakí-
tását javasolta. A feltárásoknak nemcsak 
a földtani rétegei, hanem a bennük talál-
ható puhatestű fauna, gerinces fauna és 
növényi maradványok (növényi opalitok, 
virágporszemek, szenült fák) is kiemel-
kedő jelentőségűek. Mivel a karbonátos 
por akkumulációja következtében mind a 
szárazföldi, mind a tavi-mocsári környe-
zet alapvetően karbonátos volt, ezért ki-
fejezetten gazdag Mollusca-fauna alakult 
ki a jégkori környezetben. Így nem vélet-
len, hogy a Kárpát-medencében a leggaz-
dagabb jégkor végi csiga- és kagylófauna 
maradt fenn a területen, 34 szárazföldi, 28 
édesvízi csigafajjal és 5 kagylótaxonnal 
(5. ábra).

Az összesen 67 fajból álló jégkori 
malakofauna összetétele kiemelkedő je-
lentőségű, egyrészt megtalálhatóak benne 
az egész eurázsiai löszterületre jellemző, 
jelenleg közép-ázsiai hegyvidéken, köz-
tük az Altáj hegységben élő fajok, illetve 
hidegkedvelő arkto-alpin elemek, mint az 
altáji trombitacsiga (Vallonia tenuilabris). 

A hidegtűrő-hidegkedvelő alakok mellett 
jelentős tűrőképességű eurázsiai fauna-
elemek, kárpáti hegyvidéki taxonok, kö-
zép-európai–kárpáti elterjedésű erdőla-
kó fajok jelentek meg az öthalmi szelvé-
nyekben. Ez a faunakeveredés kiemelke-
dő jelentőségű és csak a Kárpát-medence 
centrális és déli részére jellemző, ettől 
északra, délre és keletre a fajszám erő-
teljesen csökken. Ennek nyomán arra 
következtettünk, hogy a vizsgált terület 
eltérő környezeti feltételekkel jellemez-
hető biogeográfiai régiók (Pannonicum, 
Carpathicum, Moesicum, Illyricum) ta-
lálkozási pontjánál, határán helyezkedett 
el a jégkor végén. A löszös rétegekben 
négy erőteljes, több ezer évet átfogó jel-
legzetes éghajlati és környezeti változást 
jelző fauna átalakulást lehetett kimutatni, 
amelyeket sikerült radiokarbon adatokkal 
kronológiai szempontból meghatározni. 
Másrészt a malakofauna segítségével a 
Banner János régész vezette 1935-ös ása-
tás során előkerült felső-paleolit szintet 
sikerült beazonosítanunk. Ugyanis a Ban-
ner János vezette paleolit leleteket feltá-
ró ásatáson, illetve az ásatástól függetle-
nül nemcsak morfológiai, üledékföldtani, 
geokémiai, hanem malakológiai vizsgála-
tokat is végeztek Öthalom területen már 
1935-ben. A régészeti ásatás kiemelke-
dő eredménye, hogy a paleolit eszközök 
szintjéből egy igen jellegzetes csigafau-
nát sikerült kinyerni Czógler Károly és 
Rotarides Mihály malakológusoknak.

A Molluca-fauna általános összetéte-
le, valamint jellegzetes éghajlati és kör-
nyezeti átalakulásokat erőteljesen vissza-
tükröző változásai kiemelkedő jelentősé-
gűek, de legalább ilyen fontosak őslény-
tani szempontból a megjelenő taxonok, 
amelyek rendkívül ritkák, csak egy-két 
példányban kerültek elő más, már meg-
semmisült lelőhelyekről, itt viszont töme-
gesen fordultak elő. Ezen taxonok közül 
ki kell emelni a tátrai törpecsigafajt (6. 
ábra), amely jelenleg a Kárpátok északi 
részén a legmagasabb, 2000 méter felet-
ti csúcsain él, míg az öthalmi adatok azt 
jelzik, hogy a jégkor végén az Alföld leg-
mélyebb pontján is előkerült. Ugyancsak 
kiemelkedő jelentőségűek a napjainkban 
a Déli-Kárpátokban és az észak-szerbiai 
hegyekben élő, fosszilisan csak néhány 
lelőhelyről ismert, fordítottan csavarodó 
balog csavarcsiga (Mastus venerabilis), 
az alföldi löszös rétegekben rendkívül rit-
ka kárpáti orsóscsiga (Vestia turgida), rá-
csos orsóscsiga (Clausilia dubia), barna 
korongcsiga (Discus ruderatus) egyedei. 
Az 1992-ben begyűjtött Mollusca-fauna 
alapján ezek a fajok együttesen az álta-
lunk vizsgált tipikus löszszelvény 1,50–
2,25 m közötti szakaszán jelentkeztek, 
és az 1935-ben végzett ásatás és az ál-
talunk vizsgált szelvény között a kárpá-

6. ábra. A tátrai törpecsiga (Vertigo modesta) 
pásztázó elektronmikroszkópos képe
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ti orsóscsigafaj jelentette a legfontosabb 
bioindikátor-kapcsolatot. A pontosabb 
korazonosítás céljából mind az 1992-ben 
kialakított szelvényből származó kárpáti 
orsóscsiga egyedeket tartalmazó mintá-
inkat, mind az 1935-ben a régészeti le-
lőhely szintjében feltárt mamutcsontokat 
radiokarbon vizsgálat alá vetettük. 

A radiokarbon korok alapján az 1992-
ben kialakított löszszelvény kárpáti or-
sóscsiga egyedeket tartalmazó mintái, a 
radiokarbon korhatározás alapján megkö-
zelítőleg 19 000 és 19 500 naptári évek 
között halmozódtak fel. 1935-ben a pa-
leolit régészeti ásatásról kiemelt mamut-
csont kora az 1993-ban elvégzett radio-
karbon mérés során 19 100–19 400 BP 
évek közöttinek adódott. Így az 1935-
ben feltárt, kárpáti orsóscsigát is tartal-
mazó paleolit telep rétegének és az ál-
talunk vizsgált, kárpáti orsóscsiga egye-
deket tartalmazó löszréteg egykorúságát 
izotópgeokémiai vizsgálattal is alátá-
masztottuk. Ez a szint megfelel a jégkor 
végi legjelentősebb lehűlési szintnek, és 
az öthalmi területen ismertük fel először, 
hogy a dél-alföldi löszök esetében a lehű-
lés során nem tundrális, hanem erdei fau-
naelemek jelennek meg. 

A malakológiai adatok ugyanis azt jel-
zik, hogy a 46. szélességi foktól délre 
a szoláris energiabevétel (a kiemelkedő 
napfénytartalom) még a jégkor során is 
elég jelentős ahhoz, hogy nem a hőmér-
séklet, hanem a csapadék és a páratarta-
lom lett ezen a területen a legfontosabb 
környezeti tényező. Ez teszi szinte egye-
dülálló jégkori szelvénnyé az öthalmi bá-
nya löszös szelvényét, mivel globálisan, 
regionálisan és lokálisan is itt tanulmá-
nyozható legjobban a jégtakarótól déli 
irányba kialakuló hőmérsékleti és pára-
tartalmi grádiens, az eurázsiai löszöve-
zet déli szegélyén lejátszódó környezeti 
változások. Ennek nyomán a változatos 
domborzati felépítéssel jellemezhető és 
igen eltérő környezeti mozaikokból ál-
ló öthalmi területet tartjuk az egyik bi-
zonyítható menedékhelyének a Pannon 
erdőssztyepp növényzetnek és állatvilá-
gának.

Az erdőssztyepp-szerkezetet, lágyszá-
rúakkal tagolt tajgafoltok jelenlétét tá-
masztják alá az öthalmi paleolit lelő-
helyen feltárt, jégkorban vadászott ge-
rincesek maradványai is, mivel az er-
dőssztyepp-löszsztyepp környezetben élő 
mamut, a mocsári környezetet kedve-
lő óriás szarvas, a télen tajgaterületekre 
vándorló rénszarvasok, a sztyeppei kör-
nyezetet bizonyító vadlovak és az arkto-
alpin elterjedésű hófajdok egyaránt elő-
fordultak a paleolit lelőhely szintjében. 
Az előkerült gerinces fauna kiemelkedő 
jelentőségű, mert alföldi környezetben 
szinte egyedülálló lehetőséget biztosít a 

jégkor végi gerinces fauna és a környe-
zet, a vegetáció rekonstrukciójához. Kü-
lön kiemelkedő jelentőségű, hogy a gerin-
ces faunából sikerült is radiokarbon kort 
kinyerni, így nemzetközi negyedidőszaki 
kutatás szempontjából is fontos kronoló-
giai párhuzamosításra nyílt lehetőség. A 
mamutcsontból készített szén- és oxigén-
izotóp-elemzés tovább növeli az öthalmi 
felső-paleolit korú gerinces anyag és az 
öthalmi lelőhely értékét, mert egyértel-
műen bizonyítja, hogy a jégkori környe-
zet ellenére unikális jelleggel, egy rela-
tíve mérsékelt hőmérsékleten, boreális 
típusú erdőssztyeppi környezet alakulha-
tott ki a jégkori hidegmaximum során a 
vizsgált területen.

A mai állapotok és védelmi tervek

Sajnos az 1992-ben végzett őslénytani és 
geológiai munkát követően, a mintegy 
hat hektár kiterjedésű régi homokbányát 
szeméttel töltötték fel, majd a szemét-
telep felszínén motocross pályát alakí-
tottak ki. Így az egyedülálló geológiai, 
őslénytani és régészeti értékeket bemu-
tató szelvények megsemmisültek, és egy 
átfogó, nemzetközi és hazai szinten is 
egyedülálló bemutatóhely kialakításának 
lehetősége is lezárult az 1990-es évek-
ben. Viszont az emberi hatásra megsem-
misült szelvénytől északnyugatra 2009-
ben egy új homokbányát alakítottak ki, 
ahol a bányafalon 5–6 méteres szelvé-
nyeket sikerült újra megvizsgálnunk. A 
szegedi Móra Ferenc Múzeum munka-
társainak régészeti ásatását kezdetektől 
fogva nyomon kísértük, és már a régé-
szeti szelvényekből jelentős mennyisé-
gű mintát emeltünk ki és dolgoztunk fel. 
Sikerült többéves munkával újra megta-
lálni és feltárni a tisztán szél által szál-
lított, futóhomokbucka tetején felhalmo-
zódott eolikus löszrétegek szintjétől a 
homokbuckák közötti mélyedés peremén 
kialakult mocsári rétegeken keresztül és 
a legmélyebb részen kifejlődött tavi ré-
tegekig a jégkori sorozatot. A 2009-ben 
kialakított homokbánya feldolgozásának 
jelentősége, hogy a bánya kialakításától 
kezdődően légi felvételek is rendelkezé-
sünkre állnak a terület tulajdonosának 
jóvoltából.

A 2009-ben megkezdett vizsgálatsoro-
zat során kialakított rendkívül finom lép-
tékű mintavétellel elértük, hogy a szelvé-
nyek kialakulásakor bekövetkezett éghaj-
lati és környezeti változásokat évtizedes 
léptékben tudtuk rekonstruálni mintegy 
50 ezer és 12 ezer naptári évek között. Ez-
zel a vizsgálatsorozattal először sikerült a 
grönlandi jégtakaró évtizedes felbontású 
adatsorai és egy valódi jégkori szárazföl-
di-száraztérszíni ökoszisztéma változásai 

között kapcsolatot kimutatni a Kárpát-
medencében. Az őslénytani, köztük pa-
leobotanikai, üledékföldtani, geokémiai, 
talajtani, paleolimnológiai és a geomorfo-
lógiai adataink annyira kiemelkedő jelen-
tőségűek, hogy egy nemzetközi és hazai 
negyedidőszaki bemutató központ–geo-
botanikai bemutató hely és régészeti park 
kialakításának terve bontakozott ki épí-
tészmérnökök szellemi és építési vállal-
kozók anyagi segítségével. 

Sajnos a jól átgondolt tervek és el-
képzelések ellenére, a pályázati sikerte-
lenség nyomán a megvalósításhoz szük-
séges pénzügyi fedezet nélkül a föld-
védelmi törvény által előírtaknak meg-
felelően, a homokbánya rekultivációját 
és termelésbe visszavonását indították 
el. 2009-ben kialakított 6 hektáros ki-
terjedésű bányát feltöltötték, és ezzel a 
többszáz méteres hosszúságú földtani 
szelvényt megsemmisítették. Mindösz-
sze egy 900 m2 kiterjedésű területet si-
került a Vidékfejlesztési Minisztérium 
és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgató-
sága szakembereinek gyors és hathatós 
segítségével lokális védelem alá vonni. 
Az időszakos védelem alá helyezett szel-
vény tartalmazza a terület legfontosabb 
geomorfológiai, geológiai, őslénytani ér-
tékeit, és a majd 250 méteres hosszúsá-
gú szelvény a korábban bemutatott teljes 
jégkori földtani sorozatot tartalmazza. 

A szelvény legfontosabb jellegzetessé-
ge, hogy Nagyalföldünk jégkori képződ-
ményei közül a legfontosabbak (folyóvízi 
homok, futóhomok, eolikusan átformáló-
dott folyóvízi hordalékkúp, eolikus lösz, 
infúziós lösz, tavi képződmény) megta-
lálhatóak ezen az egytizednyi hektáron, 
és közvetlenül a felszínen, vagy a felszín 
közelében tanulmányozhatóak. Nagy kér-
dés, hogy a szakemberek által védelemre 
javasolt, nemzetközi szinten is unikális 
jégkori lelőhely átkerül-e majd az szak-
emberek erőfeszítései nyomán az orszá-
gosan védett földtani feltárások közé, 
vagy újabb évtizedeket kell majd várni, 
hogy ennek a rendkívüli lelőhelynek az 
országos védelme és bemutató hellyé ala-
kítása megvalósuljon.  B

Köszönetnyilvánítás
A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/ 
1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti 
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, il-
letve kutatói személyi támogatást bizto-
sító rendszer kidolgozása és működtetése 
konvergencia program című kiemelt pro-
jekt keretében zajlott. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Az Alföld Dunán átnyúló része a 
Mezőföld, amelyet évszázadok 
óta a szántóföldi növénytermesz-

tés ural. Szerencsére a domborzati viszo-
nyok néhol útját állták a ló vontatta eké-
nek és a traktornak egyaránt. Ez a me-
zőföldi löszvölgyek világa, amelyet a 
természetvédelem és a botanika kiemelt 
értékként kezel. A Mezőföld leghíre-
sebb megmaradt „virágoskertjei”, példá-
ul a belsőbárándi tátorjános, a sárbogár-
di Bolondvár vagy a nagyhörcsöki Aszó-
völgy némileg elvonják a figyelmet a 
Velencei-hegység és a Vértes közötti 
löszmaradványokról, holott a kevéssé 
ismert térség nem mindennapi csodákat 
őrzött meg.

Az utóbbi időszakban kedvező for-
dulatnak lehetünk tanúi. A bicskei Póc-
alja, a székesfehérvári Aszal-völgy és 
a vértesboglári Som-gödör bekerültek a 
Natura 2000-es hálózatba, a helyi védett 
magyaralmási Tóhely-domb a Vértesi Na-
túrpark része lett, a székesfehérvári ha-
tárban levő legszebb löszvölgyek is helyi 
védelmet kapnak. Emellett a környéken 
még számos természeti érték várja sorsá-
nak jobbra fordulását. Ez az írás Székes-
fehérvár, Pátka és Lovasberény vidéké-
nek löszmaradványait mutatja be.

Aszal-völgy és Rácvölgy

Székesfehérvártól északra, az intenzív mű-
velésű szántóföldek szorításában egy va-
rázslatos hangulatú völgyrendszert talá-
lunk. Észak-déli irányú a löszgerincekkel, 
löszpiramisokkal, cserjésedő gyepekkel 
tarkított Aszal-völgy. Ebbe északkelet fe-
lől erdős oldalú, kaszált aljú mellékvölgy 
torkollik be, amit Rácvölgynek hívnak. A 
Vértes közelségének és a felszín közelé-
ben levő homokkőpadoknak köszönhető-
en a fajgazdag növényvilág helyenként a 
sziklagyepeket idézi.

Az aszal-völgyi löszgyepeken a tavaszt 
a nagy tömegben virágzó tavaszi hérics 
(Adonis vernalis) sárga foltjai és a fe-
kete kökörcsin (Pulsatilla pratensis ssp. 
nigricans) ellenfényben selymesen világí-
tó csokrai jelzik. Áprilisban a leglátványo-
sabb növény az elég gyakori apró nőszi-
rom (Iris pumila) és a csupán néhány he-
lyen díszlő törpemandula (Amygdalus na-
na). A május a tollas árvalányhajak (Stipa 

spp.) és a koloncos legyezőfű (Filipendula 
vulgaris) időszaka. A nyár színeit a ku-
tyatejek (Euphorbia spp.) és a sárga len 
(Linum flavum) sárgája, a hegyi len (Linum 
austriacum) kékje, a szurokfű (Origanum 
vulgare) rózsaszíne és a zsályák (Salvia 
spp.) lilája mellett még tucatnyi faj alkotja.

Az Aszal-völgy állatvilága igen változa-
tos. Fő-fő értéke a fokozottan védett, csak 
a Kárpát-medencében élő egyenesszárnyú, 
a magyar tarsza (Isophya costata), amely 
a félmagas, pillangósokban gazdag lösz-
gyepek lakója. A cserjésedő, de még nem 
teljesen záródott gyepek több lepkefaj és 
védett madaraink sokasága számára fon-
tosak, legjellemzőbb fészkelő madarai a 
cigánycsuk (Saxicola torquatus), a tövis-
szúró gébics (Lanius collurio) és a citrom-
sármány (Emberiza citrinella). Az Aszal-
völgy északnyugati felén néhány évtizede 
még bányászták a Pannon-tenger idején 
felhalmozódott, itt-ott megkövesedett csi-
gamaradványokat rejtő homokot és ho-
mokkövet, a közelmúltig a tűzszerészek 
is itt hatástalanították a második világhá-
ború máig lappangó veszedelmes „emlé-
keit”. A homokfalban régen a partifecske 
(Riparia riparia) népes telepe volt, később 
gyurgyalagok (Merops apiaster) jelentek 

meg, de számuk itt évről évre kevesebb. A 
robbantások által degradált kisebb homok-
falakat a közeljövőben szeretnénk géppel 
megnyesni, hogy a színpompás méhész-
madarak újra kedvező feltételeket találja-
nak a telepes költéshez.

A Rácvölgyben a tavasz korán köszönt 
be. Néha a hó alól bújik ki az erdő-
széleken a kisvirágú hunyor (Helleborus 
dumetorum). Egyetlen északi kitettségű 
rácvölgyi lösztisztás ad otthont a terület 
kiemelkedő értékének, 50–100 tő leánykö-
körcsinnek (Pulsatilla grandis), amelyet 
puha szőrzete védelmez a késői fagyok el-
len. Májusban a kisebb tisztásokon, erdő-
széleken sokszor egymás közvetlen szom-
szédságában hozza lázba a beporzó rova-
rokat a nagyezerjófű (Dictamnus albus) és 
a bíboros kosbor (Orchis purpurea). Má-
jus-június fordulóján nyílik a Rácvölgy ka-
szálórétjének büszkesége, a gumós macs-
kahere (Phlomis tuberosa). Csapadékos 
években a virághozó szárak száma az ezret 
is eléri. A nyári esők nyomán a kaszálótar-
ló hamar virágba borul, ősszel pedig a pi-
rosló galagonya és a kéklő kökény mellett 
az aranyfürt (Aster linosyris) sárga vagy a 
csillagőszirózsa (Aster amellus) lila virá-
gaiban gyönyörködhetünk. A völgyolda-

KOVÁCS GERGELY KÁROLY 

Észak-mezőföldi löszmaradványok

A Pannon-tenger lakói voltak ezek a puhatestűek, melyek kőbelei az Aszal-
völgyben kerültek elő (A szerző felvételei)
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lakat borító sűrű erdők fő faja jelenleg a 
fehér akác, de sok helyen máig látható a 
hajdani tatárjuharos lösztölgyesből meg-
maradt gazdag aljnövényzet és cserjeszint. 
Varázslatos hangulatúak azok az „erdőfol-
tok”, melyeket négy-ötméteres magassá-
gú, combvastagságú, groteszkül csavarodó 
öreg galagonyák alkotnak.

A Rácvölgy erdeiben költ és a környék-
beli szántókon vadászik három jellegzetes 
ragadozó, az egerészölyv (Buteo buteo), 
a vörös vércse (Falco tinnunculus) és az 
erdei fülesbagoly (Asio otus). Gyakori 
fészkelő a vadgerle (Streptopelia turtur), 
a sárgarigó (Oriolus oriolus), a fülemüle 
(Luscinia megarhynchos) és az erdei pinty 
(Fringilla coelebs). A sűrű kökénybozótok 
poszátafajok (Sylvia spp.) énekétől hango-
sak. A szántók és a völgy találkozásánál 
vén, csúcsszáradásos akácok dacolnak a 
kedvezőtlen viszonyokkal, minden évben 
éjszakázóhelyet nyújtva egy-két átvonuló 
halászsasnak (Pandion haliaetus).

Fél évszázada még naponta 300–400 te-
henet hajtottak ki a városból a dús aszal-
völgyi legelőkre. A legeltetés felhagyása 
nyomán a löszgyepek erőteljesen cser-
jésednek, a déli részeken a galagonya és 
a kökény néhol már áthatolhatatlan bo-

zótot alkot. Az északabbi, értékes gye-
peken a helyzet még megállítható, de a 
probléma igencsak összetett. A lösztölgye-

sek kiirtása nyomán létrejött gyepeken a 
cserjésedés természetes folyamat, az ősho-
nos fásszárúakat (galagonya, kökény, ró-
zsafajok) a sokféleség megőrzése érdeké-

ben foltokban kímélnünk kell. 
A cselekvő természetvédelem 
legfontosabb feladata, hogy az 
Aszal-völgyben újra legyen le-
gelő jószág, ám a legeltetést tel-
jes mértékben az ökoszisztéma 
érdekeinek kell alárendelnünk. 
Alapítványunk erre a célra ős-
honos cikta juhokat vásárolt; a 
löszgyepek időszakos, kímélő 
legelése terveink szerint 2015-
ben kezdődhet majd. 

A Rácvölgyben igyekszünk 
minden évben kihagyatni a ka-
szálásból egy-egy fajgazdag 
gyeprészt, főleg a gumós macs-
kahere legszebb állományaira 
koncentrálva. A völgyoldalak 
egykori legelőin a cserjésedés 
az aszal-völgyihez hasonló 
mértékű, emellett speciális rác-
völgyi probléma a lösztisztá-
sok zsugorodása, záródása. Ez 
ellen a kéziszerszámos cserje-
irtás jelent megoldást. Nagyon 
lényeges középtávú terv, hogy a 
Rácvölgy akácosai helyére újra 
a lösztölgyesek fásszárúi (cser- 
és molyhos tölgy, mezei- és ta-
tárjuhar, mezei szil, vadkörte) 
kerüljenek.

A két völgy Natura 2000-es 
terület, jelölő fajaik a leánykö-
körcsin és a magyar tarsza. A 

jelölés alapjául nem szolgált, de szórvá-
nyosan előfordul a szarvasbogár (Lucanus 
cervus) és vöröshasú unka (Bombina 

bombina) is. Jelölő élőhely volt a „síksá-
gi pannon löszgyep” (6250), majd egy ké-
sőbbi felvételezés során került elő két to-
vábbi jelölő élőhelytípus, a „meszes alap-
kőzetű féltermészetes száraz gyepek és 
cserjésedett változataik” (6210), illetve a 
„szubkontinentális peripannon cserjések” 
(40A0). Javaslatunkra Székesfehérvár Me-
gyei Jogú Város Közgyűlése 2010 áprilisá-
ban megszavazta a két löszvölgy helyi vé-
delmét. Ez a tervezett védett terület magá-
ban foglal több szigetszerű gyepfoltot is az 
Aszal-völgytől keletre. A hosszas előkészí-
tő folyamat végén, ez év januárjában a két 
völgy védett lett, így a természetvédelmi 
munka 2015 tavaszán már az „Aszal-völgy 
Természetvédelmi Területen” folytatódhat.

Máriamajori-erdő és Nagy-völgy

Az Aszal-völgytől néhány kilométerre ke-
letre, Székesfehérvár közigazgatási hatá-
rán egy másik varázslatos löszmaradvány 
bújik meg. Itt is két területet különböz-
tetünk meg. Észak-déli irányban hosszan 
húzódik a Máriamajori-erdő, majd erre 
merőlegesen kelet felé, Pátka falu hatá-
rába nyúlik át a Nagy-völgy. A meredek 
lejtőszögnek köszönhetően itt nem csu-
pán a tatárjuharos lösztölgyes maradha-
tott fenn, hanem az alföldi gyertyános-
tölgyes is, a zárt lösztölgyes (Pulmonario 
mollis – Quercetum roboris) pedig oly-
annyira a terület jellegzetessége, hogy 
ezt a társulást erről a helyről írta le Kevey 
Balázs 2008-ban. A tölgyerdő gyepszint-
jén a tavaszt a Rácvölgyhöz hasonlóan a 
kisvirágú hunyor köszönti, néhol egészen 
sűrű állományban. A felnyíló, ligetes er-
dőrészeken macskaherét, nagyezerjófüvet, 

A védett fekete kökörcsin legszebb állománya 
az Aszal-völgytől keletre, szántókkal körbevett 

akácos belsejében maradt fenn

Kora tavasz a Nagy-völgyben kisvirágú hunyorral
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szennyes ínfüvet (Ajuga laxmanni), a sűrű 
erdőkben békakontyot (Listera ovata) ta-
lálhat a jó szemű természetjáró. Az erdők 
melletti gyepfoltokon sajnos rohamosan 
terjed az aranyvessző (Solidago spp.), de 
néhol még így is fennmaradt a bíboros- és 
az agárkosbor (Orcis morio) és a hegyi ár-
valányhaj (Stipa joannis).

Az öreg tölgyesek a környező szán-
tók szorításában igazi oázisok. A vén fa-
törzseken szarvasbogarak sétafikálnak, 
itt-ott térdig érő hangyavárak magasod-
nak, hangosan veszekszenek a csuszkák 
(Sitta europaea), „nyávog” a fekete har-
kály (Dryocopus martius), a Nagy-völgy-
ben több éven át sikeresen fészkelt a foko-
zottan védett darázsölyv (Pernis apivorus). 
Igazi észak-mezőföldi sajátosság a közép-
hegységi fajok löszvölgyi jelenléte; a tar-
ka imola (Centaurea triumfetti), a cserszö-
mörce (Cotinus coggygria) és havasi cincér 
(Rosalia alpina) a Vértes közelségét jelzik.

A legértékesebb, a természetes állapot-
hoz leginkább hasonlító erdőrész egy ka-
tonai lőszerraktár és távközlési állomás 
szomszédságának köszönheti érintetlen-
ségét. Ez a folt sajnos csak néhány hek-
táros, a 135 hektáros terület többi részén 
kisebb-nagyobb mértékben jelentkeznek 
a hazánkban általánosnak mondható prob-
lémák. Több helyen vannak idegenhonos 
erdőtelepítések, az akácon kívül ostor-
fás és fenyves is. A veszedelmesen terje-
dő özönfajok közül a mirigyes bálvány-
fa (Ailanthus altissima) tűnik a legkomo-

lyabb ellenfélnek. A megmaradt 
gyepfoltok cserjésednek, záród-
nak, fajkészletük romlik, legel-
tetni kellene őket. Feladat tehát 
bőven van a természetvédelem 
számára.

A kutatók elől nagyon soká-
ig rejtőzködő erdők értékeire el-
sősorban Simon György vizsgá-
latai nyomán derült fény, a he-
lyi védetté nyilvánítási javaslat, 
majd a kezelési terv alapját is az 
ő felmérései jelentették. Székes-
fehérvár közgyűlése 2012-ben 
a védelmi javaslatot elfogadta, 
jelenleg az előkészítő folyamat 
zajlik. A terület mielőbbi védet-
té nyilvánítása azért is fontos, 
mert bár közösségi jelentőségű 
élőhelyei vannak (Euro-szibériai 
erdőssztyepp-tölgyesek tölgyfa-
jokkal, Pannon gyertyános-töl-
gyesek kocsánytalan tölggyel és 
gyertyánnal) és több tucatnyi vé-
dett növény- és állatfaj él itt, ez 
a csodálatos völgyrendszer pilla-
natnyilag semmilyen természet-
védelmi oltalom alatt nem áll.

A Jancsár-völgy

2015 januárjában az Aszal- és Rácvölgy-
gyel egy időben lett helyi védettségű a pa-
rányi Jancsár-völgy. 2010-es beadványunk 
fő célja az volt, hogy Székesfehérvár ter-
vezett keleti irányú terjeszkedése ne érint-
se ezt a szántók között fennmaradt néhány 
kilométeres patakvölgyet. 
Bár a javaslat elsősor-
ban a gazdag madárvi-
lágra és a szabályozatlan 
kis vízfolyás által fenn-
tartott ártéri jellegű élő-
helyekre helyezte a hang-
súlyt, az előkészítő mun-
ka során a szakemberek 
a völgytől délre fajgazdag 
löszgyepekre bukkantak, 
amelyek a kezelési terv-
ben már a terület legér-
tékesebb részeként sze-
repelnek olyan védett 
növényfajokkal, mint a 
bunkós hagyma (Allium 
sphaerocephalon) vagy a 
hengeresfészkű peremizs 
(Inula germanica). A 
völgyoldalakon sajnos le-
geltetés híján mindinkább a sűrű kökény-
bozót válik egyeduralkodóvá. A lösznö-
vények utolsó menedéke itt egy nagyfe-
szültségű oszlop alig szobányi körzete, 
ahol biztonsági okokból a szakemberek 
rendszeresen kivágják a bokrokat. Ter-
vünk az, hogy ezt mintául véve, további 

foltokban végzünk kis területű, de teljes 
cserjeirtást, a völgytől délre levő löszgye-
pekre pedig egy helyi juhász segítségével 
megszervezzük az extenzív legeltetést.

Pénzverő-völgy

Az eddig bemutatott völgyek kapcsán 
sokféle természetvédelmi beavatkozás-
ról, élőhelykezelési módszerről esett szó. 
A Nagy-völgytől délre, az Aszal-völgytől 
keletre levő székesfehérvári Pénzverő-
völgy helyzete még ennél is bizonytala-
nabb. Egy regionális hulladéklerakó terü-
lete egy részét örökre felfalta, a szemétte-
lep esetleges bővítése a völgy puszta létét 
fenyegeti. Itt sajnos élőben „tanulmányoz-
hatjuk” a löszvölgyeket fenyegető összes 
negatív emberi hatást. A megmaradt lösz-
tisztásokat nemcsak az őshonos cserjék fe-
nyegetik, hanem az idegenhonos keskeny-
levelű ezüstfa (Eleagnus angustifolius) is. 
Gyakori az aranyvessző, terjedőben van a 
selyemkóró (Asclepias syriaca), az erdősí-
tések fő faja pedig régóta az akác.

A Pénzverő-völgy még ebben az álla-
potában is különleges hely. Löszgyepein 
budai imola (Centaurea sadleriana), ár-
levelű len (Linum tenuifolium), bíboros 
kosbor, fekete kökörcsin él, de szakiro-
dalmi utalás van egy ötödik védett faj, 
a homoki szalmagyopár (Helichrysum 
arenarium) itteni előfordulására is. Leg-
alább ekkora kincs az a genetikai érték, 
amit a völgy szórványgyümölcsösei je-
lentenek. Vagy száz 70–80 éves gyü-
mölcsfa éldegél a gyepeken, erdőszélen 

vagy a sűrű erdőkben! Zömük kajszi, de 
vannak itt körték, almák, mandulák, cse-
resznyék, szilvák is. Ezeket a fákat senki 
nem ápolja, ennek ellenére élnek és te-
remnek. Fontos feladat, hogy a fajtákat 
meghatározzuk, a legígéretesebb egyede-
ket pedig továbbszaporítsuk.

A legszebb megmaradt löszgyepfolt a Jancsár-
völgy peremén, a háttérben Székesfehérvárral

Jellegzetes pénzverő-völgyi löszgyep: előtérben iringó és 
tejoltó galaj, a háttérben hetvenéves kajszi és cseresznye
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A Pénzverő-völgy állattani értékei szintén 
jelentősek. A löszgyepek fölött fecskefarkú 
lepkét (Papilio machaon) láthatunk, a fűben 
imádkozó sáska (Mantis religiosa) vadászik, 
kora nyári estéken zúgva röpköd a szarvas-
bogár. Néhány ponton a fészeképítő hangya-
fajok védett fészkeit is megtalálhatjuk. A sű-
rű fás növényzet madárénektől hangos; még 
olyan hamisítatlan erdei fajoknak is otthont 
nyújt, mint a karvaly (Accipiter nisus) vagy a 
csuszka. A magas fákon alkalmanként meg-
pihen két legféltettebb ragadozónk, a parla-
gi sas (Aquila heliaca) és a kerecsensólyom 
(Falco cherrug), utóbbi elsősorban a közeli 
szeméttelep sirályai iránt érdeklődik.

A Pénzverő-völggyel kapcsolatos legsür-
getőbb teendő a védetté nyilvánítás, hiszen 

csak így kerülhető el, hogy a hulladéklera-
kó ebbe az irányba terjeszkedjen. A terület 
élőhelykezelése nem ígérkezik egyszerű fel-
adatnak, több hektárnyi ezüstfás kivágása, az 
erdők szerkezetátalakítása, újbóli legeltetés, 
de még egy közbeékelődő szántó visszagye-
pesítése is szükséges lesz annak érdekében, 
hogy a völgy sorsa jobbra forduljon.

Kazal-hegy

Székesfehérvártól 13 kilométerre keletre, 
a Velencei-hegység északi lábánál találjuk 
Lovasberényt. A kisebb patakokkal, meg-
maradt legelőkkel, öreg kastélyparkkal tar-
kított település legértékesebb része a falu 
déli részén levő Kazal-hegy. Neve beszé-
des: egy megdöbbentően szabályos alakú 
löszgerincről van szó, amely keskeny, na-
gyon meredek és hétszáz méter hosszú, így 
alakjában csakugyan egy hatalmas széna-
kazalra emlékeztet. A hegy délkeleti része 
mára beépült vagy befásodott, ám észa-
kabbra igazi mesevilágot talál az, aki meg-
teszi a nyaktörő „sétát” és felkapaszkodik 
a „hegy” gerincére.

A keletre néző lejtőt a legeltetés felha-
gyása nyomán sűrű galagonyacserjés bo-

rítja, gazdag madárvilággal. A nyíltabb ré-
szeken azért rábukkanhatunk érdekes lösz-
növényekre, például bíboros kosborra vagy 
közönséges méreggyilokra (Vincetoxicum 
hirundinaria). A gerincen és a nyugati lej-
tőn csodálatos a sztyeppnövényzet. A zárt 
gyepek látványos egyszikűje a kunkorgó 
árvalányhaj (Stipa capillata), kétszikű faj-
készletük pedig rendkívül gazdag. Különö-
sen nyár elején szédítő a látvány: különfé-
le sárgákban pompázik a karcsú orbáncfű 
(Hypericum elegans), a peremizsek (Inula 
spp.), a magyar kutyatej, a nyúlszapuka 
(Anthyllis vulneraria) és a buglyos törpe-
zanót (Cytisus austriacus), sőt a másutt lila 
hangyabogács (Jurinea mollis) is, ugyanis 
itt a Jakucs Pál által leírt sárgásfehér virágú 

dolomiticus alfaj él. Szerényi Júlia másfél 
évtizeddel ezelőtt a nyugati lejtőn a foko-
zottan védett gyapjas csüdfüvet (Astragalus 
dasyanthus) is megtalálta.

A hegy északkeleti végét évtizedekkel 
ezelőtt elbányászták, ez a környék leg-
magasabb löszfala. Itt a madarászok és a 
botanikusok is jól érzik magukat. Előb-
biek az ágakra kiülő, vagy a gyepek és 
a környékbeli szántók fölött prüttyögve 
cikázó gyurgyalagokban gyönyörködhet-
nek, míg utóbbiak a löszfal tetejére fel-
mászva egy pillanatra a Duna valame-
lyik szakadópartján vagy a balatonkene-
sei Magasparton érezhetik magukat. A ge-
rinc peremén ugyanis löszfalnövényzetet 
találunk: taréjos búzafüvet (Agropyron 
cristatum) és heverő seprőfüvet (Kochia 
prostrata), köztük a szélsőséges klímát jól 
viselő apró nőszirom kis foltjaival.

A Kazal-hegy meghökkentő alakja több 
védelmi feladatot is szükségtelenné tesz. A 
löszgyepeinket tönkretevő motorsporttal itt 
nem kell számolni, a cserjével benőtt keleti 
és a nagyon meredek nyugati oldalon sem-
milyen gép nem tud felkapaszkodni. A nyu-
gati lejtőt a merőlegesen érkező napsugárzás 
annyira kiégeti, hogy a cserjésedés itt elha-
nyagolható mértékű. Néhol sajnos a hegy lá-

bától elindult felfelé az akác, jelenleg ennek 
visszaszorítása, illetve a bányászat megtiltá-
sa tűnik a legfontosabb feladatnak.

A Kazal-hegy kimaradt a Velencei-hegy-
ség Natura 2000-es területéből, így termé-
szetvédelmi oltalom alatt nem áll. A kárpót-
lás idején a gyep osztatlan közös tulajdonba 
került, ami a védetté nyilvánítás szempont-
jából nem szerencsés, ennek kiharcolása 
ennek ellenére fontos feladat. Pozitív válto-
zás ugyanakkor, hogy a hegy északi oldalán 
éktelenkedő egykori szeméttelepet 2013-
ban rekultiválták, így méltó környezetben 
ismerkedhetünk a természeti szépségekkel.

További tervek

Ez az írás csupán részleteket mutathatott 
be az Észak-Mezőföld értékeiből, ezeken a 
területeken kívül még jó néhány szép lösz-
maradvány van a környéken. A pátkai Tik-
mony-völgyben például Horváth András 
és Lendvai Gábor egy sor védett növényt 
talált: kisvirágú hunyort, csillagőszirózsát, 
tarka imolát, nagyezerjófüvet, tarka nő-
szirmot (Iris variegata). A Kazal-hegytől 
keletre levő lovasberényi szőlőhegy is ér-
tékes terület, ahol megmaradt löszgyepek, 
löszmélyutak, felhagyott szőlők, cserjések 
és öreg gyümölcsösök alkotnak mozaikos 
élőhelyet. Az Aszal-völgytől pár kilomé-
terre északnyugatra, Sárkeresztes határá-
ban egy öreg fasorban bukkantam egészen 
szép macskahere-állományra. Ezen érté-
kek megóvásának jó eszköze lehet a helyi 
védelem, amit „VÖLGY-HÍD” Természet-
védelmi Alapítványunk minél több arra 
érdemes gyepmaradvány esetében java-
solni fog.                                          
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Árvalányhajas löszgyep a Kazal-hegyen, a távolban a Velencei-hegység kéklik
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ÚJ MEGVILÁGÍTÁSBAN A VÍZ 
EREDETE

Az Európai Űrügynökség Rosetta űrszon-
dájának a 67P Csurjumov–Geraszimenko-
üstökös közelében végzett mérései új meg-
világításba helyezik a földi víz eredetének 
kérdését. Az eddigi felfogás szerint a Nap-
rendszer 4,6 milliárd évvel ezelőtti keletke-
zésekor a születő bolygókról, így a Földről 
is, a magas hőmérséklet miatt minden víz 
eltávozott. A jelenleg a bolygónkon találha-
tó víznek később, miután a hőmérséklet kel-
lőképp csökkent, valamilyen külső forrás-
ból kellett érkeznie. Eddig úgy gondolták, 
hogy a Földbe csapódó üstökösök szállíthat-
ták ide a vízkészletünket, de egyes kutatók 
a vízben gazdag kisbolygókra gyanakod-
tak. A Rosetta egyik műszerével (ROSINA) 
végzett mérések szerint a Csurjumov–
Geraszimenko-üstökösből kiáramló vízgőz 
izotópösszetétele jelentősen eltér a Földön 
található vízétől, ami a földi víz üstökös-ere-
dete ellen szól. A ROSINA műszerrel a kö-
zönséges (1 tömegszámú) hidrogén és a de-
utérium (a 2-es tömegszámú nehézhidrogén) 
arányát mérték. A Földön a vízben a D/H 
arány 1:6700, ezzel szemben a Rosetta méré-
sei szerint a 67P üstökösön 1:1900, vagyis az 
üstökösből kiáramló vízben mintegy 3,5-szer 
gyakoribb a deutérium, mint a Földön. Ebből 
azt a következtetést vonják le, hogy valószí-
nűleg mégis a kisbolygók szállíthatták a vi-
zet a Földre. Az eredmény nem teljesen meg-
lepő, mert korábban más üstökösök esetében 
távcsöves vizsgálattal is a földinél magasabb 
D/H arányt mutattak ki, bár ezeknél a méré-
seknél nehéz a földi légkör víztartalmának 
zavaró hatását pontosan kiszűrni. Ugyanak-
kor az ESA Herschel-űrtávcsövével végzett 
hasonló megfigyelések 2011-ben két, a Jupi-
ter üstököscsaládjához tartozó üstökösnél a 
földihez nagyon hasonló D/H arányt mutat-
tak ki. A kisbolygók mellett szóló érv, hogy 
a kisbolygókról származó meteoritekben a 
földi vízéhez hasonló D/H arányt mértek. A 
kérdés azonban még távolról sem dőlt el, sőt, 
egyes kutatók azt is lehetségesnek tartják, 
hogy a 67P üstököse aktivitásának fokozó-
dásakor (az üstökös 2015 nyarán kerül nap-
közelbe) esetleg a ROSINA műszerrel más 
D/H arányt találnak.

(www.skyandtelescope.com és www.esa.
int, 2014. december 10.)

HOGYAN TARTJA TÁVOL 
SZERVEZETÜNK A HÍVATLAN 

BETOLAKODÓKAT?

Az University College Londonon műkö-
dő kutatócsoport a sejtmagban található 
pórusok szerkezetét tanulmányozta és be-
mutatta, hogy ezen átjárók hogyan akadá-
lyozzák meg egyes molekulák bejutását a 
magba, így védve a genetikai anyagot és a 

normális sejtműködést. A kutatás kapcsán 
új vírusellenes gyógyszereket és génterápi-
ás módszereket fejleszthetnek ki. 

Testünk minden egyes sejtjében megta-
lálható egy DNS tartalmú sejtmag. A meg-
felelő sejtműködés csak úgy lehetséges, ha 
a sejtmagot egy védő membrán veszi kö-
rül, mely ki- és beengedi a létfontosságú 
molekulákat. Így a membránt pórusok, ap-
ró kapuk lyuggatják át. 

A kutatók a béka petesejt sejtmagján lévő 
pórusokat vizsgálták, mely mint egy szűrő, 
méret és kémiai tulajdonságok alapján válo-
gatja  ki a molekulákat. A pórusok általános 
szerkezetét és ezen tulajdonságát már koráb-
ban is ismerték, de működésüket nem.

Ariberto Fassati és munkatársai azt talál-
ták, hogy a pórusok közepén lévő fehérjék 
éppen olyan szorosan gabalyodnak össze, 
mint egy halom spagetti, hogy egy gátat ké-
pezzenek. A spagetti szálai úgy rendeződnek, 
hogy a kis molekulák zavartalanul átjuthas-
sanak rajtuk. A nagyobb molekulák, mint 
például a mRNS, csak kísérő molekula segít-
ségével képesek behatolni. Ezek a nukleáris 
transzport receptorok. 

A pórusokat atomerő mikroszkóp segít-
ségéven vizsgálták, mivel ezek a képletek 
túl kis méretűek az optikai mikroszkóp-
hoz, és túlságosan rugalmasak és mozgé-
konyak a röntgen krisztallográfiához. 

Bizonyos vírusok úgy jutnak be a sejt-
be, hogy ráveszik a sejtmag pórusok köze-
pén lévő fehérjéket arra, hogy engedjék be 
őket. A pórusok működésének jobb megér-
tésével lehetővé válik, hogy olyan gyógy-
szereket fejlesszenek ki, melyek meggátol-
ják a vírusok ily módon történő bejutását 
a sejtmagokba, a terápiás géneket viszont 
beengedik. 

(sciencedaily.com, 2014. november 24.) 

300 MILLIÓ ÉVES SZÍNLÁTÁS

A paleontológusok a közelmúltban fedez-
tek fel egy kiváló megtartású halfosszíliát, 
melynél még megtalálhatók a szemszö-
veteknek a nyomai. Sőt, ezek a fosszi-
lis szövetek azt bizonyították, hogy az 
Acanthodes bridgei nevű 300 millió éves 
halnak a ma élő rokonaihoz hasonlóan két 
különböző típusú fotoreceptora volt (pálci-
kák és csapok). Ez az első alkalom, hogy 
az ásványokkal átitatott fotoreceptorokat 
megtalálták egy gerinces ősmaradvány-
ban, mivel a szem lágy szövetei normális 
esetben néhány nappal az élőlény halála 
után bomlani kezdenek. A mai fajoknál a 
csapok a szem színlátását segítik elő, így 
a fosszilis halban való előfordulásuk azt 
bizonyítja, hogy a halaknál már legalább 
300 millió éve, a karbon időszak óta lé-
tezik a színlátás. A pálcikák és csapok 
mellett a kutatók egy sötétbarna melanin 
pigmentfoltot is észleltek a hal szemé-

ben. Ezek lehetővé tették a látást nappali 
fénynél és szürkületben is a sekély, csök-
kent sótartalmú vízben élt a hal számára. 
A fosszilizálódott maradványt a kansasi 
Hamilton közelében találták az egykori 
torkolatvidéki üledékekben. Hasonló mé-
retű lehetett a ma élő távoli rokonához, a 
4–5 cm hosszú Rhinogobiushoz, amit nap-
jainkban szívesen tartanak akváriumok-
ban. A kutatók szerint a hal azért ilyen jó 
megtartású, mert a példány oxigénszegény 
üledékben temetődött be nem sokkal az 
elpusztulása után, ami megakadályozta, 
hogy a baktériumok teljesen lebontsák a 
lágy szöveteket.

(Nature Communications, 
2014. december 23).

MACSKA MÉRETŰ 
DINOSZAURUSZ

Egy amerikai paleontológus csoport a 
Ceratopsia dinoszauruszok közé tartozó 
új fajt és nemzetséget írt le Dél-Monta-
na alsó-kréta kori (körülbelül 108 millió 
éves) üledékeiből. A növényevő, csőrös ál-
lat a Triceratops rokonságába tartozott, de 

a híres rokonnal ellentétben nem volt szar-
va és csontos nyaki gallérja. Az Aquilops 
americanus a többi dinoszauruszhoz képest 
nagyon kisméretű volt, alig 1,6 kilogram-
mos tömegével és 60 centiméteres testhosz-
szával. Mindössze 8,4 cm hosszú koponyáját 
és alsó állkapcsát még 1997-ben találták a 
Cloverly Formációban. Ez a legidősebb is-
mert Ceratopsia dinoszaurusz Észak-Ame-
rikában: mintegy 40 millió évvel korábban 
élt, mint a Triceratops, aminek a tömege 
4000-szer nagyobb volt. Meglepő módon az 
új dinoszaurusz közelebbi rokonságban van 
az ázsiai Ceratopsiákkal, mint az észak-ame-
rikai fajokkal. Ugyanakkor azonban hason-
ló a helyzet a ragadozó dinoszauruszoknál 
és a korai emlősöknél is, ami egy Ázsiából 
Észak-Amerikába tartó fajmigrációt bizo-
nyít a 115–105 millió évvel ezelőtti időin-
tervallumban. 

(PLoS ONE, 2014. december 10.)

MIÉRT BORÍTJA JÉG 
GRÖNLANDOT?

Az Északi-sarkvidék nagyobb arányú elje-
gesedése nagyjából 2,7 millió éve kezdő-
dött meg, amikor az Antarktiszt már jó ide-
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je vastag jég borította. Azt megelőzően az 
északi félteke nagyjából 500 millió éven 
át jégmentes volt. Német, holland, dán és 
norvég szakemberekből álló nemzetkö-
zi kutatócsoport magyarázatot kínál arra, 
miért alakultak úgy a körülmények, hogy 
Grönland ilyen későn kezdett eljegesed-
ni. Három tektonikai folyamatnak kellett 
lezajlania. Először is, Grönlandnak ki kel-
lett emelkednie, hogy a hegységein, maga-
sabb vidékein nyáron is megmaradhasson 
a hó. Másodsorban, a szigetnek északabb-
ra kellett sodródnia a lemeztektonikai fo-
lyamatok során, ami azzal járt, hogy télen 
kevesebb napsugárzásban részesült. Végül 
pedig a Föld tengelyferdeségének is úgy 
kellett változnia, hogy Grönland még észa-
kabbra kerüljön.     

Az eljegesedés a sziget keleti részén 
kezdődött. A kutatók Kelet-Grönland ma-
gasra kiemelt hegységeiben olyan kőzet-
mintákat találtak, amik arra utalnak, hogy 
ez a régió csak kb. 10 millió éve kezdett 
kiemelkedni, de a folyamat csak nagyjá-
ból 5 millió éve gyorsult fel. Akkoriban 
Grönland még jórészt jégmentes volt. A 
szeizmológiai vizsgálatok azt mutatják, 
hogy ebben az időszakban az Izland alatt 
felemelkedő magmatömegek a litoszfé-
rában észak felé, konkrétan Kelet-Grön-
land irányába mozogtak. Mivel az Izland 
alatti magmafeláramlás nem egyenletes, 
néha erősebb, néha gyengébb, a kiemel-
kedés mértéke Grönlandon is változott.   
Ugyancsak szeizmológiai vizsgálatokkal 
mutatták ki, hogy Kelet-Grönland alatt a 
litoszféra viszonylag vékony, nagyjából 90 
km-es. A kutatók rekonstruálták a kőzetle-
mezek helyzetét a 60–30 millió év közöt-
ti időszakra és azt az eredményt kapták, 
hogy az izlandi magmafeláramlás akkori-
ban Kelet-Grönland alatt volt. Ez megma-
gyarázza a litoszféra viszonylagos vékony-
ságát. Idővel aztán, miközben az izlandi 
magmafeláramlás helyzete nem változott, 
Grönland a lemezmozgások során kb. 6 
fokkal északabbra vándorolt az utóbbi 60 
millió évben, kevésbé magas hőmérsék-
letű régiókba. Ezzel egyidejűleg változott 
a Föld tengelyferdesége is, ami még észa-
kabbi helyzetbe juttatta a szigetet, ahol a 
magasabb hegyvidékeken megkezdődött 
az eljegesedés. 

(Science Daily, 2015. január 5.)

EGY ÚJABB LEGMELEGEBB ÉV

Bár a decemberi adatok még nincsenek 
meg, nagyon valószínű, hogy 2014 a mé-
rések kezdete óta  (illetve a globális hő-
mérséklet számítása óta) a legmelegebb év 
bolygónkon.  Három tekintélyes klímaku-
tató csoport is egyetért abban, hogy a kom-
binált szárazföldi és tengerfelszíni hőmér-
sékletek új rekordokat értek el 2014-ben. 

Ha a 2014. decemberi adatok csak 0,42 
Celsius-fokkal magasabbak, mint a XX. 
századi átlag (márpedig ez nagyon való-
színű), 2014 biztosan rekorddöntő év lesz. 

Mindez, persze, egyáltalán nem jelen-
ti azt, hogy a világ minden táján és egész 
évben olyan rendkívüli meleg lett volna.  
Például Észak-Amerika  egyes részein ja-
nuárban és februárban szélsőségesen hi-
deg idő volt.  Ugyanakkor bőséggel voltak 
olyan helyek, ahol megdőltek a legmaga-
sabb hőmérsékleti rekordok. Ausztráliá-
ban például a keleti partvidéken két egy-
mást követő évben mértek rekordmagas 
hőmérsékleteket. 2014 januárjában szinte 
az egész kontinensen hőhullámok voltak, 
a hőmérséklet nem egy helyen elérte az 50 
fokot is. Ugyancsak hőhullámokat tapasz-
taltak ősszel és tavasszal is. 

A Csendes-óceán keleti partvidékén, 
bár El Niño-hatás nem mutatkozott, erős 
felmelegedés történt, különösen az Egye-
sült Államok nyugati partvidékén. A ha-
lászhajók személyzete több olyan halfajt 
is látott, mely szokásos elterjedésénél jó-
val északabbra mutatkozott. A globális 
óceánfelszíni hőmérséklet   szeptember-
novemberben 0,63 fokkal volt magasabb, 
mint a XX. századi átlag (16 Celsius-fok) 
és ha csak minimálisan is, de meghaladta 
a korábbi rekordot. Szibériában hamarabb 
kezdődött a tavaszi olvadás a szokásosnál; 
az Ob folyó jege a szokásosnál két héttel 
korábban szakadozott fel. Szibéria egyes 
részein nagy, kráterszerű mélyedéseket fi-
gyeltek meg a felszínen, keletkezésének 
valószínű okaként a metánfelszabadulással 
és felszín alatti robbanással járó örökfagy-
olvadást említették elsősorban.   

Kalifornia jó néhány éve szenved a 
nyári hőségtől és a csapadékhiánytól. 
2014 első tíz hónapja melegebb volt a 
rendszeres mérések kezdete óta számí-
tott átlagnál.  Miközben Észak-Amerika 
egy része szinte befagyott (az USA keleti 
részén 1,5 fokkal volt alacsonyabb az át-
laghőmérséklet a szokásosnál), ezzel egy 
időben szokatlanul meleg volt a tavasz 
Dániában, Norvégiában, Törökországban. 
Anglia középső részén az 1600-as évek 
közepe óta nem tapasztaltak ilyen magas 
hőmérsékleteket. 

(LiveScience, 2014. december 31.)

A KESELYŰK MÉRGEZETTEN 
SZERETIK

A keselyűk nem táplálkoznak túl illedel-
mesen. Erős csőrükkel lyukakat vájnak a 
félig lebomlott tetembe és kitépik a húst és 
a zsigereket. Körös-körül vér spriccel és 
erőteljes bűz uralkodik. A tetemek belsejé-
ben ugyanis már rég elkezdődött a lebom-
lási folyamat: a baktériumok lebontják a 
húst és a testnedveket, miközben gázokat 

és mérgező melléktermékeket bocsátanak 
ki. A keselyűk tehát minden falattal nagy 
adag veszélyes kórokozót és azok toxinjait 
veszik magukhoz. S ez még nem minden: 
ahhoz, hogy a nagyon kemény bőrű tete-
mek belsejéhez jussanak, gyakran az el-
hullott állatok természetes testnyílásaiban 
dugják fejüket – elsősorban a végbélnyí-
lásukba, aminek következtében még több 
fertőző mikrobával kerülnek kapcsolat-
ba, többek között clostridiummal, amely 
a botulinumtoxin mérget termeli. Ám ami 
más állatnak végzetes lenne, az a kese-
lyűknek, úgy tűnik, ártalmatlan. Még a 
lépfene kórokozójának mérge, az anthrax 
sem okoz nekik problémát.

Annak kiderítésére, hogyan élik túl a 
keselyűk ezt a mikrobakoktélt, a Koppen-
hágai Egyetem kutatói megvizsgálták az 
USA-ban előforduló 50 fajta keselyű fejé-
nek és végbelének mikrobaflóráját. DNS-
elemzéssel azonosították be a baktériu-
mok fajtáit, majd meghatározták meny-
nyiségüket. Így többek között azt is meg 
tudták állapítani, hogy mennyi és milyen 
rothasztó baktérium jutott egyáltalán a 
keselyűk emésztőrendszerébe. Az ered-
mény: a keselyűk fejbőrén 528 különbö-
ző baktériumot találtak, míg a bélrend-
szerben ezzel szemben csupán 76-ot. Ez 
a jelentős különbség a kutatók véleménye 
szerint arra enged következtetni, hogy a 
táplálékkal felvett mikrobák erősen meg-
tizedelődnek, mielőtt egyáltalán a mada-
rak végbelét elérnék. Nyilvánvaló, hogy 
radikális dolog történik a baktériumokkal. 
A keselyűk emésztőrendszerében olyan 
extrém kémiai körülmények, és különö-
sen olyan savas közeg uralkodik, hogy a 
döghús szinte teljes mértékben sterilizá-
lódik. Csak ezekhez az extrém körülmé-
nyekhez alkalmazkodott baktériumok élik 
túl a bélen való áthaladást.

A DNS-elemzés azt is megállapítot-
ta, hogy a keselyűk belsejében az utat 
gond nélkül túlélő baktériumok között 
vannak éppen a húsevő fusobaktériumok 
és a clostridiumok. A keselyűk toleran-
ciát fejlesztettek ki ezekkel a veszélyes 
baktériumokkal szemben. Az idő során a 
dögevők nyilvánvalóan immunissá vál-
tak a clostridiumok által leadott méreggel 
szemben. A kutatók azonban többet sej-
tenek ez mögött, mint a keselyűk részé-
ről tanúsított egyoldalú toleranciát. Mivel 
ezek a mikrobák enzimeket választanak 
ki, melyek képesek lebontani a húst, a ke-
selyűk mikrobiális segítői is lehetnek. Eb-
ből a mutualisztikus kapcsolatból mind-
két fél nyerhet: a baktériumok kellemes 
anaerob, védett környezetet és rendszeres 
húsutánpótlást kapnak, a keselyűk pedig 
megdolgoztatják a baktériumokat, s így az 
elfogyasztott tetemet hatékonyabban hasz-
nosítják. 

  (wissenschaft.de, 2014. november 25.)
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– A Szegedi Tudományegyetem Pszi-
chiátriai Klinikáján, ahol Ön főorvos, 
gondolom, nap mint nap szembesül az-
zal, hogy a szorongás mindennapjaink 
részévé vált. Nem mindegy azonban, 
hogy milyen részévé: építő vagy rombo-
ló jellegű-e, és az sem, hogy ez utóbbi 
mennyire csökkenthető. Hogyan lehet-
ne röviden megfogalmazni, hogy mi is a 
szorongás? 

– A szaknyelven anxietasnak nevezett 
szorongás élettani folyamat, ami kétfé-
le lehet Selye János stressz és distressz-
elkülönítése alapján. Előrevivő, építő 
jellegű, ami stresszállapotban lehetővé 
teszi, hogy a veszélyhelyzetekre meg-
felelően reagáljunk. Ez az egészséges, 
„normális” szorongás, amit például ak-
kor élünk át, amikor vizsgára készülünk. 
Ha ilyenkor nem szoronganánk, nem tö-
rődnénk a felkészüléssel, és megbuk-
nánk, de legalábbis rosszabbul teljesí-
tenénk. A szorongás ugyanis sok embert 
előrehaladásra, fejlődésre motivál. Ám, 
ha a szorongás átlép egy bizonyos ha-
tárt, s túlságosan felfokozottá válik, ak-
kor már patológiássá alakulhat – tehát 
gátolhat, megakadályozhat abban, hogy 
a legtöbbet hozzuk ki magunkból. Így az 
említett vizsgahelyzetben, sok esetben 
pusztán a beszéd is nehezen megy, nem-
hogy a felelet. Ez felel meg a distressz 
állapotának.

– Mitől függ, hogy mennyire szorongunk?
– Az egyéntől, a személyiségétől, és 

a helyzettől, illetve a történés fontossá-
gától. A szorongásra való készség függ-
het például a családi háttértől. Örökle-
tes lehet, ha a felmenők közt valaki lelki 
problémával küzd. Szorongásra hajla-
mosít azonban az is, ha az egyén hosz-
szú távon olyan valaki mellett él, aki 
„túlszorong” mindent, és ezt az illető 
mintegy eltanulja tőle. Ekkor alakulat ki 
a negatív meglátásra, értékelése, önérté-
kelésre való hajlam, s a szintén negatív 
elvárás/önelvárás, a teljesítési igények 
sora. Azonban akkor is kifejlődhet ben-
nünk a szorongásra való „hajlandóság”, 
ha az említettek egyike sem áll fenn, de 
a személyiség úgy fejlődött, hogy nem 
alakul kellően a problémamegoldó kész-
sége, ilyenkor a szorongás kialakulása 
ugyan elejét veheti a veszélynek, de ha 
az túlzott formát ölt, patológiássá vál-

hat. Vagyis nem a probléma megoldásá-
ra összpontosul az egyén törekvése, s a 
szorongás tünetképződése miatt inkább 
gátló hatás alakulhat ki benne. Ilyen, ha 

például túl korán találkoztunk egy meg-
próbáltatást jelentő helyzettel, és nem 
tudtunk rá megfelelően reagálni. Aztán, 
ha ez rögződött bennünk, már minden 
újabb, akár „veszélyt” nem is jelentő 
helyzet megfelelő kezelése sem megy. 
Az így létrejövő szorongás önmagától 
nagyon nehezen fejlődik vissza, álta-
lában szakember segítsége szükséges 
hozzá. A stresszhelyzetet, amire az em-
lített módokon reagáltunk, életesemé-
nyek, drog, alkohol, különböző betegsé-
gek válthatják ki, de újabban a szociális 
helyzet felfokozottan gyors változása is 
létrehozhatja.

– Mikor fordulnak szakemberhez a pa-
tológiás szorongással küszködők, és ho-
gyan lehet javítani állapotukon?

– Általában akkor keresik fel a szak-
embert (háziorvost, pszichológust, pszi-
chiátert), amikor tudatosodik bennük 
(maguktól, vagy mások jelzésére, eset-

leg a neten való rákereséssel), 
hogy ami velük történik, az már 
túlmegy a „normál” szorongá-
son, mindennapi életvitelükben 
is nehézséget jelent, gátolja őket 
bizonyos feladatok megoldásá-
ban. Ekkor már elviselhetetlenné 
válik számukra az állapotuk, és 
az is kiderül, hogy ezen maguk 
nem tudnak segíteni. Minél ké-
sőbb kerül valaki szakemberhez, 
annál nehezebb javítani a hely-
zeten. Az elején még relaxáci-
ós módszerekkel is oldani lehet 
a szorongást, ami megtanulható, 
amihez először szakember által 
vezetett „sajátélmény” szüksé-
ges, majd a tanultakat otthon is 
rendszeresen alkalmazni lehet. 
A relaxáció mellett a mozgás, a 
sport is sokat számíthat: emeli a 
szerotoninszintet az agyban, amit 
„boldogsághormonnak” is nevez-
nek, noha szó sincs hormonról. 
Ha később, a szorongás kifejlő-
döttebb szakaszában fordul vala-
ki segítségért, akkor nagy való-
színűséggel már gyógyszerekre 
is szükség van.

– Milyen folyamatok zajlanak 
az agyban szorongáskor?

– A szorongás létrehozásá-
ban több agyterület játszik szere-

pet, így a mediális prefrontális kortex, a 
hippokampusz, a hipotalamusz, a PAG 
(periaqueductális szürkeállomány) és 
az amigdala. A már említett szeroto-
nin, a GABA- (gamma-amino-vajsav) 
rendszerek mellett a noradrenalin, a 
neuropeptid Y, a CRH (kortikotrop hor-
mon), a kolesztokinin, az endogén BZD 
(benzodiazepin) játszik szerepet a szo-
rongás kialakításában – legyen ez nor-
mál vagy patológiás. Utóbbi esetén az 
említett agyterületeken a receptorok, a 
neurotranszmitterek megváltozása okoz 
fokozott és akár állandósuló, akár vissza-
térő tünetképződést. Patológiás szorongás 
esetében a páciens szenvedésének csök-
kentése a cél pszichoedukáció segítségé-
vel (információszolgáltatás, -szélesítés, a 

A szorongás 
Beszélgetés Graef Anikó pszichiáterrel

„Ha a szorongás átlép egy bizonyos határt, 
patológiássá alakulhat” 
(Bellányi Tímea felvétele)
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betegség kezelésének elsajátíttatása a pá-
cienssel), légzésgyakorlatok, pszichoterá-
pia (relaxáció, kognitív-behaviorista – vi-
selkedésterápiai – módszerrel), fizikai ak-
tivitás és gyógyszeres kezelések révén. A 
gyógyszeres kezelés – anxiolitikumokkal, 
antidepresszánsokkal – tünetcsökkentés 
céljából a már említett neurokémiai elvál-
tozások helyreállítását célozza meg.

– Milyen szervi tünetekkel járhat, ha 
„elhatalmasodik” rajtunk a szorongás?

– Amikor hirtelen szervi tüneteket pro-
dukál az ember, például szívtáji fájdalom, 
szédülés, zsibbadás, hányás lép fel, akkor 
ki kell vizsgálni, mi okozza ezeket. Ha a 
szervi vizsgálati eredmények negatívak, 
akkor érdemes foglalkozni a lelki hát-
térrel is, mert lehet, hogy a tünetképző-
dést az okozza. Szorongás kialakulásához 
vezethet például fóbia, vagyis félelem 
(agora-, magaslati, bezártság-, liftfóbia), 
tárgytól való félelem, és sok más zavar, 
amikor a félelem a gátakat szabó „fak-
tor”, vagy éppen   a szorongás egy felfo-
kozottabb állapota. Az ún. pánikzavarban 
vagy pánikbetegségben fokozottan jelent-
keznek a szervi, testi tünetek: szédülés, 
hányinger, hányás, levegőhiány, mellka-
si nyomás, szívtáji nyomás vagy szorító 
érzés, zsibbadás, fejfájás stb. Ezek sok-
szor szomatikus panaszoknak, betegség-
nek megfelelő tünetképződéssel hatalma-
sodnak el az egyénen. A tünetek kezelése 
szintén pszicho- és gyógyszeres terápiá-
val történhet. A gyógyszeres terápia kü-
lönösen súlyosabb esetekben fontos: sok-
szor hamarabb segít a tünetcsökkentés-
ben, mint a különböző pszichoterápiák. 
A hatékonyság külön-külön is elérhető 
(időfaktor függvénye), de hosszabb távon 
a két kezelés együttes alkalmazása a leg-
hatékonyabb. 

– Maguk a szervi megbetegedések okoz-
hatnak-e szorongást, amikor az ember egy 
konkrét, kimutatott betegségtől szorong?

– Különösen a daganatos megbetege-
dés esetén fordul elő ilyen. Ha kimutat-
ják valakiben a kórt, vagy az ember fel-
fedezi magán az erre utaló jeleket, akkor 
ez sokakban idéz elő nagymértékű szo-
rongást. Már a szó hallatán is, hogy da-
ganat, a halálra gondolnak, ami súlyos 
szorongást okoz, még akkor is, ha orvo-
silag az említett betegséget nem támasz-
tották alá. A túlzott szorongás azért is 
gond, mert ha nem kezelik, társulhat de-
presszióval, mélyülhet vagy szövődhet 
öngyilkossági gondolatokkal vagy más 
pszichés zavarral. Márpedig „nem-keze-
lés” ilyen esetben könnyen előfordulhat, 
hiszen az egyén azt hiszi, hogy szoron-
gása „normális állapot”, mely a – tényle-
ges vagy feltételezett – szervi súlyos be-
tegség miatt alakult ki, s így azután nem 
is fordul lélekgyógyászhoz. Egyébként 
az ismerethiány mindig a „szükséges-

nél” szorongóbbá teszi az embert, ezért 
fontos, hogy felvilágosítást kérjünk az 
orvostól: milyen is az adott betegség, mi 
a gyógymódja, hogyan lehet pozitívan 
megközelíteni. A tájékozottság csökken-
ti a szorongást. A pozitív hozzáállás na-
gyon sokat jelent a szorongás leküzdésé-
ben. A gyakorlati tapasztalat azt mutatja, 
ha valami nem sikerül, gyakran feltéte-
lezzük, hogy bennünk van a hiba, hogy 
nem vagyunk elég jók. Ez a csökkent ön-
értékelés is fokozza a szorongást. Foko-
zódása pedig – mint az előbbiekből lát-
tuk – akár testi tünetekhez is vezet: ördö-
gi kör ez, amiből nehéz kilépni. Ezt kell 
megelőzni a szakember segítségével.

– Létezik olyan lelkiállapot is, amikor 
valaki nem meghatározott ok miatt (pél-
dául vizsga előtt) szorong, hanem folya-
matosan negatív lelkiállapotot él meg.

– Ez az aggodalom, ami voltaképpen ál-
landósult szorongás – szaknyelven genera-
lizált szorongásról (GAD) beszélünk. Ilyen-
kor az ember valóban nem konkrét ok miatt 
szorong, hanem általában aggodalmasko-
dik. Például a szülőnek aggodalmat okoz 
külföldre ment gyermekének sorsa, még 
akkor is, ha annak sikerült jól elhelyezked-
nie. Ezzel együtt a szülő önmagáért is aggó-
dik, hogy mi lesz vele, ha gyermeke tartó-
san külföldön marad – az egyedülléttel, az 
egyedül maradással, a hovatartozással kap-
csolatos kérdések aggodalommal töltik el. 

– Említsük meg 
a kényszeres gon-
dolatok, a kény-
szeres cselekedetek 
problémakörét is. 

– Szintén a szo-
rongásos kórformák 
csoportjába tartoz-
nak. Miről is van 
szó? Olyan beteg-
ségről, melyet az 
ember általában szé-
gyell, s ezért nem 
fordul vele orvos-
hoz. A kényszergon-
dolat: ugyanazon 
gondolat, gondolat-
sor ismétlődése az 
agyban. Ez automa-
tikusan működik, s 
ha a helyzet nem ala-
kul az illető számára 
megfelelően, akkor 
az egyén szorongása 
fokozódik, és ugyan-
csak ismételt gondo-
latsor kiváltásához 
vezet, ami előbb-
utóbb meggátolja a 
tevékenységet. Épp-
úgy, mint a kénysze-
res cselekedetek, ha 
például újra és újra 

ellenőrzöm, bezártam-e a lakásajtót, akkor 
is, ha emiatt elkések a munkahelyemről, 
ami az állásomba is kerülhet. Ha nem ellen-
őrzöm a többszörös lakásbezárást, bizony-
talanságom, tehetetlenségem, szorongásom 
az elviselhetetlenségig növekedik. 

– Előfordul, hogy valaki, mintegy ön-
gyógyításképpen, alkoholhoz, drogokhoz 
fordul.

– Sokan ezekkel, illetve kombinációik-
kal – például alkohol és gyógyszer együt-
tes alkalmazásával – próbálják leküzdeni 
szorongásukat, de ez nagyon rossz meg-
oldás. Kétségtelen, hogy az említett sze-
rek pillanatnyilag oldják a szorongást, de 
valódi megoldást nem kínálnak, pozitív 
eredményt nem hoznak. Legfeljebb hozzá-
szokáshoz vezetnek, függőséget okozhat-
nak, és ennek hosszú távon káros szervi, 
lelki következményei lehetnek. És azt is, 
hogy visszatér, akár még inkább felerő-
södve, a szorongás. Egyéb élvezeti szerek 
használata is kiválthat szorongásos zavart, 
de nem hagyhatjuk ki a felsorolásból az 
egyéb lelki/pszichiátriai betegségekben, 
vagy betegségekhez társuló szorongásos 
tünetképződést, panaszokat sem.

  Összefoglalva tehát, ha az ember úgy 
érzi, hogy szorongásával egyedül már 
nem tud megbirkózni, mindenképpen ér-
demes szakemberhez fordulnia.

Az interjút készítette: FARKAS CSABA

Edvard Munch: Szorongás 
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–  Miért lett fizikus és hogy került a kap-
csolatba a szilárdtestfizikával?

– Ha röviden kell válaszolnom, azt mon-
dom, mert imádok problémákat megoldani. 
Minél bonyolultabb, annál érdekesebb. A 
hosszabb válasz az, hogy egészen kicsi ko-
rom óta lenyűgöz a természet és annak tit-

kai, mindenben az irányító elveket kutattam 
és próbáltam megérteni. Már általános isko-
lában is a matematika és a fizika érdekelt, 
amit a Fazekas Gimnázium matematika ta-
gozata követett. Számomra sokkal egysze-
rűbb volt matematikai feladatokat megol-
dani, mint a száraz történelmet, irodalmat 
vagy földrajzot tanulni. Az idegen nyel-
vek tanulásával is meggyűlt a bajom, mert 
nem voltam hajlandó bemagolni a nyelvtant 
vagy szavakat. Azóta persze szereztem né-
mi élettapasztalatot, egyre jobban érdekel 
az irodalom, a történelem és a képzőmű-
vészet is. Nyelvtudás nélkül pedig nem is-
merhetünk meg más embereket és kultúrá-
kat. Úgy gondolom, szerencsés, ha egy fizi-
kus átfogó ismeretekkel rendelkezik a szűk 
szakterületén kívüli világról is.

A BME Természettudományi Karának 
mérnök-fizikus szakán a kondenzált anya-
gok fizikája szakirányt választottam. Ez 
igazi alapkutatás, ahol a kitűzött cél az 

alapvető természeti jelenségek fizikai tör-
vényszerűségeinek megértése. A diplo-
mamunkámat majd a PhD-t is a KFKI 
Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet-
ében, a jelenlegi Wigner Fizikai Kutatóköz-
pontban végeztem. Ritkaföldfémes vegyü-
letek korrelált f-elektronjainak egzotikus 

mágneses és elektromos 
rendeződéseit tanulmá-
nyoztam különböző mo-
dellek megalkotásával  
Fazekas Patrik profesz-
szor vezetésével. A kí-
sérletek azonban rend-
kívül összetettek voltak, 
sok esetben radioaktív 
urániumot, plutóniumot 
vagy neptúniumot tartal-
maztak, ezért csak né-
hány helyen végeztek 
ilyeneket a világon. Ne-
künk, elméletieknek ez 
szolgáltatta az informá-
ciókat. Kutatásunk akko-
riban teljesen újnak szá-
mított Magyarországon.

– Miben segítette a 
szakmai pályáját a japán ösztöndíj?

2004-ben elnyertem egy posztdokto-
ri ösztöndíjat Szendaiba, a neves Tóhoku 
Egyetemre. Japánban számos olyan egye-
temi és kutatóintézeti laboratórium van, 
ahol a ritkaföldfémes anyagokat tanul-
mányozták. Így első kézből értesülhettem 
a legújabb eredményekről és a kutatások 
első vonalában érezhettem magam. Ek-
kor kezdtem a szilárdtestfizikai rendszerek 
elektronjai közötti erős kölcsönhatásokkal, 
és korrelált viselkedésekkel foglalkozni. 
Beleértve olyan egyszerűnek tűnő, valójá-
ban azonban mély problémákat, mint pél-
dául hogyan hat egy fémre, ha mágneses 
szennyezőt helyezünk bele. 

– Miért fontos ez a kérdés, és hogy le-
het vizsgálni?

– A fémek tulajdonságait a vezetési 
elektronjai határozzák meg. Ha behelye-
zünk valamilyen mágneses szennyező ato-
mot, akkor az elektronok szóródni fognak 

ezen és anomálisan megváltoztatják a fém 
tulajdonságait, például az elektromos ellen-
állását vagy a külső mágneses térre adott 
válaszát, ahogy csökkentjük a hőmérsék-
letet. Ennek oka az alacsony hőmérsékle-
ten kialakuló korrelált, úgynevezett Kondo 
szinglett állapot, ahol a vezetési elektronok 
leárnyékolják a lokális momentumot. Mivel 
a korrelációk tanulmányozása rendkívül bo-
nyolult, ezért sok esetben csak numerikusan 
lehet vizsgálni, azaz valamilyen algoritmust 
hívunk segítségül, amit aztán számítógépe-
ken futtatunk. Elmondhatom, hogy jókor 
voltam jó helyen, hiszen a Tóhoku Egyetem 
fiatal kutatói az elsők között sajátítottak el 
egy akkoriban kifejlesztett hatékony mód-
szert, az úgynevezett folytonos idejű kvan-
tum Monte-Carlo-szimulációt. Így én is 
megtanulhattam tőlük. Bár számos külön-
böző Monte-Carlo-algoritmus létezik fizi-
kai és matematikai problémák megoldására, 
a módszer alapja az, hogy egymás után sok-
szor ismételve véletlenszerűen mintavételez 
fizikai mennyiségeket, nem ritkán több mil-
liószor, ily módon próbálva azt minél pon-
tosabban meghatározni. 

– Milyen szerepe van a kutatásaiban a 
Marie Curie-ösztöndíjnak?

– Sorsdöntő, azt hiszem. Amikor hat év 
után visszatértem Magyarországra, az el-
helyezkedési lehetőségek semmi jóval sem 
kecsegtettek. 2011-ben elnyertem az Euró-
pai Unió hazatérést és beilleszkedést segí-
tő reintegrációs Marie Curie-ösztöndíját 
négy évre. Ezt a támogatást azzal a cél-
lal hozták létre, hogy egy Európai Unión 
kívüli országban megszerzett tudást a pá-
lyázó hazahozza – esetemben a Wigner 
Fizikai Kutatóközpontba –, és segítséget 
nyújtson a hazai kutatásba való visszail-
leszkedésben. A támogatásnak köszönhe-
tően sikerült megteremtenem a munkához 
szükséges számítógépes hátteret, fedez-
hettem a felmerülő publikációs költsége-
ket, valamint utazásra is költhetek, ami 
manapság elengedhetetlen ahhoz, hogy a 
legújabb tudást elsajátítsuk. Az ösztöndíj 
még tart, de azt hiszem a fő célokat már 
sikerült teljesítenem. Tavaly állandó állást 

A szilárdtestfizika rejtelmei
Beszélgetés a Marie Curie-ösztöndíjas Kiss Annamária fizikussal

A szilárdtestfizikai kutatások – a legtöbb tudományos alapkutatáshoz hasonlóan – ma még csak a szakmabelieket hozza lázba. De, 
mint ahogy lenni szokott, ezek jelentik a holnap technológiáját és a holnapután leghétköznapibb eszközeit. Kiss Annamária fizikussal, 
a Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársával a szilárdestfizikában rejlő kihívásokról, azok megoldásairól és az eredmények gyakor-
lati hasznosításáról beszélgettünk.
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kaptam a Wigner Kutatóközpontban, va-
lamint sikeres hazai együttműködést tud-
tam kialakítani a BME-n működő,  Simon 
Ferenc professzor vezette mágneses rezo-
nancia kutatócsoporttal is. Végül, de nem 
utolsó sorban, fent tudtam tartani a japán 
kollégákkal való sikeres együttműködést, 
hiszen évente legalább egy japán szakmai 
látogatásra is elmehetek. 

– 2011-ben viszont nem volt annyira jó-
kor és jó helyen.

– Valóban. 2011 márciusában éppen akkor 
voltam Szendaiban, amikor kitört az a nagy 
földrengés, amit ma mindenki Fukusimával 
kapcsol össze. A kutatómunka néha veszé-
lyes is lehet!  Bár a japán kollégák segítsé-
gével haza tudtam jönni, de a földrengéskor 
átélt élmények feldolgozása még hosszú időt 
vett igénybe. Végül csak úgy sikerült, hogy 
„kiírtam” magamból egy könyv formájában. 
Ez volt az Amikor a sinkanszen sem jár című 
kötet, ami kiváló alkalmat adott arra is, hogy 
szélesebb körben is megoszthassam a japán 
emberekről és a távoli, japán kultúráról ki-
alakult benyomásaimat és, valamint korábbi 
élményeimet.

– Jelenlegi kutatásai viszont nagyon 
is előre mutatnak. A Simon Ferenc vezet-
te, spintronikával foglalkozó csoportjuk 
az Európai Kutatási Tanács (ERC) Start-
ing Grant támogatását is megkapta. Miért 
olyan fontosak ezek a vizsgálatok?

– A spintronika ma még nagyrészt alap-
kutatási fázisban van, de a jövő nagyon fon-
tos iparágának az alapja. Maga a kifejezés 
egyébként a spin és az elektronika szavak 
összevonásából kialakított kifejezés. Rég-
óta tudjuk, hogy az elektron a töltés mellett 
spinnel azaz perdülettel is rendelkezik. Ma 
még az elektronika olyan eszközökön alapul, 
amelyekben csak az elektron töltését hasz-
nálják ki, a spintronikai eszközök viszont a 
nanotechnológia felhasználásával az elekt-

ron kétféle spinbeállási lehetőségét. Így jó-
val kisebb méretű és nagyobb teljesítményű 
elektronikai eszközöket lehet majd létrehoz-
ni. Ehhez azonban még szükség van elmé-
leti megalapozásra is, ahol a központi kér-
dést a spin-relaxációs folyamatok jelentik. 
Ugyanis egy adott anyag spintronikai hasz-
nálhatóságát az szabja meg, hogy az elekt-

ronok sokaságának közös spinorientációja, 
az anyagban való haladás során meddig ma-
rad fenn. Ezt pedig a spinrelaxáció jelensége 
határoz meg. Csatlakoztam a BME-n műkö-
dő mágneses rezonancia kutatócsoporthoz, 
amely elnyerte a rangos Európai Kutatási 
Tanács (ERC) Starting Grantját 2010-ben. 
A spinrelaxációt vizsgáljuk, ugyanis ha a 
koherens spinorientáció előbb lebomlik, az-

az elveszik, mint amennyi idő szükséges az 
információ kiolvasásához, akkor gyakorlati 
szempontból nem használható. A koherens 
spinorientáció lebomlását az anyaggal való 
kölcsönhatás okozza, ezért megfelelő anya-
gokat kell találni. Ez többnyire technológi-
ai kérdés. De ennél is fontosabb alapjaiban 
megérteni a spin sokaság anyaggal való köl-

csönhatását, amit különböző spin-relaxációs 
folyamatok modellvizsgálatával érhetünk el. 
Ha ezeket a folyamatokat részletesen ismer-
jük, új perspektívák nyílhatnak a spintronikai 
eszközök használhatóságában. Bár nincs ipa-
ri hátterünk, de már nemzetközi szinten is 
jegyzet publikációink vannak a témában.

Az interjút készítette: 
TRUPKA ZOLTÁN

Illusztráció elektronrendszerek korrelált viselkedésére: a) szennyező Kondo-effektus, ahol a vezetési elektronok leárnyékolják 
a lokális szennyező momentumot létrehozva ezzel a Kondo-szinglett állapotot alacsony hőmérsékleten; b) Hubbard-modell 

„ugráló” és kölcsönható elektronokkal kétdimenziós rácson

Folytonos idejű kvantum Monte-Carlo szimulációs módszerrel számolt lokális 
állapotsűrűség a Fermi-szint (energia=0) körül a kölcsönhatás (U), azaz korreláció 

függvényében, valamint a kapcsolódó elektromos ellenállás hőmérsékletfüggése 
egy töltés Kondo-modellben
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A Sztracenai-kanyon a XIX. század 
második felében még a Felvidék 
közkedvelt természeti látványos-

ságai közé számított. A kibontakozó turiz-
mus keretében Magyarország legtávolabbi 
részeiről is a csodájára jártak. Népszerű-
ségét mutatja, hogy legendás sziklakapu-
jához Tompa Mihály verset is írt, míg a 
Kolozsvári Botanikus Kertben felépítették 
a másolatát. A II. világháborúban a néme-
tek a sziklakaput felrobbantották, majd jó 
ideig a környék közúti forgalmát vezették 
át a kanyonon. Az utóbbi évtizedekben 
azonban esélyt kapott, hogy újból eredeti 
szépségében pompázhasson.

A Gömör-Szepesi–Érchegység Szlová-
kia, az egykori Felvidék egyik legnagyobb 
kiterjedésű és legváltozatosabb szerkezeti 
felépítésű tájegysége. Az Északnyugati-
Kárpátok belső vonulatán húzódó közép-
hegység nagy része Szlovákiában találha-
tó, kis része Magyarországra is átnyúlik. 
Északról a Káposztafalvi-karszt (szlová-
kiai nevén: Szlovák Paradicsom), a Her-
nád-medence, keletről a Kassai-medence, 

délről a Gömöri-mészkőfennsík, nyugat-
ról a Murányi-fennsík határolja. A Szlovák 
Paradicsom (korábban: Felső-Magyaror-
szági Paradicsom) déli részén található a 
Sztracenai-kanyon, amely a XIX. század 
végén még a környék egyik legismertebb 
természeti látványosságának számított. 

Egykori népszerűsége azonban napjainkra 
erősen megkopott. A kanyont ma már jóval 
kevesebben keresik fel, mint a világörök-
ség részét képező közeli Dobsinai-jégbar-
langot, vagy a környék 
létrákkal, láncokkal, fém-
tálcákkal kiépített, vadre-
gényes, kalandtúrára hí-
vogató szurdokvölgyeit. 
Pedig aki Rozsnyó felől 
érkezik e vidékre, éppen 
elhalad mellette. Az utak 
itt Sztracena előtt egye-
sülnek és vezetnek be a 
Sztracenai-völgybe. (Ne-
ve valószínűleg a szlovák 
stratena – elveszett szó-
ból ered.)

Közvetlenül a telepü-
lés után csodálhatjuk meg 
azokat a hatalmas és me-
redek, az út mellett fel-
tornyosuló, néhol fenyvesekkel borított 
mészkőszirteket, melyek ennek a festői 
tájnak művészi kontúrját alkotják. Az út 

mellett, szikláról sziklára bukdácsolva fo-
lyik a Gölnic, amely ezt a szűk meredek 
falú völgyet kialakította. A Gölnic (Hlinec) 
a Hernád 110 km hosszú, jobb oldali mel-
lékfolyója. A Királyhegy északkeleti olda-
lán, a „Három kút” nevű hely közelében 
ered, 1685 méter magasságban. A folyó 

neve a szláv glinec szóból származik, ami 
poshadt vizet jelent. A Gölnic eredetétől 
kezdve kelet felé folyik aztán, ahogy eléri 
a mészkő és dolomit kőzetek határát, a fel-

szín alá bukik. Ezt követően karsztforrás-
ként tör fel a Rabló-völgyben a Raptosov-
hegy oldalában, és Pusztamező felé folyik, 
hogy majd a Zadna völgyében egy másik 
patakkal egyesülve létrehozzák a Gölnic-
folyót. Innen kanyarogva folytatja útját, 
hogy Sztracenánál látványos kanyont al-
kotva elhagyja Gömört, és a Szepességben 
Margitfalvánál a Hernádba torkolhasson.

A Sztracenai-kanyon

Ott, ahol a 67-es út egy alagúton átbújik 
a mészkőszirtek alatt, a Gölnic partján kis 
autóparkoló található. Ezzel szemben van 
a kanyon bejárata, amit egy hatalmas be-
tontömb zár el a járműforgalom elől. A fo-
lyó mentén keskeny, töredezett aszfaltút 
vezet, amely 1972-ig – az alagút megépü-
léséig – a környék egyetlen közlekedési út-
vonalát jelentette.

A kanyonba belépve rögtön a szemünk 
elé tárul az a látvány, amely miatt egyko-
ron a csodájára jártak. Az utat meredek, 
60–80 méter magas, szinte függőleges 
sziklafalak szegélyezik. Ezek tövében az 
ember egészen aprónak érzi magát és nem 
is nagyon érti, hogyan tudnak több emelet 
magasságban megkapaszkodni azok a fák, 
melyek légtornászi ügyességgel egyensú-
lyoznak az éles sziklapárkányok kiszöge-
léseiben. Közben a lábunk mellett rohan a 
Gölnic, amely néha meredek sziklaöblözet 

Sztracena – az elveszett kanyon
LADÁNYI LÁSZLÓ

A kanyonban tanösvény vezet, melyen 10 információs tábla tájékoztatja a látogatókat

A Gölnic éles kanyarokat vágva rohan az út mellett
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alá bújik, néha éles kanyart vetve buk-
dácsol tova, itt-ott az utat alámosva. Az 
egyik szikláról egy kisebb vízesés is alá-
bukik, amely jól szemlélteti, hogyan gyűj-
ti be a folyó a völgy időszakos és állandó 
vízfolyásait.

A Sztracenai-kanyonról szóló első turis-
ta kiadvány dr. Theodor Posewitz gondo-
zásában jelent meg 1898-ban. Az ő nevé-
hez fűződik a területről készült első térkép 
is. Ezen a kanyon három nevezetességét 
említi meg: a sziklakaput, a bevágást, és 
a szikla kastélyt. Utóbbi két formáció kis 
fantáziával könnyen beazonosítható. 2010 
óta a kanyon egy 1100 méteres tanösvé-
nyen is bejárható, amelyen 10 informáci-
ós táblát is elhelyeztek. Különlegessége, 
hogy ez a Szlovák Paradicsom első kere-
kes székesek által is bejárható tanösvénye. 
A táblákat is olyan magasságban állították 
fel, hogy a kerekesszékben élő természet-
járók is könnyen elolvashassák.

Ahogy természet megalkotta

A Sztracenai-kanyon kialakulásánál ugyan-
azok a természeti erők munkálkodtak, me-
lyek a környező karsztvidéket is létrehoz-
ták. A kanyon déli környezetében az alap-
kőzetet a karbon időszakban keletkezett, 
318–299 millió éves átalakult homokkő 
alkotja, melyre permi homokkő (299–284 
millió éves), valamint triász időszaki mész-

kő és dolomit (237–200 millió 
éves) rakódott le. A kréta idő-
szakban,140–106 millió évvel 
ezelőtt, az alpi hegységkép-
ződés folyamán ezt a szerke-
zetet a kőzetlemezek erőteljes 
délről észak felé ható moz-
gása átformálta. Így a mész-
kő- és dolomitrétegek jelentő-
sen megemelkedtek, melynek 
eredményeként létrejött egy 
1000 méteres átlagmagasságú, 
széles, nagy kiterjedésű mész-
kőfennsík. A krétától egészen 
a pliocén időszakig (90 mil-
lió év – 3 millió év) ezek a 
vastag mészkő- és dolomitré-
tegek a földkéreg szerkezeti 
mozgásai hatására feldarabo-
lódtak, tömbösödtek. Így ke-
letkezett a mai Ducsa-, Pelc-, 
Skala- és a Geravy-fennsík. 
A kőzetekben keletkezett tö-
rések és vetődések mentén ha-
talmas mészkő- és dolomit-
tömbök váltak le, amelyek to-
vább formálták a felszínt. A 
késő-kréta időszaktól egészen 
napjainkig tartó, legnagyobb 
felszínalakító munkát a csa-
padékvíz és a felszíni vízfo-
lyások végezték. Ezek tovább 

vájták és feloldották a megrepedezett mész-
követ és dolomitot. Rendkívül változatos 
karsztformakincset hoztak létre, nemcsak 
a felszínen (töbrök, víznyelők, karrmezők, 
mély szurdokvölgyek), hanem a felszín 

alatt is. A mészkőfennsíkok alatt kiterjedt 
barlangrendszerek jöttek létre.

A legismertebb barlangrendszer a 
Dobsinai-jégbarlangból, a Sztracenai-

barlangból és a Kutya-lyuk barlangból áll, 
amely 90–56 millió évvel ezelőtt alakult 
ki. Járatainak hossza 21 737 méter. Ezzel 
Szlovákia második leghosszabb barlang-
ja. A Sztracenai-kanyon nyugati részén 
előforduló barlangok nagy száma azt jel-
zi, hogy a Gölnic gyakran folyt a felszín 
alatt. A kanyon V-alakú folyóvölgye a 
miocén korszakban kezdett el kialakulni 
(5–6 millió éve) és ez a folyamat napja-
inkban is tart.

A Sztracenai-kanyonban jól megfigyel-
hető a növényzet függőleges tagolódása. 
Míg a magasabban fekvő mészkőfelszí-
nen főként a luc- és a vörösfenyő találha-
tó, addig a kanyon mélyét inkább az éger, 
a zselnicemeggy és a fűzfélék kedvelik. 
Viszonylag nagy a hőmérsékletkülönbség 
a magasabban fekvő, naposabb sziklafel-
színek és a kanyon mélyebben fekvő, ár-
nyékosabb részei között. Így a melegked-
velő növények nagyobb magasságokban is 
megjelenhetnek, míg a hűvösebb és ned-
vesebb helyeket szeretők, a kanyon mé-
lyén, a sziklák és szakadékok alján tele-
pednek meg.

A Szlovák Paradicsom területén az ál-
latvilág rendkívül változatos és sokszínű. 
Több mint 4000 féle gerinctelen, (ebből 
2000 lepkeféle) 400 rovar és 180 féle pu-
hatestű faj él itt. A 200 gerinces faj között 
megtalálható a barnamedve, a farkas, a hi-
úz, a vadmacska, a nyest, a nyuszt, a szar-
vas, az őz, a zerge, vagy épp a vaddisznó. 
A sziklaszirtek között számos ragadozó és 
énekes madár fészkel, a barlangokban 18 
denevérfaj telel.

A Sztracenai-kanyon területén a Gölnic 
vizében él a sebes pisztráng, a cifra kölön-
te és a folyami rák, melyek a folyami vid-
ra táplálékául szolgálnak. A meder üledé-

A kanyon kis vízesése

A folyó néha bebújik a meredek sziklaöblözet alá
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kében rejtőzködik az angolnára hasonlító 
kárpáti ingola. A vízparton felbukkan a ví-
zirigó, a hegyi billegető és a fekete gólya 
is. A kanyon hűvös és nedves aljzatát meg-
található a tűzszalamandra, míg a napos 
sziklafelszíneket az elevenszülő gyík és a 
keresztes vipera kedveli.

Ahogy az ember átalakította

A Gölnic-folyó völgyében emberemléke-
zet óta folyt az érckitermelés. Sztracena 
település első lakói is bányászok voltak. 
A falut a XVII. században alapították a 
káposztafalvi uradalom területén. Bár a 
Gölnic-völgyében főként vasat bányász-
tak, Sztracena határában kobaltot, nikkelt 
és rézércet is kitermeltek. 1723-ban a kör-
nyéken nagybirtokos Csáky család nagy-
olvasztókat építtetett. A terület 1840-ben 
egy ősi német nemesi család, a Coburgok 
birtokába került, mivel Coburg Ferdinánd 
György Ágost herceg (1785–1851) ma-
gyar feleséget választott: Koháry Gabri-
ella Mária Antóniát. Házasságukból szár-
mazik az egykori portugál, bolgár és a 
jelenlegi belga uralkodócsalád. A család 
hatalmas erdőterületeket birtokolt Szepes 
és Gömör vármegyékben és hamar be-
kapcsolódott a jövedelmező kohászati te-
vékenységbe is. A korabeli leírás szerint 
„Itt van Coburg Ágoston herczeg jeles 
vasgyára, mely évenként átlag 100,000 
vámmázsa nyers vasat termel, midőn 100-
nál több munkásnak ad állandó foglalko-
zást, 250,000 mázsa vasérczet használ föl 
s egy millió köbláb faszenet emészt meg.” 
A nagy mennyiségű alapanyag és kész-
termék szállításához jó minőségű útra is 
szükség volt. Az építkezés elkezdődött 

és az út nyomvonala a Sztracenai-völgy 
lélegzetelállító részén, a Sztracenai-
kanyonon vezetett keresztül. Az építke-

zés folyamán a kanyon vadregényes szik-
láit addig vésték, vájták, ameddig sikerült 
a kor közlekedési színvonalának megfe-
lelő szélességű utat építeni. A mérnökök 

8 híddal és egy sziklakapuval – kisebb 
alagúttal – oldották meg a problémát. Az 
út legszűkebb részével szemben, a szikla-
falon még ma is olvasható a felirat: „P.C. 
1840” (Prince Coburg), amely a megnyi-
tására utal. Minőségét jól mutatja, hogy 
egészen 1972-ig ez volt az egyetlen fő-
útvonal, amely a Sztacenai-völgyön és a 
kanyonon is keresztülvezetett. A kanyon 
nyugati végén még látható egy kőbevé-
sett magyar nyelvű felirat, amelyen a há-
lás utókor emlékezik meg az építtetőről.

Természetvédelem –  
egy újabb esély

A Coburgok korukat megelőző természet-
védelmi tevékenységét is folytattak. Erdő-
ségeikben a rendezetlen fakitermelést fel-
váltotta a tervezett erdősítés és fatelepítés. 
Coburg Fülöp herceg (1844–1921) még egy 
11 600 hektáros vadaskertet is létrehozott a 
Sztracenai-völgy, a Kis és Nagy-Sólyom-
völgy, valamint a Glac-fennsík területén. 
Ennek köszönhető, hogy a Sztracenai-
völgy környéke az egyik legrégebben vé-
dett európai területnek számít. A XIX. szá-

zad végén a Magyar Kárpáti 
Egyesület is bekapcsolódott 
az itteni környezet védelmébe. 
Közreműködésükkel nyilvání-
tották 1890-ben szigorúan vé-
dett szarvasrezervátummá a te-
rületet. 1930-ban az akkori ter-
mészetvédő egyletek tiltakozá-
sa révén sikerült megfékezni a 
környező hegyekben is a kí-
méletetlen fakitermelést. 1964-
ben védett területté, természeti 
rezervátummá nyilvánították. A 
magasabb fokú védelem érde-
kében, 1988-ban létrehozták a 
19 763 hektár területű Szlovák 
Paradicsom Nemzeti Parkot. A 
park kelet-nyugati kiterjedése 
26 kilométer, észak-déli kiter-
jedése pedig 18 kilométer. Ezt a 
belső, legmagasabb szinten vé-
dett területet egy 13 011 hektár 
területű övezet veszi körül, me-
lyen 11 nemzeti természeti re-
zervátum és 8 természeti rezer-
vátum található. Ebbe a védett 
övezetbe tartozik a 679 hektár 
kiterjedésű Sztracenai Nemzeti 
Természeti Rezervátum is.

Az utóbbi évtizedek környe-
zetvédelmi eredményeit látva 
jó esély van rá, hogy a nevében 
„elveszett” és a külvilág által 
gyakran elfelejtett, sok viszon-

tagságot megélt Sztracenai-kanyont a ter-
mészet visszahódítsa, és újra a Felvidék 
leglátványosabb természeti értékei közé 
tartozhasson.  ü

A fenyők légtornászi ügyességgel egyensúlyoznak az éles sziklapárkányok 
kiszögeléseiben

A természet lassan visszahódítja az egykori 
közlekedési útvonalat (A szerző felvételei)
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Több mint száz éve annak, hogy felis-
merték: a bakteriofágok ígéretes eszkö-
zei lehetnek a bakteriális fertőzések el-

leni küzdelemnek. A bakteriofágok olyan víru-
sok, amelyek képesek bizonyos baktériumokat 
megtámadni és szó szerint „felfalni”. Erre utal 
a „phagein = zabálni” görög szó az elnevezé-
sükben. Noha a bakteriofágok kutatása hosszú 
múltra tekint vissza, terápiás célú felhaszná-
lásuk mégsem mondható elterjedtnek. Ennek 
oka az antibiotikumok megjelenésében kere-
sendő. Ezek könnyebben előállíthatók, tárolha-
tók és széles körben használhatók. 

A baktériumok egyre többféle antibioti-
kummal szemben kimutatott rezisztenciája 
miatt mára a helyzet lényegesen megválto-
zott. Így a fágok terápiás alkalmazásának 
kérdése, mint lehetséges alternatíva, ismét 
az érdeklődés homlokterébe került.  Olyan 
baktériumtörzsek ellen tervezik bevetni őket, 
amelyek rezisztenciája egyre égetőbb problé-
mát jelent a kórházak és az egészségügyi in-
tézetek higiéniájának fenntartása szempontjá-
ból. Ilyen baktériumfaj például a Clostridium 
difficile, melynek fertőzése végzetes kimene-
telű hasmenéshez vezethet egyes erre érzé-
keny betegeknél, éppen az előbb említett szé-
leskörű antibiotikum-rezisztencia miatt.

Az Európai Molekuláris Biológiai Labora-
tórium hamburgi intézetének kutatói nemrég 
a PLOS Patogének című szaklap hasábjain 
számoltak be arról, hogyan képesek a bakteri-
ofágok elpusztítani a C. difficile baktériumot. 
Továbbá azokról a megfigyelésekről, ame-

lyek új lehetőséget kínálnak a más baktérium-
fajokkal folytatott küzdelemben. „Az általunk 
kifejlesztett eljárás segíthet hatékony és speci-
fikus bakteriofágokat létrehozni nemcsak a C. 
diff fertőzés leküzdésére, hanem számos más, 
az emberi egészségre, a mezőgazdaságra és 
az élelmiszerekre is veszélyes baktériumok 

ellen” – nyilatkozta Rob Meijers, az EMBL 
munkacsoportjának vezetője.

Mint ismeretes, a bakteriofág genomja 
(mely lehet DNS vagy RNS) a fertőzés során 
behatol a baktériumba, átprogramozza annak 
DNS-leolvasását, és új bakteriofágok előállí-
tására adja ki a parancsot. Az átprogramozott 
genomiális információk, vagyis a parancs 
alapján gyártott és fehérjeburokkal körülvett 
új vírusok (virionok) tömegével szabadulnak 
ki a baktériumból, és más fertőzhető gazda-
sejt után néznek. S ciklus indul elölről.

Ahhoz, hogy kihasználjuk a bakteriofá-
gok erejét és hatékony terápiákat fejlesszünk 
ki a baktériumokkal szemben, a kutatóknak 
pontosan ismerniük kell, hogyan kapcsolód-
nak a vírusok a gazdasejthez és hogyan bont-
ják le a baktériumok sejtfalát.

A gazdasejtbe való behatoláshoz a bak-
teriofágoknak a baktérium felszínén talál-
ható specifikus receptorokhoz kell tapad-
niuk – ezek lehetnek lipopoliszacharidok, 
lipoteichosavak, fehérjék vagy akár az os-
torok. A bakteriofág specificitása azt jelenti, 
hogy a fág csak azokat a baktériumokat képes 
megfertőzni, amelyek hordozzák azokat a re-
ceptorokat, melyekhez kötődni képes. A kö-
tődést követően a farokkal rendelkező fágok 
egy endolizin nevű enzim segítségével felold-
ják a baktérium peptidoglikán sejtfalát. Amint 
a fal lebontása megkezdődik, a baktérium már 
nem képes fenntartani saját belső nyomását 
és felrobban. A vírusok romboló gépezetét 
jelentő endolizinek már régóta ismertek, de 
eddig nem volt világos, milyen módon akti-
válódnak. „Alaphelyzetben az enzimek alakja 
megnyúlt és párosával fordulnak elő. Aktivá-
ció során az endolizinpárok tagjai ellazulnak 
és egymás mellé rendeződnek.” – magyaráz-
za Matthew Dunne, aki szerkezetet vizsgálta. 
A struktúra egyik konformációból a másik-
ba történő átváltása az a mozzanat, amellyel 
az enzim aktív állapotba kerül, mely elkezdi 
emészteni a sejtfalat. Meijers és munkatársai 

az endolizinek 3D szerkezetének röntgen-
krisztallográfiai és kis szögű röntgenszórás 
(SAXS) vizsgálatokkal derítették ki a Német 
Elektron-Szinkroton (DESY) laboratórium-
ban azt, hogyan történik az enzimek inaktív 
formából aktív szerkezetté alakulása.

Két különböző bakteriofágból izolált 
endolizin szerkezetét hasonlították össze, 
melyek különböző típusú Clostridiumot tá-
madnak meg. Az egyik a C.diff-et, a má-
sik egy a sajt előállítása során problémát 
okozó Clostridium tyrobutyricumot támad-
ja meg. Fontos felismerés volt, hogy bár 
különböző Clostridium-fajokból izolálták 
az endolizineket, az enzimek ugyanazzal 
a mechanizmussal aktiválódtak. Kimutat-
ták, hogy az enzimek dimereket képeznek 
és egy hasítási lépéssel válnak aktívvá. Az 
enzim különböző részeinek mutagenezis-
vizsgálatai megmutatták, hogy kapcsolat áll 
fenn a dimerizáció  módja és a hasítás me-
chanizmusa között.

A kutatók arra a következtetésre jutot-
tak, hogy az enzimek feszes inaktív formá-
ból ellazult aktív dimer formába történő át-
kapcsolása indítja el az enzim C-terminális 
doménjének hasítását. Ennek eredménye-
ként szabaddá válik az endolizin katalitikus 
egysége, mely lehetővé teszi a baktérium-
sejtfal hatékony emésztését.

A munka Arjan Narbad laboratóriumá-
val (Élelmiszerkutató Intézet, Norwich, 
Anglia) kollaborációban történt, akik azt 
tesztelték, hogy a mutációkkal módosított 
endolizinek hogyan képesek a baktériu-
mok sejtfalát lebontani.

A kutatók olyan életképes modellt al-
kottak, mellyel más vírust is szövetsé-
gesünkké tehetünk az antibiotikumokkal 
szemben rezisztenciát mutató baktériumfa-
jok elleni küzdelemben. Új vírusok terve-
zése és kifejlesztése a közeljövőben forra-
dalmasíthatja a célzott fágterápiát.         

A cikk forrása: Dunne, M., Mertens, H.D.T., Gare-
falaki, V., Jeffries, C.M., Thompson, A., Lem ke, 
E.A., Svergun, D.M., Mayer, M.J., Nar bad, 
A. & Meijers, R. The CD27L and CTP1L en-
do lysins targeting Clostridia contain a built-in 
trigger and release factor. PLoS Pathogens, 
24 July 2014. http://www.plospathogens.org/
article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.
ppat.1004228

http://www.embl.de/aboutus/communication_
outreach/media_relations/2014/140724_Ham-
burg/index.html

A Clostridium difficile baktérium rajza 
( Jennifer Hulsey/CDC felvétele)

A bakteriofág elektronmikroszkópos 
képe (Kathryn Cross /IFR felvétele)

Vírusokkal a baktériumok ellen
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Az egyetemes orvostörténeti feldol-
gozások java része nem szentel kel-
lő figyelmet Európa néhány régi-

ójának, legfeljebb vázlatos képet adnak 
a Baltikum, Lengyelország, Oroszország, 
még kevésbé a Balkán és a délszláv népek 
orvosi múltjáról. Nem találunk elfogadha-
tó magyarázatot erre, legfeljebb az emlí-
tett területek történelmére hivatkozhatunk, 
hiszen többségük nagyhatalmak részeként, 
azok befolyása alatt létezett századokon 
át. A szóban forgó régiók kulturális érté-
kei, a műveltség gazdagsága az itt élő la-
kosság sokszínű nemzetiségi, vallási ösz-
szetételével is magyarázható.  A szellemi 
hagyományok őrzése és tisztelete mellett 
a szomszédos népek tudásának, tapaszta-
latainak átvétele, befogadása az orvoslás 
fejlődését is nagyban befolyásolta. Az or-
vosképzés megszervezése, az egészségügy 
intézményrendszerének, törvényi szabályo-
zásának megalkotása a nagymultú európai 
egyetemeket végzett hazai tudósoknak, sőt 
nem ritkán a külhonból áttelepedett neves 
egyéniségeknek is köszönhető, mindamel-
lett a sajátos helyi vonások, irányzatok is 
megfigyelhetők.     

A baltikumi régió – finnek, észtek, lettek 
által lakott terület – történelme során több 
fennhatóság alá tartozott, a Német Lovag-
rend, a svédek, a dánok, a lengyelek, majd 
az Orosz Birodalom egyaránt igyekezett ha-
talmát hosszabb-rövidebb időre kiterjeszte-
ni a térségre. A gyógyítás legkorábbi emlé-
kei a szerzetesrendekhez, a kolostorokhoz 
fűződnek, az Albert püspök által 1220-ban 
alapított rigai Szent György kórház még a 
XIX. század elején is működött. Igen ko-
rán bevezették az egységes egészségügyi 
igazgatási rendszert (az 1685. évi porosz 
rendelkezés alapján), amelynek egyrészt a 
betegellátás vonatkozásában volt pozitív 
hatása, továbbá az orosz egészségügyi rend-
szer megszervezéséhez is például szolgált I. 
Péter cár uralkodása idején. Az 1632-ben 
létrehozott tartui egyetem első tanári ka-
ra az utrechti, rostocki, leideni és uppsalai 
egyetemekről meghívott professzorokból 
állt, a későbbi korszakok orvosképzésének 
színvonalát is nemzetközi hírű, meghívott 
előadók biztosították. A terület betegellá-
tását biztosító orvosok létszáma azonban 
itt sem mutatott optimálisabb képet, mint 
Európa más területein. Az orvostársadalom 
tudományos társaságai, szervezetei a XIX. 
században alakultak meg. A magyarok Bal-
tikum története iránti érdeklődésének elsőd-
leges indítéka a XVIII. század közepétől a 

finnugor nyelvrokonság bizonyítása volt. A 
nyelvészeti kutatásokban élen járó tudósok 
között több orvosi végzettségűt is találunk, 
mindenekelőtt Gyarmathy Sámuel (1751–
1830) és Bugát Pál (1793–1865) munkás-
ságát kell kiemelnünk. 

A X. század közepén, a Visztula és az 
Odera közötti vidékeken a nyugati szláv 
törzsek szövetségéből kialakult a Piast csa-
lád vezette lengyel királyság. A korábbi 
„pogány gyógyító kultúra” ugyanazon ta-
pasztalati ismereteken nyugodott, mint a 
többi szláv nép gyakorlata: gyógynövények 
ismerete, a táltosok gyógyító erejében vetett 
hit határozta meg a mindennapi gyógyító 
gyakorlatot. Ebben hozott döntő változást 
a kereszténység felvétele, az egyházi szer-
vezet kialakulásával a templomok, plébáni-
ák és a szerzetesi kolostorok körül szerve-
ződtek a keresztény gyógyító gyakorlat el-
ső formái, a kolostori könyvtárakban a régi 
orvosi kéziratok, különböző gyógyszerek 
receptgyűjteményeit őrizték, míg a kolos-
tori kertekben gyógynövényágyások adták 
a gyógyításhoz szükséges alapanyagokat. A 
kolostorokban létesített betegszobák nem-
csak a beteg rendtársak számára létesültek, 
hanem a környék elhagyatott szegényeinek, 
beteg vándorainak is gondozó helyévé vál-
tak. A plébániai iskolákban a gyerekek a 
legalapvetőbb egészségügyi ismereteket is 
megszerezték, a nagyobb monostorokban 
pedig mindig volt olyan szerzetes testvér, 
aki képzett gyógyító barát volt.

A lengyel krónikás irodalomban számos 
feljegyzés található a királyi és a főnemesi 
udvarokban megfordult idegen nemzetisé-
gű orvosokról, kiváló gyakorlattal rendelke-
ző sebészekről, akik jó fizetségért – hosszabb-
rövidebb időre – szerződtek lengyel földre, 
illetve tudunk lengyel származású gyógyí-
tók külföldi gyakorlatáról. A központosított 
királyi hatalom már a saját alapítású egye-
temek megszervezésére törekedett, amely 
ugyan a pápa engedélyéhez volt kötve, de a 
felügyeletet az alapító uralkodó gyakorolta. 
A krakkói egyetemet Nagy Kázmér lengyel 
király alapította 1364-ben, működését a ki-
rály és a krakkói püspök ellenőrizte, célja a 
királyi hatalmat szolgáló értelmiség nevelé-
se lett. Az orvosi kar tevékenységének első 
évtizedeiről alig van adat, viszont sok emlí-
tés történik arról, hogy Hedvig királynő az 
1390-es években adományaival nagymér-
tékben elősegítette az orvosi kar fejlődé-
sét. A krakkói egyetem orvosi karán az első 
doktori címet 1527-ben adták át. A huma-
nizmus átformálta a tudományok művelő-

inek köreit: addig főleg egyházi személyek 
gyakorolták a tudományokat, de a humaniz-
mus szellemiségének hatására a városi pol-
gárság is megjelent a tudományos életben, a 
reformáció pedig a társadalom minden réte-
gét bevonta a művelődés és oktatás műve-
lésébe. A XVI. században a tengermellékén 
és Nagy-Lengyelországban sorra alakulnak 
a magasabb műveltséget nyújtó, kollégi-
umi rendszerű gimnáziumok (Gdansk – 
1558, Turun – 1568, Chelm – 1506, Elbag 
– 1508, Wroclaw – 1506), amelyek maga-
sabb ismereteket nyújtva, az egyetemek-
re készítették fel a diákokat. Ilyenek lettek 
később a jezsuita kollégiumok is, amelyek 
közül kiemelkedett a Báthori István által 
alapított vilnoi jezsuita kollégium (1578), 
ahol egyetemi struktúrát alakítottak ki, és 
a teológiai kar kivételével a legfontosabb 
egyetemi karokat is működtették. A krakkói 
Jagello Egyetem a XVI–XVII. század for-
dulóján ugyan válságba került, de továbbra 
is a lengyel művelődés legfontosabb köz-
pontja maradt.  Az ellenreformáció hatásá-
ra a krakkói egyetemen megerősödött a ka-
tolikus irányítás, a krakkói püspök melletti 
erős felügyeletet a jezsuita rend gyakorolta, 
amely szigorú cenzúra után engedélyezte a 
tankönyveket, a tananyagot, az előadó ta-
nárok személyét. Ez alapjaiban határozta 
meg és korlátozta a gyakorlati orvoskép-
zést. A lengyel orvoslás története azonban 
kiváló orvosok nevét és értékes orvosi kézi-
könyvek sorát őrzi ebből a korszakból is.  A 
XVII. században jelentősen megnövekedett 
a gyógyszertárak száma: a városi patikák 
mellett számos – jezsuiták, kapucinusok, 
irgalmasok alapította – egyházi kolostori 
patika kezdte működését, amelyek elsősor-
ban a világi betegek ellátását szolgálták. A 
XVIII. század nagy egészségügyi reformja-
it a hadseregben is alkalmazták: állandóvá 
vált a parancsnokságokon működő főorvos, 
az egyes katonai egységekhez szerződtetett 
orvosok és sebészek jelenléte, a tábori kór-
házak rendszere. 

1795 tragikus dátum Lengyelország törté-
netében: a három szomszédos hatalom – Po-
roszország, a Habsburg Birodalom és Orosz-
ország – végleg felosztotta a lengyel király-
ság területét, ezzel közel 130 évre megsem-
misült az egységes lengyel állam. A három 
országrész mindegyike egymástól eltérő ál-
lamszervezetbe került, ahol az adott ország 
egészségügyébe kellett integrálódni. Porosz-
országhoz került a lengyel területek 20%-a, 
a lakosság 23%-a. Ide csatolták Szczecin, 
Wroclaw, Gdansk és Poznan orvosképzé-

Kelet-Közép-Európa orvosi múltja
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si intézményeit. Az orvosi ellátás rendszere 
igyekezett a lakosság lélekszámához igazod-
ni, ezért a poroszországi orvosképző intéz-
mények – amelyekben nagy létszámban ta-
nultak és tanítottak lengyelek – a magasabb 
orvos létszámok kibocsátására törekedtek. 
A Habsburg fennhatósághoz csatolt Galícia 
– hasonló egészségügyi és oktatási rendsze-
re miatt – viszonylag könnyebben integrá-
lódott.  Krakkó – a Jagello Egyetem – Len-
gyelország második felosztása után Ausztriá-
hoz került, majd 1809-ben a Napóleonhoz hű 
Lengyel Nagyhercegség része lett, 1815-től 
– a bécsi Kongresszus döntése értelmében – 
önálló városállammá vált és csak 1846-ban, 
a galíciai felkelés leverését követően került 
vissza a Monarchiához. Krakkó mindvégig 
a lengyel szellemi élet központja, a hazafias 
szellem ápolója maradt. A mindenkori meg-
szálló hatalom éberen figyelte az ott folyó 
eseményeket, ugyan erőszakosan nem avat-
kozott be, de mindig volt hatásos módszere, 
hogy valamilyen módon visszaszorítsa a ha-
zafias szellem túláradását. Természetesen a 
bécsi udvarhoz közel álló professzorok ke-
rültek az egyetem vezetésébe, de az oktatás 
színvonalát ez nem veszélyeztette. Lengyel-
ország felosztásának utolsó etapjaként a volt 
lengyel királyság területének 62%-a, a lakos-
ság 45%-a orosz uralom alá került: 1831-ig 
részleges autonómiával rendelkeztek, majd 
az orosz közigazgatási rendszerbe olvasz-
tották be ezen lengyel területeket. Az orvosi 
igazgatás vonatkozásában csak részben őriz-
ték meg az 1772–1786 között hozott lengyel 
közegészségügyi reformok formáit, azonban 
továbbra is a területi elvek határozták meg az 
orvosi ellátást. Az ide csatolt két orvosi kar 
a vilnoi és a varsói egyetemen működött, a 
képzés nem vesztett korábbi színvonalából.  
A XIX. század első fele lényeges időszak a 
keleti lengyel területek tudományszervezése 
szempontjából, sorra alakultak a tudomány 
fejlődése, az orvostársadalom összefogása, a 
szakkönyv-, és tudományos folyóiratkiadás 
szempontjából nélkülözhetetlen orvosi társa-
ságok, egyesületek. A lengyel orvoslás múlt-
ját feltáró fejezet fontos része a lengyelor-
szági egyetemi szintű orvostörténeti oktatás 
folyamatának, irányzatainak, korszakainak, 
kimagasló egyéniségeinek és alapvető szak-
irodalmának bemutatása. A lengyel orvoslás 
történetét feltáró rész a közelmúlt eseménye-
ivel zárul.          

Az orosz orvosi múlt kezdetéről, az 
ószláv fejedelemségek – Kijev, Szmolenszk, 
Novgorod, Belgorod, Visgorod, Pszkov, 
Polock stb. – beteggyógyítási szokásairól, 
gyógyító személyeiről igen kevés adat áll 
rendelkezésre, az empirikus, népi gyógyá-
zati gyakorlatot feltételezhetünk. A feltárt 
temetők leletanyaga tükrözi a korabeli be-
tegségeket, következtethetünk az átlagélet-
korra, a gyermekhalandóságra, illetve a fér-
fi lakosság esetében a különböző sebesülé-
sekre, a „helyreállító sebészi” beavatkozá-

sokra és eredményességükre. A fejedelmi 
udvarokban már megjelentek a képzett or-
vosok és tapasztalt sebészek, akik nemcsak 
a fejedelmi családot, hanem a tágabb érte-
lemben vett udvart is ellátták, többségük 
a keleti rítust követő szerzetesrendek tag-
jai voltak. A világi gyógyítók megjelenése 
nagyjából a XVII. századtól volt számotte-
vő, tevékenységüket ekkortól már közpon-
ti rendelkezések szabályozták.  Az orvo-
sok javarészt Európa nagyhírű egyetemein 
végezték tanulmányaikat, igen kedveltek 
voltak a nagy hagyományokkal rendelkező 
itáliai egyetemek. A polgári orvosok köré-
nek, és a hadsereg orvosi karának jelentős 
százalékát egyaránt a külhonból ide szár-
mazottak alkották. Ebből az időszakból 
már színvonalas orvosi szakirodalom is ma-
radt az utókorra kéziratos, vagy nyomtatott 

formában. Az orvoslás és közegészségügy 
szempontjából fontos előrelépés a XVIII. 
században történt meg I. Péter és Nagy Ka-
talin uralkodása idején. Hasonlóan a felvi-
lágosodás szellemét követő európai uralko-
dókhoz, ők is sokat tettek az egészségügyi 
közigazgatás, a működést szabályozó köz-
ponti rendelkezések, és a korszerű orvos-
képzés létrehozásáért. A fejlődés elősegítői 
továbbra is a külhonból ide áramló orvosok 
voltak, az élenjárók között több magyart is 
találunk: Gyöngyössi Pál (1707–1770), Ke-
resztúri Ferenc (1735–1811), Reineggs Ja-
kab (1744–1793), Péken Keresztély (1730–
1779), Orlay János (1770–1829), hogy csak 
a legismertebbeket említsük. Az orosz or-
vosképzés történetének érdekes, nem elha-
nyagolható eleme az orvostörténelem okta-
tása, kutatása, intézményrendszerének ki-
alakulása és eredményes működése.    

Közép-Európa egyik bonyolult múltú 
térsége a mai román állam térsége, ahol az 
ókortól sok nép és hosszabb-rövidebb ideig 

fennálló államalakzatok váltották egymást. 
A népvándorlás időszakában megfordultak 
itt a besenyők, kunok, a Bizánci Birodalom 
határ menti népei, szlávok, bolgárok, az itt 
élő románok azonban nehezen hozták létre 
önálló fejedelemségeiket. A hosszú török 
uralom alatti széttagoltság, az eltérő kul-
túrákban való lét további megosztottságot 
eredményezett. A nemzeti és kulturális élet 
központja Erdélybe helyeződött át, ahol 
már a XIV. századtól számottevő létszám-
ban voltak jelen a románok, a görög kele-
ti egyház jelentette számukra az összefogó 
keretet. Itt nevelődött ki az a román értelmi-
ség, amely meghatározó lett a románság ké-
sőbbi történelmében.  A korabeli Erdélyben 
román-magyar ellentétről nem volt tudo-
más, a tordai vallásbéke a görög keleti hitet 
követő románokra is vonatkozott. A havas-
alföldi és a moldvai román fejedelemségek 
kialakulása és megerősödése után mindig 
életben maradt a románság egyesülésének 
gondolata, de ez erős nemzeti mozgalommá 
csak a XIX. században vált. A vita – mű-
velődéstörténeti, tudománytörténeti vonat-
kozásban – elsősorban az erdélyi szellemi 
és történeti teljesítmények „románosításá-
ban” keresendő. A reális kép kialakításához 
természetesen sok türelemre és megértésre 
van szükség, vonatkozik ez az orvosi emlé-
kekre is, hiszen az erdélyi románság orvosi 
teljesítménye együttesen román és magyar 
szellemi örökség. Ezért is találunk egyér-
telmű hasonlóságokat, összefonódásokat a 
magyar, az erdélyi és a román orvoslás, or-
vosképzés, közegészségügy, szakirodalom 
vonatkozásában.  

A Balkán kultúráját – erre utalnak az 
ókori ásatási anyagok is – alapjaiban ha-
tározta meg a görög és a hellenisztikus 
kor szellemisége. A római légiók 27-
ben meghódították a szétforgácsolódott 
Hellaszt, de a Balkán nem lett „római”, 
a görög szellem tovább élt a világhódí-
tó rómaiak idején is. A római császárság 
idején a szellemi élet és a művészet – ki-
csit átalakult módon – továbbra is Hel-
lászt idézi. A Nyugatrómai Birodalom 
megsemmisülése után a kereszténység 
Bizáncban nyer teret, és itt mentik át az 
ókori kultúrát, klasszikus hagyományo-
kat a keresztény műveltségbe. A VI. szá-
zadban teljesednek ki a klasszikus görög-
római hagyományok, valamint a keleti 
hatások ötvözeteként létrejövő bizánci 
művészetek, tudományok, amelyek a X. 
században jutnak el a csúcspontra. Kons-
tantinápoly 1453-ban török uralom alá 
kerülésével nemcsak Bizáncban, hanem 
a környező országokban (Bulgáriában és 
Szerbiában) is a stagnálás és a hanyatlás 
időszaka következik be. A keleti ortodo-
xia e két balkáni országa sajátos jelleg-
zetességeket vesz át a bizánci kultúrából 
és tudományból, görög forrásokból táp-
lálkozva görög nyelven rögzíti gondola-
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tait. A bizánci ortodox kolostorokban – a 
nyugati keresztény kolostorokhoz hason-
latosan – másolják az ókori kéziratokat, 
jelentős kéziratgyűjteményeket hoznak 
létre. Ezek a könyvtárak tekinthetők azon 
híres iskolák alapjának, amelyekre tá-
maszkodva létrejöttek a középkor jelen-
tős európai egyetemei. Keleten és Nyu-
gaton a kolostorokban formálódtak ki a 
gyógyítás tudományának sajátos közép-
kori formái, Salernohoz hasonlóan műkö-
dött többek között Konstantinápoly több 
monostora is. A betegek gyógyítása, a 
gyógynövénykert létrehozása, és a kép-
zett ápolók jelenléte itt is általános volt, 
akik a gyógyítás mesterségét tanították 
is. Az ochridi kolostor nagy tudású szer-
zetes gyógyítóinak kéziratos orvosi fel-
jegyzései sok hasonlatosságot mutatnak 
a salernoi „regimen sanitatissal”. A török 
hódoltság korának maradandó emléke a 
Török Birodalom egészében alkalmazott 
egészségügyi rendeletgyűjtemény, amely 
európai viszonylatban is korát megelő-
zőnek mondható. A bolgár orvoslás „mo-
dern” fejlődése a XIX. századtól indult 
meg, a tanulmányaikat külhoni egyete-
meken végzett orvosoknak köszönhetően. 

A délszláv területek – kiemelten Szer-
bia – történelmét és orvoslásának múlt-
ját tekintve a kezdetek szintén a kolostori 
medicinához kapcsolódnak. A hosszú tö-
rök uralom természetszerűen minden vo-
natkozásban erőteljes befolyást gyakorolt 
a területen élők mindennapjaira, művelő-
désére, orvoslására. A XVIII–XIX. szá-
zadtól viszont a magyar kapcsolatrend-
szer vált dominánssá: a délszláv orvosok 
magyarországi megjelenése csakúgy je-
lentékeny volt, mint a magyarok délvi-
déki tevékenysége. A térség történelmé-
nek ismeretében nem kíván különösebb 
magyarázatot az egészségügyi igazgatási 
rendszer, a közegészségügy szabályozása 
közötti hasonlóság.      

Valamennyi ország, régió orvostörté-
netének fontos alkotóeleme az orvosi nyelv 
kérdése, a nemzeti nyelv uralkodóvá válása 
a szakmai gyakorlatban és a tudományos 
publikációk közreadása területén. Az orvosi 
szaknyelv fejlődésének hasonlóságait és a 
csupán egy-egy nemzetre, országra jellem-
ző sajátosságait is nyomon követi az ismer-
tetett kötet. 

Kapronczay Károly könyve sok éves ku-
tatás eredménye, értékes, hiteles, idegen 
nyelvű (orosz, lengyel, szerb) forrásokra tá-
maszkodik. Hézagpótló mű a magyar nyel-
vű orvostörténeti szakirodalomban, ugyan-
akkor élvezetes olvasmány az érdeklődők 
számára.           

KAPRONCZAY KATALIN

(Kapronczay Károly: Közép-Kelet-Európa or-
vosi múltja. Budapest, Ziegler ny. 2013)

FOGYÁS ÉTCSOKIVAL?

Riasztó arra gondolni, hogy miközben az 
egészségügyi statisztikák szerint hazánkban 
minden negyedik tizenéves túlsúlyos, mint-
egy 350 000 gyermek nem jut megfelelő táp-
lálékhoz, sőt éhezik. Mindkét véglet további 
kóros állapotokat idéz elő. Az elhízás például 
cukorbetegségre hajlamosít. 
Nem véletlen tehát, hogy a hazai média tele 
van bűvösnek mondott fogyókúrás receptek-
kel. Az étcsokoládét valószínűleg egyetlen fo-
gyókúrás program sem tartalmazza, pedig több 
tudományos vizsgálat tanúsága szerint bízvást 
tartalmazhatná. Andrew P. Neilson, a Virgini-
ai Állami Egyetem táplálkozástudomány-pro-
fesszora vezeti azt a munkacsoportot, amelyik 
egereken kutatta, hogy a kakaó melyik ösz-
szetevője gátolja a kísérleti állatok elhízását és 
cukorbetegségük kifejlődését zsírban gazdag 
étrend esetén. A kísérletekben a kakaóban lévő 
antioxidánsok, a flavanolok bizonyultak ked-
vező hatásúnak. (A flavanolok nem azonosak 
a flavonolokkal, bár mindkét vegyületcsoport a 
flavonoidok családjába tartozik.)

A kísérleti állatokat zsírban gazdag vagy 
kifejezetten zsírszegény diétán tartották 12 
héten keresztül, és a zsíros kosztot különböző 
flavanolokkal is kiegészítették. A zsíros ét-
rendhez monomer, oligomer, illetve polimer 
procianidinben gazdag flavanolfrakciókat 
adtak. A vizsgált hatóanyagokat 25 mg/ttkg 
dózisban adták az egértáphoz, ami töredéke 
a hasonló kísérletekhez használt dózisnak, 
de közel van ahhoz az adaghoz, amit az em-
ber egészséges táplálkozás során elfogyaszt.

A kísérleti adatok értékelése azt igazol-
ta, hogy a procianidinok hatékonysága kö-
zött jelentős különbség van: a zsíros kosz-
tot fogyasztó egerek akkor nem híztak, ha 
az oligomer procianidinban gazdag frakciót 
kapták, és a cukorbetegség korai formája, 
a csökkent glükóztolerancia is akkor ja-
vult (a cukor bevitele után az anyagcsere 
hamarabb helyreállította a normális vércu-
korszintet).

A munkacsoport 11 szerző nevével meg-
jelent dolgozata a Journal of Agricultural 
and Food Chemistry című folyóiratban 
így foglalja össze a kísérlet eredményeit: 
„A kakaó flavanoljainak elhízást és cukor-
betegséget megelőzni képes tulajdonsága 
döntően az oligomer procianidinok bio-
aktivitásának köszönhető. Ez különösen 
azért fontos, mert ebben a tanulmányban 
kifejezetten kis adagot alkalmaztunk. A 
flavanolfrakciók hosszú távú etetésével 
lehet a jövőben tisztázni, hogy melyek 
fejtik ki azt a bioaktivitást, amelyre a hí-
zás ellen küzdve szükségünk van.”

NEMI HORMONOK ÉS HIRTELEN 
SZÍVHALÁL

A hirtelen, váratlan szívhalálnak legtöbbször 
nincs előjele. Gyakorta kifejezetten egészséges, 
versenyszerűen sportoló emberek esnek össze, 
olykor mérkőzés közben, s ha nincs azonnali, 
eredményes újraélesztési kísérlet, ez a rosszul-
lét végzetes. A nemzetközi statisztikák szerint 
évente ötmillió hirtelen szívhalál történik vi-
lágszerte, az Egyesült Államokban ez a szám 
250 000–300 000, nálunk 20 000–30 000.

Az Egyesült Államokban, Portland vá-
rosában egymillió lakos sok esztendős meg-
figyelése útján végzik az Oregon Sudden 
Unexpected Death tanulmányt 16 kórház 
munkatársainak együttműködésével. A vizs-
gálat vezetője Sumeet Chugh, a Cedars–
Sinai Heart Institute igazgatója. A kutatók 
azt találták, hogy a hirtelen szívhalálnak az 
esetleges újraélesztési kísérletek ellenére is 
áldozatul esett nők és férfiak vérében magas 
volt az ösztradiol átlagos vérszintje. A hirte-
len szívhalált halt férfiak tesztoszteronszintje 
pedig alacsonyabb volt a népesség átlagánál. 

A vizsgálatot végző munkacsoport 149, 
hirtelen szívhalálból újraélesztett beteget 
vizsgált meg igen részletesen, beleértve a 
vér hormonszintjének mérését is, és az 
eredményeket összehasonlították 149 ko-
szorúér-betegségben szenvedő kontroll-
személy adataival. A két betegcsoportban 
az átlagéletkor, a férfi/nő arány gyakorlati-
lag azonos volt. 

Azoknak a nőknek, akik hirtelen szív-
halált szenvedtek, de újraélesztésük sike-
resnek bizonyult, az ösztradiolszintjét át-
lagosan 54 pg/ml-nek találták, a kontroll-
csoportban ez a laborérték 36 pg/ml volt. 
A hirtelen szívhalálból visszahozott férfiak 
ösztradiolszintje átlagosan 68 pg/ml-nek 
adódott, míg a coronaria-beteg kontroll-
személyek adata 52 pg/ml-nek bizonyult. 
A férfiak között a vér tesztoszteronszintje 
hirtelen szívhalál esetén 4,4 ng/ml volt, a 
kontrollcsoportban pedig 5,4 ng/ml, tehát 
a kontrollszemélyeknek magasabb volt az 
átlagos tesztoszteronszintjük.

„Ez az első vizsgálat, mely arról szá-
mol be, hogy a nemi hormonok szintje és 
a hirtelen szívhalál kockázata között ösz-
szefüggés van. Az adatokat további tanul-
mányoknak kell megerősíteniük. Jelenleg 
úgy látjuk, hogy az ösztradiol alacsony 
vérszintje a hirtelen szívhalál veszélyét il-
letően jó kilátásokat jelent, illetve az emel-
kedett tesztoszteronérték férfiak számára 
kedvező laboratóriumi lelet” – mondotta a 
vizsgálat vezetője.

Forrás: Weborvos

Orvosszemmel
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HA ELTŰNNE AZ ÉLET…

Milyen lenne a Föld, ha egyik napról a má-
sikra minden létező életforma eltűnne ró-
la? A vég többféleképpen is eljöhet – egy 
szupernóvarobbanással, mely halálos gam-
masugárzásban fürdeti meg a Földet. Jöhet 
egy szupervírus, mely halálosnak bizonyul-
hat minden földi élőlényre nézve. Bár egyik 
sem valószínű, de azért nem elképzelhetet-
len. Akkor hát képzeljük el, hogy mi történ-
ne, ha holnap minden élőlény eltűnne a Föld 
színéről. Sokkal több, mint gondolnánk. Az 
élet nem csupán valamiféle fertőzés a boly-
gó fizikai felszínén. Az élő szervezetek igen 
nagy szerepet játszanak látszólag élettelen 
folyamatok egész sorában – a klímában épp-
úgy, mint mondjuk a lemeztektonikai folya-
matokban. Az élet nyomai mindenhol ott 
vannak és az egész Földet átformálták. Ha 
eltűnne, minden megváltozna. 

Tételezzük fel a legrosszabb esetet, 
hogy minden kihal: állatok, növények, 
óceáni algák, de még a mikroorganizmu-
sok is. Az első, amit megjegyezhetünk, 
hogy mi nem történne meg.  Nem lenne 
gyors bomlás, merthogy a bomlást jelen-
leg szinte teljes egészében baktériumok és 
gombák okozzák. A bomlás nagyon lassú 
folyamat, a szerves molekulák reagálnak 
az oxigénnel. A legtöbb elpusztult szer-
vezet egyszerűen mumifikálódna, vagy 
elemésztenék őket a gyorsan fellángoló 
tüzek. Mindemellett a kihalás első hatá-
sai gyorsan elkezdenek megmutatkozni, 
ahogy az éghajlat – különösen a kontinen-
sek belsejében – egyre forróbbá és szára-
zabbá válik. Mindez azért történik, mert 
az erdők és a füves területek úgy működ-
nek, mint hatalmas szivattyúk; elszívják a 
vizet a talajból és a légkörbe engedik, ha 
pedig nincsenek élő növények, ez a szi-
vattyú leáll és pár héten belül megszűnik 
a csapadékhullás. A növények leveleiről 
elpárolgó nedvesség is segít a bolygó hű-
tésében, de mivel a fák többé nem „izzad-
nak”, a felmelegedés egyre gyorsul. A Föld 
egyes vidékein a hatások még erőteljeseb-
bek. Az Amazonos-medencében például 
a csapadékhullás alapvetően a növények 
nedvesség-kibocsátásától függ. Ha nincs 
növényzet, gyors a felmelegedés, akár a 
8 Celsius-fokot is elérheti. Ám ez csak a 
kezdet. Ahogy múlnak az évek, a világ 
egyre melegebb lesz, mivel a szén-dioxid 
feldúsul a légkörben. Ez főleg azért törté-
nik, mert az óceánokban immár nincsenek 
planktonszervezetek, amelyek tárolják a 
szervezetükben a szenet. Ahogy ez a bi-

ológiai szénszivattyú leáll, az egyébként 
szénhiányos felszíni vizek egyensúlyba 
kerülnek a szénben gazdag mélyrétegekkel 
és széntöbblet a légkörbe kerül. Alig két 
évtized múltán a  légköri szén-dioxid kon-
centrációja megháromszorozódik, ami kb. 
5 fokkal emeli meg a globális hőmérsékle-
tet. A plankton hiánya más módon is hat, 
mert nagy mennyiségű dimetil-szulfidot 
engednek ki az óceánok felett. Ezek a 
molekulák normális körülmények között 
kondenzációs magként szolgálnak a felhő-
képződéshez. Plankton nélkül a felhőkben 
szinte azonnal nagyobb cseppek képződ-
nek, a felhők sötétebbé válnak és több hőt 
nyelnek el, ami újabb két fokos hőmérsék-
let-növekedéssel jár. Mindez együttvéve a 
sarki jégsapkák egyre gyorsuló olvadását 
okozza. Az általános felmelegedés a csa-
padék növekedésével jár, de nem minde-
nütt. Az egyébként nedves trópusok még 
nedvesebbek, a száraz vidékek még szá-
razabbak lesznek. Mindeközben eltűnnek 
a talajok is, mivel nincsenek növényi gyö-
kerek, amelyek megkötnék. A hegyvidéke-
ken néhány évtized alatt lepusztul a talaj, a 
síkságokon talán csak évszázadok alatt. Az 
erodálódott talaj végül az óceánokban köt 
ki.  Megváltoznak a folyók is. Medrüket 
többek között a növényi gyökerek tartják 
kordában, ezek hiányában viszont kilép-
nek medrükből, a hegylábaknál szétterül-
nek, sok ágra szakadoznak a síkságokon. 
A talajok eltűnésével a világ egyre homo-
kosabbá válik, az agyagos szemcsemére-
tet egyre durvább szemcsék váltják fel. Az 
erózió (az olvadás-fagyás váltakozása, il-
letve a szél) az alapkőzetet kezdi ki. A víz-
folyások mind mélyebbre vágják magukat, 
a felszín egyre tagoltabbá válik. A klíma-
változás következtében olyan értelemben 
is megváltozik az erózió jellege, hogy 
csökken a kémiai mállás szerepe. Eközben 
a légköri szén-dioxid-szint tovább nő, ami-
nek következtében a mállás szintje lassan 
visszaáll egy egyensúlyi szintre, a globális 
hőmérséklet pedig annyira megemelkedik, 
hogy a Föld valamennyi jégtakarója elol-
vad.  Évmilliók során a légkör is teljesen 
átalakul. Ahogy nő a szén-dioxid szintje, 
úgy tűnik el az oxigén; 10 millió év múltán 
az aránya 1 százaléknál is kisebb lesz, túl 
kevés ahhoz, hogy ózon képződhessen. Az 
ózonréteg eltűnésével a Föld teljes egészé-
ben kitetté válik az ibolyántúli sugárzás-
nak. Oxigén hiányában a vastartalmú kő-
zetek nem oxidálódnak, bolygónk vöröses 
színe szürkévé változik.  Nagyjából 100 
millió évvel az összes élőlény kipusztulá-
sa után a Föld  olyanná válik, mintha so-
sem lett volna rajta élet. Több száz millió 
év múltával juthat el ismét olyan állapotba, 
mint amilyen a keletkezése után úgy egy-
milliárd évvel lehetett, amikor megjelent 
rajta az élet. 

(2014. november 15.)

HAMIS FOSSZÍLIÁK A PIACON

1999 októberében Washingtonban a 
National Geographic nagyszabású saj-
tótájékoztatóján bejelentették, hogy egy 
új, tollas fosszíliát találtak Kínában; egy 
kimérát, mely a legkülönbözőbb álla-
tok keverékét mutatta. Az Archaeoraptor 
liaoningensisnek elnevezett fajt a magazin 
novemberi számában készültek bemutatni 
egy cikkben, melyben a lap egyik munka-
társa leírta, olyan a farka, mint egy dino-
szauruszé, a végtagjai, mint egy primitív 
madáré. Liaoning tartományban akadtak 
rá, és ez képviseli a hiányzó láncszemet a 
dinoszauruszok és a madarak között. Ám 
ez, sajnos, nem volt igaz. A lelet közönsé-
ges hamisítvány volt, a paleontológia tör-
ténetének egyik legnagyobb átverése. (A 
történet igen hosszú és szövevényes, erre 
most nem térünk ki részletesen.)

A hamis fosszíliák szinte tömegével ke-
rültek és kerülnek elő Kínában. A prob-
léma gyökere az, hogy a maradványokat 
többnyire szegény parasztemberek ássák 
ki a földből, és ahelyett, hogy szakkép-
zett paleontológusokat hívnának, eladják 
a leleteket kereskedőknek és múzeumok-
nak.  Liaoning Kína északnyugati részén 
fekszik, szegény, de erősen iparosodó tar-
tomány, mely a 90-es évektől kezdve az 
őslénytani kutatások egyik központja lett, 
amikor számos korai madárfosszília ke-
rült elő a földjéből. Amikor 1996-ban 
felfedezték itt az első ismert tollas dino-
szauruszt, a  Sinosauropyteryxet, való-
ságos „aranyláz” kezdődött el. Ez a vi-
dék a kréta időszakban mocsaras terület 
volt, környékén számos vulkán műkö-
dött, ami ideális körülményeket nyújtott a 
fosszilizálódáshoz. Maga a kínai állam is 
ösztönözte a fosszíliakeresést. Több ezer 
paraszt túrta és túrja a földet a maradvá-
nyokért, aztán amit lelnek, jó esetben pár 
ezer dollárért eladják erre szakosodott ke-
reskedőknek. A kínai múzeumok ugyan 
maguk is indítanak terepi expedíciókat, 
ám gyűjteményük zöme ilyen amatőr ása-
tásokból származik.  A múzeumok komoly 
dilemma előtt állnak. Ha nem vesznek le-
leteket a parasztoktól, akkor sok értékes 
és egyedi példány magánygyűjtőknél vég-
zi és sosem látja őket komoly szakember. 
Ha pedig vesznek, arra ösztönzik a parasz-
tokat, hogy tovább keressenek.  Ez pedig 
súlyos károkkal is jár.  A hozzá nem értő 
kezek által kiemelt fosszíliák sokszor meg-
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sérülnek, és mire esetleg eljutnak a szakér-
tőkhöz, már senki sem tudja megállapítani, 
milyen jellegű és korú rétegekből kerültek 
elő, ezzel tömérdek tudományos informá-
ció megy veszendőbe. 

Sokkal nagyobb gondot jelentenek 
azonban a hamis, preparált „ősmaradvá-
nyok”. A pénz reményében ásó parasztok 
jól tudják, hogy az ép példányok többet 
érnek, ezért néha szándékosan olyan, 
gyakran különböző helyekről származó 
maradványokat illesztenek össze „egész-
szé”, amelyeknek semmi közük sincs 
egymáshoz.  Ezt már-már olyan tökélyre 
fejlesztették, hogy a szakembereknek is 
nagyon alaposan  meg kell vizsgálniuk a 
leleteket, hogy meggyőződjenek a való-
diságról. A hamisításnak a legkülönbö-
zőbb módjai ismertek. Előfordul, hogy 
ugyanazon faj más-más egyedeinek kü-
lönböző maradványait rakják össze, így 
megesik, hogy pl. egy Microraptor ko-
ponyája, teste, farka, különböző egye-
dektől származik. A kutatók olyat is ta-
pasztaltak, hogy eltérő fajokból raktak 
össze egy teljesen új maradványt. A ha-
misítás legszélsőségesebb módja, ami-
kor a hiányzó részeket kőzettel pótol-
ják. Ritkán még az is megesik, hogy rajz 
alapján a parasztok maguk fabrikálnak 
ősmaradványokat, aztán értesítik a kuta-
tókat, akik a fél országot átutazzák, ám 
egy pillanat alatt, első ránézésre kiderül, 
hogy pl. gondosan „legyártottak” egy 
Archaeopteryxet. 

A kis regionális múzeumok szer-
te Kínában megalkotják a saját 
fosszíliagyűjteményüket, melyekben sok a 
hamis példány, vagy ha valódi, nincs meg-
felelő szakember, aki az alapos kutatást 
elvégezhetné rajtuk. Egy kínai iparmág-
nás Shandong tartományban létrehozta sa-
ját múzeumát, melyben több mint kétezer 
korai madárfosszília és ezer körüli dino-
szaurusz-csontváz látható. Szakértők sze-
rint azonban e leletek jó része hiányosan, 
vagy egyáltalán nem dokumentált helyről 
származik, rétegtani besorolásuk erősen 
kétséges. 

A Kínából előkerült fosszíliák sok-
szor kötnek ki a tengerentúlon is. Ennek 
meggátolására 2011-től egy új törvény 
értelmében nagyon szigorúan büntetik 
azokat a személyeket, ill. szervezeteket, 
amelyek hatósági engedély nélkül juttat-
nak ősmaradványt külföldre. Mongóliá-
ból eleve tilos bármilyen fosszíliát kül-
földre vinni, ennek ellenére mégis töb-
ben megkísérlik. 2012-ben egy a T. Rex 
közeli rokonának számító Tarbosaurus 
bataar csaknem teljes csontváza árverés-
re került egy New York-i aukciós házban 
és bár a paleontológusok figyelmeztet-
tek, hogy csakis illegálisan kicsempé-
szett példány lehet, el is adták 1 millió 
dollárért. 

(2014. december 11.)

ÚT A VÍZSZINTESTŐL A 
FÜGGŐLEGESIG

Kisgyermek- és iskoláskorban a napok, he-
tek, hónapok hosszú időnek tűnnek. Minél 
idősebb lesz azonban az ember, annál in-
kább rohan az idő. Hétköznapjainkban a 
sok munka és számtalan elintéznivaló köze-
pette szinte kicsúszik a kezeink közül. Még 
szembetűnőbb az élet gyorsasága, ha gyer-
mek érkezik a családba, vagy ismerőseink, 
tágabb családunk körében a gyermekfejlő-
dés tanúi lehetünk. Az első életévekben a 
gyermek maga is saját fejlődésének mér-
földköveit élheti meg. A koragyermekkori 
életkor legfigyelemreméltóbb és legfonto-
sabb fejlődési szakasza a járástanulás.

A születés után a csupán csak fekvő cse-
csemőtől az önállóan közlekedő kisgyerme-
kig vezető út nagyon rövid – különös, ha fi-
gyelembe vesszük, mennyi motorikus képes-
séget kell elsajátítania a csecsemőnek az első 
lépés megtételéig. A kisgyermekek átlagban 
egy éves korukban teszik meg első méterei-
ket szabadon, de az egészségesnek mondha-
tó motorikus fejlődés időtartama rendkívül 
tág határok között mozog. Míg egyik gyer-
mek már 9 hónapos korában elkezd járni, 
mások esetleg csak húsz hónapos korukban. 
Ám az időpont, amikor a gyermek megtanul 
járni, nem vetít előre semmit a gyermek jö-
vőbeni alapvető tanulási képességeiről.

Egy hosszú klinikai vizsgálatban sváj-
ci kutatók 222 egészséges újszülött motori-
kus fejlődési folyamatát figyelték meg. Arra 
voltak kíváncsiak, van-e összefüggés az első 
lépések megtételének időpontja, valamint a 
későbbi intelligencia, illetve motorikus ké-
pességek között. A vizsgálat egy gyermeknél 
sem talált bizonyítható összefüggést, ezek 
szerint tehát teljesen lényegtelen, mikor ta-
nul meg járni egy gyermek.

De melyek azok a faktorok, amelyek a 
járástanulás időpontját befolyásolják? Bi-
zonyítható, hogy ebben elsősorban a kör-
nyezetnek van nagy szerepe. Ahhoz, hogy 
egy újszülött megtanuljon valamit, illetve 
a megtanult dolgot gyakorolhassa, számos 
lehetőség meglétére van szükség. Azaz, a 
gyermeknek biztosítani kell a szabadságot, 
hogy kiélhesse a járáshoz való késztetését. 
Ha azonban főleg a babakocsiban tologatják 
és minden félresikerült lépés után felkapják, 
s a karban tartják, elveszik tőle a lehetőséget 
képességeinek gyakorlására.

Ha megvizsgáljuk az egyes országok 
gyermekeinek fejlődési szakaszait, bizonyos 
különbségekre figyelhetünk fel, melyek ép-
pen a fenti állítást bizonyítják. Számos kul-

túrában jellemző, hogy a gyermekeket sokat 
hordják: ölben vagy hordozóban, háton vagy 
a mellkasukon – a járástanulás szempont-
jából lényegtelen. Megfigyelhető azonban, 
hogy az ázsiai és afrikai gyermekek sokkal 
korábban kezdenek el járni, mint az európai-
ak, akik életük első hónapjait gyakran főként 
fekve töltik. A kutatók szerint egyértelmű 
összefüggés látható abban, hogy az érzéke-
lés, az észlelés és az egyensúlyérzék gyakor-
lása hiányzik azoknál a gyermekeknél, aki-
ket nem hordanak olyan gyakorisággal.

Az önállóan megtett első méterek idő-
pontjánál sokkal fontosabb az a kérdés, hogy 
hogyan, egészségesen történt-e az első lé-
pések megtétele. Hiszen a gyermekek ép-
pen ebben az időszakban fektetik le későbbi 
mozgásfolyamataik alapkövét. Így például a 
rossz lábtartás, vagy hibásan megtanult moz-
dulatminták jelentősen kihathatnak a későb-
bi egészségre. Egy jól kidolgozott alapzat, a 
mi esetünkben szó szerint lábazat rendkívül 
fontos sok más motorikus képesség szem-
pontjából is.

A szülők is támogathatják gyermekeiket 
a járástanulásban, mely során fontos, hogy 
sohase kényszerítsük a gyermeket a járásra. 
Ők ugyanis éppen akkor indulnak el, ami-
kor motorikusan már képesek rá – és egy 
nappal sem korábban! Ha a szülők átgon-
dolják, hogy egy rosszul járó, gyakran eleső 
gyermeket biztosan nem könnyebb kezelni, 
mint egy kiegyensúlyozottan mászót, akkor 
rájönnek, hogy semmi értelme sincs a gyer-
mek járásra való kényszerítésének. Ezen kí-
vül jobb, ha megteremtjük nekik az optimá-
lis feltételeket, mint a különböző járó- vagy 
kerekes eszközöket, vagy az állandó gyakor-
lást. Nyáron a mezítlábazás az ideális, hogy 
természetesen tanuljon meg járni. A hideg 
évszakokra alternatívát jelentenek a speciá-
lis cipők, az ún. járástanuló cipők, amelyek 
különösen rugalmas anyagból készülnek. A 
gyermek szempontjából biztonságos környe-
zet, és sok türelem a további feltétele annak, 
hogy sérülés nélkül és sok örömmel lépjen át 
egy következő fejlődési szakaszba.

Az egykor annyira kedvelt különböző 
járástanuló szerkezetek, járókák az utóbbi 
években sokat veszítettek népszerűségük-
ből. Ezeknek a járókáknak a lényege, hogy 
biztosítsák a közlekedés lehetőségét azok-
nak a gyerekeknek, akik még önállóan nem 
tudnak egyenesen járni. A baj ezekkel a járó-
szerkezetekkel az, hogy balesetveszélyesek, 
másrészt használatuk során rossz lábtartás 
alakul ki. Mivel a gyermekek hajlanak ar-
ra, hogy lehetőség szerint a talaj fölött lóg-
janak, ehhez lábujjhegyen „állnak”, s így 
közlekednek, anélkül, hogy talpukat a tala-
jon tartanák. A járástanuló szerkezetek nem 
késztetik a gyermekeket járásra, éppen ellen-
kezőleg. Vizsgálatok igazolják, hogy azok 
a gyermekek, akik járástanuló szerkezetet 
használtak, rendszerint inkább később tanul-
tak meg járni.
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„ A táncosra lezúdul
a fény szerelmes árja.
Ő táncával a mozgás
lelkét a fényre tárja.”  

(Paul Engle)1

Gyermekkorom óta táncolok, a pör-
gés, a ritmus, a mozdulatok szép-

sége magával ragadott. Többféle stílus 
megismerése, kipróbálása után második 
éve táncművészeti középiskolában ta-
nulok. A tánc – elsősorban a klasszikus 
balett-tanulását, valamint a közismereti 
– így a természettudományi – tanulmá-
nyaimat igyekszem összhangban, har-
móniában kezelni. 

A mozgás elvárt pontossága, fegyel-
mezett elsajátítása, esztétikus megjelení-
tése során gyakran eszembe jutott, hogy 
a háttérben az emberi test mozgását fi-
zikai jellemzők, törvények, szabályok, 
összefüggések irányítják. Feltettem ma-
gamnak a kérdést: szabad-e, lehet-e a 
szigorú természeti törvények és a művé-
szi hatás kapcsolatát vizsgálni, vannak-e 
olyan kapcsolódási pontok, amelyek ezt 
a két, látszólag oly távol eső területet 
összekötik?

Rendhagyó módon a fizikát a táncmű-
vészet felől közelítettem, kutatásom célja 
az volt, van-e összefüggés a természet és 
művészet között, a művészi mozgás és a 
mozgás természeti törvényei között, szere-
pet játszanak-e a fizika törvényei a művészi 
hatás létrehozásában.

Érdeklődésemet alátámasztotta például 
az az érdekes interjú, amely erről a témáról 
készült Vass Imre koreográfussal:

1 A fejezetek előtt, mottóként idézett vers-
sorok Paul Engle (1991): Táncképek című 
versciklusának részletei, Nagyvilág,7. szám

– Táncosként mi okból döntöttél amel-
lett, hogy a táncot a fizika témakörével ve-
gyítve mutatod be?

– Mikor fizikát kellett tanulnom, ak-
kor nem érdekelt, aztán a táncos pályám 
megkezdésével ösztönösen a tudomány fe-
lé nyúltam, abból is kezdtem táplálkozni. 
Ezek sem mélyreható megismerések vol-
tak, inkább inspiráció és kezdő löket, ami 
a fantáziavilágomba beépülve, elkezdett 
megjelenni munkáimban. A tudományon 
belül is a kvantumfizika, az atomon belüli 
világ érdekel mostanában, az, hogy miként 
épül fel, milyen törvények uralkodnak.

(http://fidelio.hu/tanc/interju/vass_
imre_a_science_fiction_ugyanolyan_tag_
fogalom_mint_a_tanc)

Számomra azonban jelenleg még csak 
egy egyszerű világ bontakozik ki: a me-
chanikai mozgások és a táncművészet lé-
tező vagy nem létező kapcsolatának fel-
tárása.

„Testével, akár a késsel,
a táncos a fénybe hasít
egy táncoló istenszobor

éled és szökken talpra itt.”

Mozdulatoktól a táncképekig

A táncművészet tanulása során a naponta 
történő, szüntelen gyakorlás, a folyama-
tos ismétlés teszi az embert szellemileg és 
fizikailag is erőssé. Mindennek megvan a 
maga technikája, a gyakorlatok elméleti 
háttere, minden fontos és nélkülözhetet-
len, ami az agyból indul el és a végtagja-
inkban ér véget.

A tánc kialakulásának kezdetén ez 
a tudatosság még nem határozta meg 

alapvetően a mozgások mi-
nőségét. A tánc keletkezését 
elsősorban az ősi barlangraj-
zokról ismerjük, az emberek 
a napi élelem beszerzése, a 
gyűjtögetés után – esténként 
a tűz körül – már mozdulatok 
sorával próbálkoztak. 

Később a két tenyerük ösz-
szeütésével, majd a lábdob-
banásokkal – a ritmikus moz-
gások nyomán – megszüle-
tett a körtánc, megszólaltak 
az énekhangok. A természet 
hangjainak utánzására termé-
szetes anyagokból, hangszere-
ket készítettek. Az első táncok 
a „célzene”, azaz felvonulá-
sok, harcok, vallási kultuszok 

közös zenéivel összefüggésben alakultak 
ki. A kedv fokozása, a félelem tompítá-
sa miatt vagy egyszerűen a szórakozás-
ként táncoltak, énekeltek. A kultúra fejlő-
désével a táncok új jelentést is kaptak: a 

XXIII. TERMÉSZET–TUDOMÁNY
DIÁKPÁLYÁZAT

Terpsichoré nyomában
A fizika és a táncművészet kapcsolatáról

BORBANDI BETTINA
Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola

A kép forrása: http://newswatch.nationalgeographic.
com/2013/01/21/discovering-the-higgs-through-

physics-dance-and-photography/

Megjelenik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával
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csillagok járását, a napszakok, évszakok 
változását az asztrális táncokkal fejezték 
ki, megjelentek a férfi-
vá avatás táncai, a harci 
táncok, temetési táncok, 
gyógyító táncok vagy 
éppen a születést ünnep-
lő táncok.

A táncművészet ősi 
eredete mindmáig hat, 
Martha Graham így ír 
erről: „Amikor új táncot 
komponálok, ősi lépések 
törnek elő, és régi gesz-
tusok áradnak belőlem. 
Nem számít, jók-e vagy 
rosszak, a lényeg, hogy 
ősiek.” (Fuchs szerk., 
2008, 170.oldal)

Az ókorban kezdődött 
el a táncművészet való-
di története, a táncosok 
hivatásszerűen, képzett 
előadókként léptek fel, 
majd a rohamos polgá-
ri fejlődésnek köszön-
hetően a XV. század-
ban, Franciaországban 
és Olaszországban, a re-
neszánsz udvarokban a 
tánc már nélkülözhetet-
lenné vált. Új művészi 
ágak jöttek létre, így például kialakult a 
színpadi táncművészet.  

A különböző társadalmi rétegekbe tarto-
zók táncai különböztek egymástól, a neme-
sek és az egyszerű emberek életüket, szo-
kásaikat, hagyományaikat, érzéseiket moz-
dulataik eltérő megjelenítésével fejezték ki.   

A legfényesebb olasz udvarokban az első 
koreográfiák is megszülettek, komoly tánc-
lépésekkel, bonyolult alakzatokban és sza-
bályos térformákban adták elő a táncukat, 
zenész mesterek élő zenéjére. A mesterek 
homokórával és körzővel a zene szerkeze-
tét elemezték, ez egyúttal a tánc két legfon-
tosabb elemének, a térnek és az időnek a 
zenével való összhangját is eredményezte.

Milánóban rendezték meg az első élő-
képjátékot 1489-ben, ennek nyomán bővült 
később az olasz balett újabb előadásokkal.

1581-ben, Párizsban a francia tánc-
művészet is bemutatta az első szín-

padra állított művét; a 
balettmozdulatokat a 
mai napig francia nyel-
ven tanuljuk és hasz-
náljuk.

A XVI. században a 
fizika az égi és föl-
di mechanika megfi-
gyelésével a mozgá-
sok leírását követte, a 
mozgások jelenségei 
egyszerű szabályok, 
összefüggések, magya-

rázatok, érvelések nyomán váltak ér-
telmezhetővé.

„A táncos lábát föld s kő röpteti,
a vadmadár szavát a föld szele.

Az űr a szálló holdat tartja fenn,
a táncos az eget, ha dőlne le.”

A hétköznapi  
és a művészi  

mozgások

A hétköznapi mozgá-
sok a mindennapja-
ink részét jelentik. A 
helyváltoztatások so-
rán gyalogosan vagy 
járműveken, egyenes 
vagy görbe vonalú pá-
lyákon, adott távolsá-
gokat adott idő alatt 
tehetünk meg. Az em-
beri test az életfunkci-
ókhoz, élethelyzetek-

hez kapcsolódó mozgásokat, kar- és/
vagy lábmozdulatokat, test- vagy fej-
mozgásokat végez.

A művészi mozgás során, ha csak 
egy tréninggyakorlatról (bemelegítés-
ről) van szó, már akkor is mindennek 
a „helyén kell lenni”, a fejet ponto-
san kell tartani, egyenes háttal, feszes 
testtartást kell kialakítani.

Ez a lábakat, lábfejeket, karokat, 
kézfejet is érinti, az esztétikus mozgá-
sokhoz, a fejlődésükhöz minden egyes 
mozdulatnál az izmokat szigorúan be 
kell kapcsolni a tartáshoz, majd a 
mozgás indításához. 

A kétféle mozgás összehasonlításának 
szép példájára lehet bukkanni olvasmá-
nyaink során:

„Szokásos napi mozgásainkhoz képest 
a megformált mozgás, a tánc ritka, kivéte-
les, ünnepi. Pedig sokkal közelebb áll az 
univerzális mozgalmassághoz, a kozmi-
kus kinézishez (…) Hiszen minden mo-
zog, a nyugalom csak kivétel, látszólagos, 
viszonylagos.

Klee kristálytisztán fogalmazta ezt 
meg: „Mozgás képezi minden keletke-
zés alapját (…) Mert a tér is időbeli foga-
lom.(…) A karakter: mozgás.” (Tillmann, 
2007)

A térben történő művészi mozgás a 
test jellemzőitől függően fizikai mozgás-
ként jön létre, időbeli változását a ritmus 
szabályozza.

Fontos lehet megfigyelni és értelmez-
ni, hogy ez a fizikai mozgás hogyan ve-
zethet művészi hatáshoz, esztétikai él-
ményhez.

Mary Wigman írja: „A mozgás ad 
értelmet és jelentést a művészien ki-
alakított és megformált gesztusnyelv-
nek. Hiszen a tánc kizárólag akkor vá-
lik értelmezhetővé, amikor tekintetbe 
veszi és megőrzi az ember természetes 
mozdulatnyelvének jelentéseit (Fuchs 
szerk.,2008).

A-ból B-be egy egyszerű pályán 
is eljuthatunk, azonban ez a pálya 
a „szép” üzeneteit is hordozhatja 

Forrás: Uhrik Dóra (2004): Klasszikus balett képeskönyv

Forrás: Cape Town International Ballet Competition

Forrás: Uhrik Dóra (2004): Klasszikus balett képeskönyv
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(Schechner, 1984). Ezt az üzenetet, 
jelentést vizsgáljuk meg a követke-
zőkben.

„Tűz lobbantja a fejet, vállakat,
a csöndben felkiált a mozdulat.
ugrás, fény, választás véletlene,

táncosból kibomlik a táncnak szel-
leme.”

Fizikai jellemzők –  
művészi mozdulatok

A művészet mozdulatnyelvére, folyamatá-
nak kialakulására jellemzően a – korábban 
már említett – tér és idő, valamint az erő 
kapcsolódása, „adagolása” lehet hatással.
(Körtvélyes,1999)

Az erőt – a táncosok nyelvén a dinami-
kus erőt – a tánc eleven lélegzetének is ne-
vezik. A fizika tudományában mindez már 
a XVII. században, Isaac Newton (1643–
1727) munkájában megjelent.

A mechanikai világkép megalkotása so-
rán a tér és az idő valamint a tömeg és az 
erő alapfogalmakat használta.

Alapelvei a tehetetlenség, az erőhatás és 
a kölcsönhatás jelenségei nyomán fogal-
mazódtak meg.

Mozgástörvényei és az általános tömeg-
vonzás törvénye mindmáig a klasszikus fi-
zika, a mechanika meghatározó törvényeit 
jelentik. A táncművészetre ezek a fogal-
mak, alapelvek, törvények minden erősza-
koltság nélkül átvihetők, értelmezhetők, 
továbbgondolhatók.

„A tér: nem tudtam én,
a forma mi lehet.

Táncod most itt dobog,
mint szív: élő s meleg:”

(Térben és időben)

„Idő, erő és tér: ezek az elemek adják a tánc 
életét. Az elemi erők e hármasságából a tér 
a táncos valódi tevékenységének színhelye, 
mely hozzá tartozik, hiszen maga alkot-
ja meg” – fogalmaz a tánc nyelvén Mary 
Wigman. (Fuchs szerk.,2008,152.oldal)

Ehhez kapcsolódóan vizsgáljuk meg, 
mik azok a fizikai mennyiségek, amelyek 
a középiskolai tanulmányokban fontos is-
meretekként jelennek meg, és amelyek a 
művészi mozgást is meghatározzák:

1. A haladó mozgás során vagy álló hely-
zetben:

tömeg: m [1 kg]

sebesség:  v;  [ 1 ]

Lendület: I= m×v 1 kg×m/s]
gyorsulás: a = ∆v/∆t [1 m/s2]
erő: F= ∆I / ∆t= m ×∆v/∆t= m×a 1 kgm/

s2]= 1 newton= 1N

Itt célszerű feltennünk a kérdést: milyen 
erők hatnak a táncosra?

nehézségi erő; 
Fneh= G tartóerő;   
Ftartó   súrlódási erő   ; Fs           

2. A forgó mozgás során:
tehetetlenségi nyomaték: a forgó mozgás-

nál a tömeggel analóg θ = m× r2

szögsebesség: ω ; [1/s]
szöggyorsulás: β= ∆ω/∆t

Perdület N = ω×θ  
[1 kg×m2/s]

F o rg a t ó n y o m a t é k 
M=∆N/∆t; M= θ×β [1 
kg×m2/s2]

                                                                                
„ Mozgó gyerek

akár egy ének:
végtagjai

kifejezések.”

Jelentéstől az össze-
függésekig

A forgómozgásnál a fizi-
kai jellemzők létrehozásá-
ban a karoknak, lábaknak 
kitüntetett szerepe van.

A karmozdulatok fel-
adata lehet az, hogy a di-
namikus gyakorlatoknál 
– ugrásoknál, forgások-
nál – lendületet adnak, az 
egyensúlygyakorlatoknál 

biztonságot nyújtanak.(Uhrik, 2004)
Természetesen ez a mozgás nem a fizikai 

törvények alapján előre megtervezett, a fel-
adat megoldása a során a balett törvénysze-

Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/
Isaac_Newton

A képek forrása: Keith Roberts (ABT) in 
The Rite of Spring, photo by Roy Round
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rűségei játszanak fontos szerepet. Különös 
érzés éppen a fizika törvényeinek „legyőzé-
se”, annak az emelkedett mozgásnak, kife-
lé fordítottságnak (en dehors) a létrehozása, 
amely a művészi hatást eredményezi a gya-

korlatok, valamint a koreográfiák, előadások 
létrehozása során és amely mozgás a termé-
szetesség ellen hat.

A fizika tankönyvek az összefüggéseket 
tényszerűen, a fizikai fogalmak között ha-

tározzák meg, a tanítási órákon 
azonban az összefüggések alá-
támasztására a példákat a táncos 
maga adhatja meg, a balett órá-
kon tanult mozdulatok, mozgá-
sok segítségével. Így kaphatnak 
új jelentést, „élő” értelmezést a 
következő összefüggések:

A művészi mozgásnál egy-
értelműen fontos még a test 
tengelyének valamint a test tö-
megközéppontjának helyzete. A 
tengely és a tömegközéppont 
helyének biztos alkalmazása je-
lenti a táncos számára a teste sta-
bil egyensúlyi helyzetének meg-
találását, begyakorlását.

„Ugrás, fény, választás 
véletlene,

a táncosból kibomlik a táncnak szelleme

A művészi hatás

A művészi mozgás 
létrehozásakor a tán-
cosnak feltétlenül 
fontos kontrollálni 
a testét, a művészi 
hatás eléréséhez ta-
pasztalataink szerint 
azonban a fizikai jel-
lemzők pontosságá-
nak megtartása alap-
vetően fontos.

A művészi moz-
gások elemzése ala-
pos és elmélyült ku-
tatásokra is lehető-
séget adott. Kenneth  
Laws, a témához 

kapcsolódó könyvében a tánc fizikájáról 
ír, arról, hogy Newton törvényei jelenthe-
tik az alapját nem csupán a mozgó tárgyak, 
hanem a táncoló emberi test mozgásának 
is.(Laws,2002)

A klasszikus balett mozdulatrendszeré-
nek ismeretén túl a táncos a modern tánc 
műfajában is leggyakrabban a lendület, a 
tehetetlenség és a gravitáció fizikai fogal-
mát használja.

Mindkét műfajban a fizika a pontos tech-
nikai tudás elsajátításához járulhat hozzá, 
azonban Mary Wigman szerint „…ahol a 
technika előtti hódolat öncélúvá válik, ott 
megszűnik a művészet. Terpsichoré ilyen-
kor elfedi arcát, és csendben elfordul szere-
tett gyermekétől, megtagadva tőle ajándé-
kát.” (Fuchs szerk., 2008, 156. oldal)

„A táncosnő lélegzete
gyereket sírni tanít,

magasba lendített karja
madarakat röpít.

A zene így szól: Látod,
nem szeszély, de szabály

műve, hogy te vagy a boldog,
te magad vagy a tánc.”

Köszönetemet fejezem ki  Uhrik Dóra 
Kossuth-díjas táncművésznek a Klasszikus 
balett képeskönyv című könyvében megje-
lent képek, illusztrációk felhasználásának 
engedélyezéséért.                               
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Engle, Paul (1991): Táncképek, Nagyvilág,7. 
szám

Fuchs Lívia szerk.(2008): Táncpoétikák. 
L’Harmattan, Budapest

Körtvélyes Géza (1999): Művészet, tánc, tánc-
művészet. Planétás Kiadó

Laws, Kenneth. (2002):Physics and the Art of 
Dance.Oxford University Press

Schechner, Richard.(1984): A performance. 
Múzsák

Tillmann J. A.(2007): A Ladomi lelet. Új 
Palatinus Könyvesház Kft.

Uhrik Dóra (2004): Klasszikus balett képes-
könyv. ELTE Eötvös Kiadó

Az ábrán I a tehetetlenségi nyomaték, ω a szögsebesség 
A kép forrása: Keith Roberts (ABT) in The Rite of Spring, 

photo by Roy Round

A képek forrása: Keith Roberts (ABT) in The Rite of Spring, photo 
by Roy Round

A kép forrása: Uhrik Dóra (2004): 
Klasszikus balett képeskönyv
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A projektmunkám alapjául szolgáló kí-
sérlet a növények világával kapcsolatos. 

Azon belül is a növényeket érő ingerek, és 
az ingerekre adott válaszreakciók, mozgások 
vizsgálata a kísérlet fő témája. Vizsgálni fo-
gom a csírázó növények gyököcskéjének és 
rügyecskéjének növekedését a gravitációs 
erő irányának függvényében.

A növények mozgása

Az állatokhoz hasonlóan a növények is ké-
pesek helyüket, illetve helyzetüket meg-
változtatni. A növény növekedését és fej-
lődését belső (elsősorban a DNS) és kül-
ső (környezeti) tényezők szabják meg. 
Ezek között az összeköttetést – legalábbis 
részben – a növényi növekedésszabályo-
zó anyagok, vagyis hormonok közvetítik. 
Hagyományosan öt fő típust különböz-
tetünk meg: auxinok, gibberellinek (sejt-
megnyúlás), citokininek (sebgyógyulás, 
sejtosztódás), etilén (érés, növekedés és 
auxinszállítás gátlása), abszcizinsav (általá-
nos gátló). Az adott kísérletben 
és a hosszanti növekedési fo-
lyamatokban kiemelt szereppel 
bír az auxin (auxein=növekedni, 
megnövelni; felfedezésében 
Paál Árpád magyar kutatónak is, 
megfigyelése: „egy, a csúcsból 
kiinduló anyag a növekedéssza-
bályozás közvetítője”). Az auxin 
a gyökér- és hajtáscsúcsban ter-
melődik, onnan szállítódik a bá-
zis felé, a megvilágítással ellen-
tétes oldalon. Hatása mindig a 
hormon gradiensével, eloszlásának megvál-
tozásával függ össze.

• serkenti a sejtek és szervek meg-
nyúlásos növekedését

• leválás (abszcisszió) gátlása

• szállítószövetek differenciációja 
• serkenti a termések fejlődését, já-

rulékos gyökerek képződését idé-
zi elő

A növényi mozgásokat két alapvető 
csoportra lehet bontani: aktív és pasz-
szív mozgások. Az aktív mozgásokhoz 
energiabefektetés szükséges, ezt az ener-
giát a növények ATP hidrolízisből nyerik. 
Ezek az aktív mozgások lehetnek helyzet-
változtató (tropizmus, nasztia) illetve hely-
változtató (taxis). 

Tropizmus. Azt a jelenséget nevezzük 
tropizmusnak, amikor egy növény vala-
milyen egyirányú inger hatására helyze-
tet változtat, illetve nőni kezd, azaz a 
mozgást inger váltja ki és irányítja végig. 
Viszonylag lassú, és a növekedésben, sejt- 
és szöveti szerkezetben beálló változások 
kísérik. Pozitív tropizmus az, amikor a nö-
vény az inger felé, negatív az, amikor a nö-
vény az ingerrel ellentétes irányba mozdul. 
A legfontosabb példái a foto és az alábbi 
kísérletben is vizsgált geo/gravitropizmus.

Nasztia. A magasabb rendű növényeknek 
az ingerek irányától független helyzetváltoz-
tató mozgása. A nasztiák turgormozgások, 
melyek csak egyféleképpen zajlanak le, a 
szerv felépítése szerinti pályán. 

Taxis.  Jellegzetes ingerületi folyamat, 
amely inger hatására bekövetkező helyvál-
toztató mozgást eredményez.

A kísérlet

Hogyan nőnek a növények a gravitációs 
erő változásának függvényében?

A geotropizmus (vagy más néven 
gravitropizmus) a növények nehézségi erő 

által kiváltott ingermozgása, a növényi 
mozgások legáltalánosabb fajtája. E fo-
lyamat során a növényben kialakulnak 
ortogeotrópos, azaz a gravitációs erővel 
párhuzamos irányba rendeződő szervek (fő-
gyökér, főhajtás) és plagiogeotrópos szer-
vek (oldalgyökér, oldalhajtás), amelyek a 

gravitációs erő irányával szöget zárnak be.  
A gravitációs inger hatására a gyö-
kér (gyököcske) a gravitációs erő irá-
nyába mozdul el, a hajtás ellenkezőleg 
(1. ábra).

Háttér: a reakciót az auxin újraeloszlása 
váltja ki. 

A gyökér a magban lévő gyököcské-
ből fejlődik, kialakul szállítási, felszívási, 
megnyúlási zóna és tenyésző kúp. A te-
nyésző kúpot pedig a gyökérsüveg borít-
ja. A gyökérsüveg (2. ábra) a gyökér osz-
tódó (merisztéma) szövete által folyama-
tosan termelt, szétszakadozó szövettömeg. 
„Külső rétegének sejtfalai elnyálkásodnak, 

1. ábra. A csírázó növény részei

Hogyan nőnek a növények 
a gravitációs erő változásának függvényében?

Biológia projektmunka
VÁNKOS BOLDIZSÁR

Budapesti Farkas Mihály Általános Iskola és Gimnázium

hajtás

mag

gyököcske
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majd az egyes talajrészecskékhez tapadva, 
súrlódva lemorzsolódnak, ezáltal szüntele-
nül pusztulnak, de a leszakadt rétegek a gyö-
kércsúcs osztódó zónájából állandóan pót-
lódnak. A folyamatosan megújuló gyökérs-

üveg így védelmet nyújt a gyökércsúcs ér-
zékeny osztódó szövetének. Sejtjei nyálkás 
váladékot tartalmaznak. A váladék a Golgi-
készülékekben termelődik és nagy sejtnedv-
üregekben (vakuolumokban) raktározódik.” 

A zömmel savas poliszacharidokból ál-
ló nyálkaanyagok segítik a gyökér előre-
hatolását a talajban és néhány nehezen fel-
vehető ionnal komplexet képezve (pl. Zn-, 
Mo-, Cu-ionok/ segítik az ionfelvételt is 
a gyökérszőrökben. Sejtjei vakuolumokat 
tartalmazó tipikus parenchima sejtek.

A gyökércsúcs további szerepe a védelem 
mellett a növekedési folyamatokban mutat-
kozik meg. Maga a folyamat érzékelésből, 
jelátvitelből (szignáltranszdukcióból) és a 
sejtválaszból áll.

Érzékelés: a süveg központi része a 
kolumella/kolumna. Itt speciális sejtek, 
sztatociták (statocyta) találhatók, amelyek 
„alapi részén nem raktározott jellegű, az át-
lagosnál sűrűbb, nehezebb keményítőszem-
cséket találunk. A sztatolitoknak (statolith) 
vagy amiloplasztoknak is nevezett szem-

csék lényegében gravitációs érzékelők, ha-
tásuk az auxint kifelé mozgató transzporter 
fehérjék (citoszkeleton átrendeződés) műkö-
désére irányul, ezek járulnak hozzá a gyö-
kér szöveteiben az auxin újraeloszlásához. 
A sztatolitok a sejtek bázisán található 

organellumok, melyek az éppen aktuális 
gravitációs állapotnak megfelelően képesek 
átrendeződésre (3. ábra), (reorientációra), 
azaz a sejt elhelyezkedésétől függetlenül, an-
nak bázisára fognak átvándorolni. 

Transzdukció. Az a folyamat, amely so-
rán a mechanikai inger (a keményítőszem-
csék mozgása és a sejtmembránnal való 
érintkezése) kémiai jellé alakul át. A szem-
csék a leülepedésükkel érintett membrán-
szakaszokon kalcium  felszabadulást indu-
kálnak, a kalcium a sejtekben legáltaláno-
sabb másodlagos jelátvivő, amely a már 
említett módon helyileg auxin felszabadu-
láshoz és újraeloszlásoz vezet.

Válasz. A gyökér földhöz köze-
lebbi oldalán az optimálisnál nagyobb 
auxinkoncentráció alakul ki, amely gátolja 
a növekedést, a felső oldalon kialakuló op-
timális koncentráció azonban serkenti azt, 
így egyenlőtlen növekedés indul meg, ami 
végül a gravitációs erő irányába forduló 
gyökérnövekedést eredményez. 

A kísérlet lefolyása

Szükséges eszközök listája:

• Itatóspapír vagy szalvéta
• Retekmagok (a retek a legjobb vá-

lasztás, mivel gyorsan nő és fejlődik, 
de ugyanúgy megfelel a paradicsom, 
bazsalikom illetve a zsálya)

• 18 darab CD-„tok” (helyettesíthető 
műanyag lappal, kemény 
iratrendező nejlonnal)
• Filctoll
• Jegyzetfüzet
• Vonalzó
• (lehetőség szerint fény-
képezőgép)
• Olló

Előkészítés
A kísérlet előkészítése 

előtt keressünk egy sima, 
vízálló felszínt, ahol minden 
eszköz és hozzávaló elfér.

Első lépés: vágjunk ki 
18 darab többrétegű kört a szalvétából il-
letve itatóspapírból (a körök illeszkedje-
nek a CD-tokokba).

Második lépés: Helyezzük a kivágott 
köröket a CD-tokokba (praktikus a véko-
nyabb CD- tok)

Harmadik lépés: helyezzünk el 4-4 ma-
got 1-2 cm távolságra egymástól minden 
tok közepén.

Negyedik lépés: nedvesítsük meg a 
szalvétát, majd csukjuk be a CD-tokokat.

Ezzel el is készültek a „mag szendvi-
csek”.

A tizennyolc darab „szendvicset” hat 
darab hármas csoportra bontjuk, minden 

hármas csoportba kerül egy álló (viszonyí-
tási alap), egy vízszintes és egy forgatott 
helyzetű tok. A kísérlet hatszor ismétlésére 
azért van szükség, hogy kellő mennyiségű 
adat álljon rendelkezésre a kiértékeléshez. 

Ötödik lépés: vegyünk egyet a hármas 
csoportokból és filctollal jelöljük meg a 
tokok hátulját, egytől háromig számozva 
őket, az egyes számú minden csoportban a 
„kontroll”, a kettes a „fektetett/vízszintes” 
és a hármas a „forgatott” jelölést kapja. 

Hatodik lépés: jelöljük meg a tokok 
elejét: a négy oldalra írjuk rá a „fent”, a 
„jobb”, a „lent” illetve a „bal” szót. 

Hetedik lépés: helyezzünk a háromból két 
tokot ( az egyes és a hármas számút) valami-
lyen tartóra függőlegesen, és helyezzük el a 
kettes számút vízszintesen (5. ábra).

• Helyezzük az egészet árnyékos 
helyre, hogy a fototropizmus ne 
zavarja meg az eredményeket

• Locsoljuk és ellenőrizzük naponta, 
ha szükséges, gyakrabban

• A hármas számú „szendvicset” a 
magok csírázásától kezdve 1–2 na-
ponta fordítsuk el az óramutató já-
rásával megegyező irányba kilenc-
ven fokkal (az első forgatás után a 
„bal” szó kerül felülre)

• Készítsünk kísérleti naplót, amibe 
feljegyezzük a gyököcskék állapo-
tát és a forgatások gyakoriságát, 
valamint fotókkal dokumentáljuk 
az egész kísérletet.

Saját tapasztalatok

A kísérletet 2013. július 7-én készítettem 
elő, és kilenc nap után a kísérlet a várt 
eredménnyel zárult. 

Ahogy azt az elméleti összefoglalóban le-
írtam, az egyes számú „szendvicsben” talál-

2. ábra. Gyökérsüveg szövettani metszete

4. ábra. A gyökér növekedési 
irányának megváltozása

5. ábra

3. ábra. sztatolitok átrendeződése
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ható magok a geotropizmus 
miatt egyenesen, függőle-
gesen csíráztak, a gravitáci-
ós inger állandósága miatt 
irányváltoztatás nélkül.

A kettes számú (vízszin-
tes) szendvicsben található 
magok a CD-tok falai közé 
szorulva nem tudtak a gra-
vitációs erő okozta inger-
re reagálni, így azok sza-
bálytalanul kanyarogva 
nőttek, vízszintesen irány-
ban (7. ábra).

A kísérlet szempontjá-
ból legfontosabb „szendvics” a hármas 
számú (forgatott). A pár naponta történő 
forgatással tulajdonképpen a gravitációs 

inger irányának megváltozását model-
leztük, ami a fent említett keményítő-
kristályok átrendeződésével a növekedés 
irányának megváltozását okozta.

A forgatással az addig függőlegesen 
növekedő gyököcske vízszintes helyzetbe 
került és kiváltódott az előbbiekben ismer-
tetett folyamat, azaz a szemcsék átrende-
ződése és az auxin újraelosztása. Ennek 
megfelelően az újonnan fejlődött gyökér-
szakasz az eddigi gyökérszakaszra merőle-
gesen növekedett tovább. A további forga-
tásokkal minden alkalommal ugyanez a fo-
lyamat ismétlődött. (8.1., 8.2., 8.3. ábrák)

Érdekesség:

A süveg eltávolításával a gyökér nem 
érzékeli a gravitációt (nem tudja, merre 
van a lefelé), ennek regenerációja után 

azonban a geotrópos érzékeny-
ség helyre áll. 

A trijód benzoesav/ TIBA/is-
mert auxintranszport gátló ezért 
csökkenti a geotrópos érzékeny-
séget.                                  

A szerző a Biofizika különdíj 
kategória első díjasa.

Irodalom

Dr. Berend Mihály, Dr.Szerényi Gábor-Biológia 
I. (Műszaki Könyvkiadó Kft., 2011)

„Passzív és aktív mozgások” (119-122)
„A növekedés szövettani alapjai” (130-132)
„Inger-ingerület-ingerválasz” (135-138)
„Szabályozás a növények szervezetében” (138-

139)
Fonyó Attila: Az orvosi élettan tankönyve 

(Medicina könyvkiadó ZRT, 2011) 
„Jelzőmolekulák, receptorok és jelátvi-

tel”(54-70)
Bognár János-www. plantarium.hu (Szövettan 

– gyökérsüveg / kaliptra Közzétéve: 2013. 
március 1.)

6.2. ábra. Függőleges növekedés

8.2. ábra. A forgatás hatása7. ábra. Vízszintes növekedés

8.1. ábra. A forgatás hatása

8.3. ábra. A forgatás hatása

Képesek-e a kutyák az írott szavakat megkülönböztetni?
NYÁRÁDI BALÁZS

Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium

„A kutyakiképzés nem receptgyűjtemény, hanem gondolkodásmód. Tartalmát, lényegét 
nem hétpecsétes titokként őrzött és csak a kiválasztottak számára hozzáférhető, 

már-már mágikus műfogások, hanem olyan természettudományos ismeretek alkotják, 
amelyeket mindenki elsajátíthat, alkalmazhat és továbbfejleszthet.”

Dr. Kováts Zsolt

Kutyánk tanításában segítségünkre van-
nak az etológia és a magatartáskuta-

tás eredményei. Sokféle tanuláselmélet lé-
tezik; mint ahogyan az élőlények tanulása 
is rendkívül összetett és sokrétű folyamat. 
Kutyánk nevelése és tanítása során a refle-

xeken és ösztönökön kívül számolnunk kell 
a tudatos felismerés erejével, a jó és rossz 
megkülönböztetésének képességével, a di-
cséret és a büntetés formáló hatásával. A 
kutyának fejlett asszociációs és emlékező 
képessége, valamint logikája van; nevelé-

se során ezen képességeit kell felhasznál-
nunk, nem pedig tekintélyelvre és erőszak-
ra támaszkodni. A kutyatartók és -kikép-
zők többsége tudja, hogy a helyes jutal-
mazással mindent megtaníthat kutyájának. 
Jutalomként szolgálhat egy-egy finom falat, 
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játék a gazdival vagy a kedvenc játék meg-
szerzése, egy dicsérő szó és kedves simoga-
tás. A kutya számára a jutalomfalat kiemelt 
jutalmazó eszköz lehet. Szaglása és ízle-
lése együttesen teszi ingerlővé a jutalmat, 
és a kutya izgatott, munkakész állapotát 
elég sokáig ébren lehet tartani segítségével. 
Jutalomfalatnak lehetőleg ne száraz tápot 
válasszunk, mert azt a kutyának rágnia kell, 
ami időveszteséget jelent, valamint megle-
hetősen hamar szomjassá válik tőle, és ez 
a munkakedv csökkenését eredményezi. A 
legmegfelelőbb a felvágott vagy virsli adá-
sa, mert ezeknek még az illata is kifejezet-
tebb, így jobban ingerli az állatot. 

Ahogy az élet más területein, úgy igaz a 
nevelésre is; tudni kell abbahagyni, lehető-
leg pedig akkor, amikor éppen a legjobban 
megy. Így aztán kutya és gazdája siker-
élménnyel, örömmel telve hagyja abba a 
gyakorlatozást, és a kutya emlékezetében a 
tanulási folyamathoz nem kínos hercehur-
cát, hanem jó mulatságot kapcsol hozzá. 

Ha egy spontán viselkedésformát (tehát 
egy viselkedést, mely belső indíttatású), köz-
vetlenül a megjelenése után megjutalmazunk, 
azaz a vezérlő ösztön vagy belső indíttatás 
kielégülést nyer, úgy pozitív megerősítésről 
beszélünk. A pozitív megerősítés során elsa-
játított tudást a magatartáskutatás „sikerből 
való tanulás“-nak nevezi, és a tanulási formák 
egyik legeredményesebbjének tartja. A tanu-
lási folyamat eredményességét több tényező 
befolyásolhatja: a viselkedés és a megerősítés 
időbeli elrendezése; minél előbb következik 
be a kívánt viselkedésforma után a jutalom, 
annál könnyebben kapcsolja ezeket össze a 
kutya. A megerősítés intenzitása; egy unott 
hangon kiejtett „okos kutya“ megerősítő ereje 
nem mérhető össze egy igazán finom falattal 
vagy kiadós játékkal. A megerősítés gyako-
risága; első időben igyekezzünk minden jó 
magatartást jutalmazni. A kutyában lezajló 
motiváció erőssége; nem mindegy, hogy egy 
számára érdektelen dologgal, vagy kedvenc 
játékával próbáljuk meg a feladat elvégzésé-
re rábírni.  

A kutya agya képes egyes események és 
történések egymáshoz rendelésére (asszoci-
áció). Mindannyiunk által ismert bizonyíték 
erre a sétához használt póráz láttán örömuj-
jongásban kitörő kutya esete. A kutya ösz-
szeköti a kézbevett póráz képzetét a sétá-
lás képzetével, éppígy az etetőtál látványát 
és a táplálkozás kellemes érzetét. És ezek 
csupán a legnyilvánvalóbb megjelenési for-
mák, melyeket nap mint nap tapasztal min-
den kutyaulajdonos. A kutya tanítása-neve-
lése tehát elsősorban az asszociációra és a 
pozitív megerősítésre kell hogy alapozzon. 

Fontos, hogy az első gyakorlások alkal-
mával a környezet ingerszegény legyen. 
A vezényszavak legyenek rövidek, határo-
zottak, érthetőek. Egy gyakorlathoz mindig 
ugyanazt a vezényszót használjuk. A kutya 
kezdetben, nem szóból ért! Jelekből, hang-

lejtésből „érti meg” mit is szeretnénk tőle.
Helyes neveléssel ezeket a szavakat, 

a kiképzés kezdetén már érti. Így nincs 
más feladatunk, mint a kívánt gyakorlatsor 
megtanítása. Hibátlan, formailag is látvá-
nyos „előadásmódban”.

A kísérlet

Kísérletem célja, hogy bebizonyítsam, a 
kutyák képesek az írott szavak megkülön-
böztetésére, az „olvasásra”. Természetesen 
nem tényleges olvasásról beszélünk, nem 
arra számítottam, hogy a kísérlet végeze-

tével a kutyám leül és elkezdi olvasni az 
újságot, de kellő kitartással megtanítottam 
neki néhány szót. Ezután kutyám emléke-
ző képessegét is teszteltem.

A kísérlet alanya egy 4 éves West 
Highland Terrier szuka kutya, Pamacs. 

A kísérlet lényege, hogy a kutya a „Mi 
a neved?” kérdésre a két kezemben tartott 
kártya közül a megfelelő kártyára mutas-
son.  Amikor helyesen „válaszolt”, juta-
lomfalatot (pedigree gravy bones, illetve 
apróra vágott virsli) kapott. Minden al-
kalom 10–20 percig tartott, attól függő-
en, hogy mikor és meddig érdeklődött.  
Mivel elsősorban azért döntöttem e mel-
lett a kísérlet mellett, hogy több időt tölt-
sek Pamaccsal, ezért nem erőltettem a játé-
kot azután hogy érdeklődése alábbhagyott. 

A kísérlet eredményét 1 hétig napi szinten 
rögzítettem, majd utána további teszteket 
végeztem emlékező képességenek méré-
sére. Természetesen azóta is gyakorlunk, 
csak nem állandó rendszerességgel, ha-
nem heti 1–2 alkalommal, amikor játszani 
van kedvünk. 

Felszerelés: a kísérlethez 2 kártyát hasz-
náltam: az egyiken „PAMACS” a másikon 
„ROSSZ KUTYA” felirat volt. Jutalomfalat 
gyanánt pedigree gravy bones-t, illetve ap-
róra felvágott virslit használtam. 

Környezet: Amikor otthon gyakorol-
tunk a konyha és a nappali között vál-
togattuk a helyszínt, amikor viszont a 
Balatonon gyakoroltunk, csak egy kisebb 
szoba állt rendelkezésünkre.

Megfigyelés

1. nap
Kezdetnek meg kell neki tanítani a 

„mutatást”. Ehhez egy a nevével ellátott 
kártyát használtam („PAMACS”). A mu-
tatás nem könnyű mutatvány, így nekem 
kellett segítenem az első 3 próbálkozásig. 
Ezen próbálkozások alkalmával a „Mi a 
neved?” kérdésnél finoman a kártyához 
emeltem a mancsát. A 4. próbálkozásra 
óvatosan megemelte a mancsát, kezdve ér-
teni, mit is kellene csinálnia. Ekkor én bol-
dogan megsimogattam, és virslit is kapott. 
Ezek után már egyre magabiztosabban 
emelte föl a mancsát. De persze nem bírt 
ki egy alkalmat sem anélkül, hogy párszor 
el nem sétált, vagy le ne feküdt volna.  Az 
elsétálások és lefekvések számát végig ve-
zettem, később  grafikonokon lesz látható. 

2-3. nap 
A második és harmadik napon az első 

napon tanultak elmélyítésére fektettem a 
hangsúlyt. Annak ellenére, amit vártam, a 
következő próbálkozáskor szinte azonnal 
folytatta a tegnap tanultakat.  A harmadik 
napra már olyan szinten tudott asszociálni, 
hogy amint megérintette a kártyát, azonnal 
boldogan csóválni kezdte a farkát és moso-
lyogva nézett rám, várva jutalmát. Ekkor 
úgy döntöttem, ideje bemutatni neki a má-
sodik kártyát, „ROSSZ KUTYA” felirattal.

4. nap
Amikor bemutattam a második kártyát, 

először nem értette, mit is akarok tőle, és 
a „ROSSZ KUTYA” feliratra mutatott. 
Ekkor egy halk kis „A-A”-val jeleztem, 
hogy tovább kell próbálkoznia. A harma-
dik alkalomra már a másik kezemben lé-
vő „PAMACS” feliratra mutatott. Ekkor 
jutalmat kapott. Ezután már tudta, mit 
kell tennie, és a következő 5 alkalommal 
már a jobb kezemben lévő „PAMACS” 
feliratra mutatott.  Mivel úgy gondoltam, 
túl jól ment neki, ezért a tervezett 5. nap-
nál előbb kezdtem nehezíteni a dolgát. 
Innentől kezdve folyamatosan cserélget-
tem a kártyakat a kezeim között. Az első 
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10 alkalommal meglepően jól ment ne-
ki, és a 8-9. alkalomra már annyira élvez-
te, hogy hátsó lábaira állva két manccsal 
mutatott a kártyára. Ekkor egymás után 
kétszer ugyanabban a kezemben hagytam 
a megfelelő kártyát, és természetesen – 
ahogy vártam – elrontotta. Rájött, hogy 
nem elég felváltva mutogatni a kártyákra. 
Ezután már  sokkal gyakrabban rontott, de 
persze én sem könnyítettem meg a dolgát, 
mert bármiféle rendszeresség nélkül cse-
rélgettem a kártyákat.  

5. nap
Az ötödik napon folytattam mindazt, 

amit elkezdtem, de mivel csak későn értem 
haza, a kutyám már túlzottan fáradt volt, 
így rövidre kellett fognunk a gyakorlást. 
Mint ahogy a diagramon is látszik, Pamacs 
ezen a napon sokszor le is feküdt, így nem 
láttam értelmét, hogy  13 percnél tovább 
gyakoroljunk. 

6-7. nap
Az utolsó két napon a Balatonon gya-

koroltunk, egy kisebb szobában, ezért ke-
vesebb lehetősége volt  az elsétálásra, de 
a kísérlet ezen részén már megtanulta, 
hogy ha a jutalmat akarja, velem kell dol-
goznia. Mindemellett azért is jobban tel-
jesített, mivel korábban, a reggelije előtt 
tudtunk gyakorolni, így éhesebb is volt, s 
jobban vágyott a jutalomfalatra. A 7. na-
pon az utolsó 10 próbálkozást végig tö-
kéletesen teljesítette, így úgy gondoltam, 
ez méltó befejezése lesz a kísérletem első 
részének, mivel lényegében bebizonyítot-
tam a célomat, miszerint a kutyák igen-
is képesek megtanulni néhány szó felis-
merését.

Egy hét eredményeinek kiér-

tékelése

A lefekvésekből készített diagram: 
Mint az a diagramon is látszik, a lefek-

vések száma fokozatosan csökkent, csak 
egy kiugrás van, az ominózus 5. nap, ami-
kor túl későn gyakorultunk, és túlzottan 
fáradt volt. Ezzel a diagrammal a kutya 
fáradtságát és intenzitását mértem.

Az elsétálásokból készített diagram: 
Ezzel a diagrammal a kutya érdeklő-

dését mértem. Az utolsó két napon mért 

eredmény áll a legközelebb a nullához, ez 
részben az érdeklődés növekedése, rész-
ben a szűkös hely miatt volt, ahol nem 
igazán tudott elsétálni.

Mennyire hatékony a tanításunk?

Kísérletem máso-
dik részében Pamacs 
emlékező képességét 
teszteltem. Érdekelt, 
vajon mennyire volt 
hatásos, maradandó 
a tanításom. Két idő-
intervallumon tesz-
teltem tudását. (1 
hét és 1 
hónap). 
M i v e l 
eddig na-
gyon jól telje-
sített, úgy döntöt-
tem, hogy rögtön a mély vízbe dobom. 
Egy teljes hónapon keresztül abbahagy-
tuk a játékot. Ez idő alatt még a kártyá-
kat is eltettem előle, hogy véletlenül se 
láthassa meg őket. Az egy hónap letelte 
után kíváncsian vár-
tam az fejleményeket. 
Az eredmények igen-
csak megleptek.

1 hónappal ké-
sőbb...

Amikor elővettem 
a kártyákat, meglep-
ve tapasztaltam, hogy 
néhány másodperc 
után Pamacs boldo-
gan csóválta farkát, 
s mintha csak tegnap 
hagytuk volna abba, azonnal reagált a pa-
rancsra. Mikor meghallotta a „Mi a ne-
ved?” kérdést, azon nyomban felemelte 
mancsát, és az egyik kártyára mutatott. 

Természetesen azért Pamacs is  – akár 
egy diák egy hosszú nyári szünet után – 
kissé berozsdásodott. Lényegesen többet 
rontott,  de ami meglepett, hogy szinte 
alig feküdt le, és csak kétszer sétált el. 
Olyan intenzitással végezte feladatát, 
mint az 1. hét utolsó pár napján. Persze, 
azért nem ingyen csinálta, s minden jól 
teljesített kör után boldogan várta méltó 
jutalmát. Mire a vége felé közeledtünk, 
Pamacs egyre jobban belejött, egyre ke-
vesebbet hibázott, egyre vidámabban 
emelgette mancsát.

Ezután már csak egy dologra vol-
tam kíváncsi: vajon egy hét eltelte után 
mennyivel teljesít jobban, mint egy hó-
nap után? (ha egyáltalán jobban telje-
sít). Mennyire gondolkozik logikusan? 
Megértette-e, hogy teljesen mindegy, 
mennyi idő telik el, a szabályok mindig 
ugyanazok maradnak?

1 hét múlva...
Mivel már láttam, hogy mire képes egy 

hónap elteltével, így sokkal nagyobb elvárá-
sokkal indultam neki a kísérlet végső részé-
nek. Itt már keményebb voltam vele, nem 
díjaztam minden apró sikerét. Szerencsére 

ez sem szegte Pamacs kedvét, és vidáman 
folytatta azt, amit múlt héten abbahagyott. 
Természetesen azért ekkor sem volt hiány 
rontásokban, lefekvésekben, de összességé-
ben nagyon elégedett voltam az eredménnyel, 

mivel így is nagyon jól teljesített. Ahogy az 
várható volt, jobban dolgozott, mint egy hó-
nap kihagyás után, de nem olyan jól, mint 
amikor napi rendszerességgel „edzettünk”.
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A kísérlet eredményeinek  
kiértékelése

A kísérlet 3 szakaszának összehasonlítása:
Ezen a diagramon a kísérlet 3 nagy szaka-
szának összehasonlítását ábrázoltam (a ta-
nítás hete, 1 hónap múlva, egy hét múlva) 
a lefekvések és elsétálások alapján.

A kísérlet eredményei a napokra leve-
títve:

Ezen a diagramon a kísérlet napra pon-
tosan levetített eredményeit ábrázoltam, 
hogy a kísérlet alakulása egységesen le-
gyen látható.

Összefoglalás

Mindent összefoglalva a kísérlet ered-
ményesnek mondható, mivel a kutyám 
egy hét leforgása alatt képes volt meg-
tanulni két szó „olvasását” hosszú távon. 

Valójában azonban ez nem nevezhető ol-
vasásnak, ugyanis Pamacs továbbra sem 
érti a szavak jelentését, csak a jutalom-
hoz társította az agyában a képet, és az is 
megkönnyítette a dolgát, hogy a két kártyán 
a szavak eltérő méretűek, szótagszámúak, 
más betűk szerepeltek benne és kinézetre 
sem igazán hasonlóak (az egyik kétsoros, 
míg a másik csak egy). Így ez inkább kép-
felismerésnek tudható be. A lefekvések és 
elsétálások számát rögzítő diagrammok pe-
dig mindössze a kutya időfüggő motivált-
ságát jelzik. Mindenesetre arra a kísérletem 
elég volt, hogy bebizonyítsa, hogy az em-
ber legjobb barátja kellő inspirációval szin-
te bármire megtanítható.  N

A szerző a Biofizika különdíj 
kategória harmadik díjasa.

Irodalom
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Kiadó Kft., Budapest, 2008 
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Tessloff és Babilon Kiadó, 1996
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Családom évtizedek óta a pékszakmá-
val foglalkozik, amely dédapámig ve-

zethető vissza. Dédapám, id. Kalmár Béla 
(1922–2001), Tataházán született és élt. 
Édesanyja születésekor elhalálozott, édes-
apját pedig 6 éves korában veszítette el. 
Mostohaanyja nevelte, viszontagságos, ne-
héz gyerekkora volt. Amikor általános is-
kolai tanulmányaival végzett, már tudta,  
hogy pék szeretne lenni. Kiskunhalasra ke-
rült, ahol inasként megtanulta a szakmát, 
bizonyítványt szerzett. 

Iskolaévei után visszaköltözött szülő-
falujába, ahol a szülői házat megvásárol-
ta mostohájától, és egyik részében pék-
séget alakított ki. Önálló munkáját 1938-
ban Tataházán kezdte meg. A háború előtt 
megismerkedett feleségével, Blazsanik 
Erzsébettel, akivel közösen dolgoztak a 
pékségben. Akkoriban magyar kemencén 
dolgoztak. A kemencét venyigével fűtöt-
ték, nem volt semmiféle gép, hiszen elekt-

romos áram sem volt akkor még a faluban. 
Éveken keresztül kevés kenyeret sütöttek, 
mert a faluban az asszonyok készítették el 
a kenyereket, kalácsokat, süteményeket, 
és ezeket vitték el neki, ő csak kisütöt-
te őket. Volt, aki pénzzel fizetett, és volt, 
aki természetben: liszttel, tojással, egyéb 
terménnyel. A háborúba őt is behívták, és 
harcolt a fronton. Közben 1945-ben meg-
született fia, ifj. Kalmár Béla. Dédapám 
a háború végén visszatért családjához, és 
folytatta mesterségét. Kezdetben kevés 
kenyeret sütött, mivel még mindig hoz-
ták az asszonyok a félkész kenyereket. 
Szakmailag a legnehezebb feladat az volt, 
hogy a sokféle összetételű, nagyságú, kelt-
ségi fokozatú termékből a legjobbat ki-

süsse. A falubeliek megis-
merték időközben az általa 
sütött kenyereket is, egy-
re kevesebben foglalkoztak 
otthon a kenyér bedagasz-
tásával. Így már az általa 
dagasztott és kisütött ke-
nyeret, kiflit árulták a falu-
ban. Fia sokat segített, dol-
gozott a pékségben, így ha-
mar megtanulta a szakmát. 
A mai napig emlegetik a 
környékben élő idősek az 
általa sütött tataházi kenye-
ret. Szakmáját nyugdíjba 
vonulása után fejezte be. 

Fia, nagypapám, nagy-
bátyjá éknál lakva végez-
te el a szakmunkás iskolát 
Budapesten. Az iskola elvégzése után ka-
tonának vonult be két évre. Közben meg-
ismerkedett leendő feleségével, Pásztor 

Teréziával, akit 1966-ban 
feleségül vett. Leszerelése 
után a bácsalmási sütőipa-
ri vállalatnál helyezkedtek 
el, ahol felesége is kita-
nulta a szakmát. Közben a 
lehetőséget keresték, hogy 
mely környékbeli faluban 
tudnának pékséget építe-
ni, és saját lábukra állni. 
Nehezen találtak ilyen tele-
pülést. Édesanyja egyik ba-
ráti társasága Kunfehértóra 
költözött, ahol felvetették, 
hogy Kunfehértó újonnan 
létrehozott falu, ahová kel-
lene egy jó pék. 

Az ötletet tett követte, 
és elkezdtek építkezni. Először kis szal-
makunyhót építettek, és itt aludva kezdték 
el az építkezést. A pékség 1969-ben nyílt 
meg. Nagypapámnak is magyar kemencé-
je volt, amit venyigével fűtött. A falu la-
kossága a fák metszése után oda hordta a 
gallyakat, amivel fűtött. A dagasztást ő is 
kézi erővel végezte. Igen fáradságos, ne-
héz munka volt kézzel 100–150 kg liszt-
ből tésztát dagasztani. 1970-ben lánya – 
Kalmár Zsuzsanna, édesanyám – születé-
sekor vásárolta meg első gépét, a mai da-
gasztó gép volt. Ekkor még édesapjának 
sem volt dagasztógépe, még mindig kéz-
zel végezte ezt a nehéz munkát. Később 
tovább fejlesztette a pékséget. Vásárolt 
kiflisodró gépet, és a kemencét olajégővel 

fűtötte fel. A legrégebbi gépe egy osztógép 
volt, amit tizenéves korában vásárolt meg 
egy öreg péktől. Az idős pék a háború alatt 
ezt elásta, nehogy az oroszok elvigyék. Ezt 
a gépet később rozsdásan vásárolta meg. 
Szétszedte és egyenként lecsiszolta, letisz-
tította és szerelte össze újra. Érdekesség, 
hogy ez a gép ma is mindennapos haszná-
latban van a modern pékségben!

Fiatalabbik lánya – Kalmár Teréz (sz. 
1974) – születésekor szerezte meg a kivá-
ló mester oklevelet. A falu lakossága tud-
ta, mikor sül ki a kenyér és sorban álltak, 
várták, mikor készül el. Sokan segítettek 
neki a kisütésnél. A gyerekeknek napi fel-
adat volt, hogy menjenek a pék bácsihoz 
a kenyérért. A környékbeliekhez is hamar 
eljutott a hír, hogy Kunfehértón nagyon fi-
nom kenyeret sütnek. Biciklivel, motorral, 
tömegközlekedéssel jártak be a friss kenyé-
rért. Vásárláskor már jelezték, mikor jön-
nek legközelebb, és mennyi kenyeret vin-
nének. Az üdülőterületre érkező nyaralók 
többsége is minden alkalommal bejárt vásá-
rolni. Eleinte 3 kg-os nagy kenyeret sütött, 
később 2 kg-osat, majd 1 kg-osat is, ahogy 
változtak az igények. Először csak kenyeret 
készített, és lakodalmakra a lakodalmas ka-
lácsot. A kiflisodró gép megvásárlása után 
már kiflit is készített, majd fokozatosan bő-
vítette a termékválasztékot. Ezzel párhuza-
mosan nyitott új értékesítési lehetőségek 
irányába. Először a borkősav-gyárnál nyi-
tott az út mellett egy elárusító helyet, majd 
Jánoshalmára vitte termékeit. Kunfehértón 
az üdülőterületen is értékesítette nyaranta a 
kenyereket, péksüteményeket. Lányait ha-
mar bevezette a pékségi munkákba. Néhány 

Egy péket ábrázoló dombormű

Kovásszal készült kenyér

A családi örökség: a pékszakma
RÁVAI BETTINA

Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas
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évesen először a takarításban, majd lako-
dalmakkor a tészták előnyújtásában kel-
lett segíteniük. Zsuzsa lányuk az üzletben 
árulta a kenyereket, míg szülei és húga a 
kalácsokat készítették. A család így na-
gyon hatékonyan, jól össze tudott dol-
gozni. Zsuzsa lányuk általános iskolai ta-
nulmányai után Kiskunhalason a Szilády 
Áron Gimnáziumban érettségizett le, majd 
Budapesten, főiskolán tanult. Teréz általá-
nos iskolai tanulmányai után Baján a Türr 
István Közgazdasági Szakközép Iskolában 
szerezte meg könyvelői, statisztikusi, vál-
lalat tervezői érettségijét. A lányok a szü-
netekben mindig besegítettek a családi pék-
ségben. Az iskolák elvégzése után a lányok 
visszakerültek falujukba. Zsuzsa lányuk 
Kiskunhalason egy salátabárt üzemeltetett 
nagy sikerrel. Kalmár Bélában hamar kör-
vonalazódott, hogy    a családot egyben kell 
tartani, erősíteni a családi összetartásban 
rejlő erőket. Ezért Kiskunhalason egy régi 
pékséget vásárolt meg. 

A Kalmár Sütőipari és Kereskedelmi 
Bt. két etázskemencével, és teljesen felgé-
pesítve 1993. augusztus 19-én kezdte meg 
a munkát a Kismarton utcában. Ebben az 
évben még működött a kunfehértói pék-
ség, de december 31-gyel végleg bezárt. 
Ebben a pékségben Teréz lányával vé-
gezték az irányítási munkálatokat, Zsuzsa 
lánya a salátabárt üzemeltette 1994-ig. 
Ekkor a pékség mögött egy boltot nyi-
tottak, amit Zsuzsa lánya üzemeltetett. 
Felesége mindeközben folyamatosan dol-
gozott az adminisztrációs és pénzügyi vo-

nalon. Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a 
saját szakboltok kialakítása fontos, sta-
bil alapot jelent a pékség számára. Ezért 
1994-ben a piactéren nyitottak szakboltot. 
Jánoshalmán mindeközben jól ismerték 
termékeiket, ezért az akkori ÁFÉSZ fel-
kínálta nagyon kedvezően az ottani pék-

ség-cukrászat üzemeltetését. 1994–1996 
között, így már két pékséget üzemeltetett 
közösen feleségével. A két üzem nagyon 
jól össze tudott dolgozni, egymás termé-
keit saját piacukon értékesítették. A jános-
halmi üzemet külföldi tulajdonba eladták, 
így a bérletet megszűntették, viszont a pi-
ac továbbra is megmaradt. Az jánoshalmi 
üzem visszaadása után, Kiskunhalason, a 
Széchenyi úton nyitottak újabb szakboltot, 
melyet felesége üzemeltetett.   A szakbol-
tokat egymás után nyitották, miközben a 
pékségben folyt a termelés. Az üzem egyre 
inkább kicsinek bizonyult, ezért elkezdett 
új telephelyet keresni. Közben Teréz lá-
nya 1998-ban pék szakmunkás vizsgát tett 
Nagykőrösön. Új céget alapítottak, mely-
lyel a stafétabotot átadta Teréz lányának.

Az építkezés Kalmár Sütőipari Vállal-
kozás nevén kezdődött el. Zöld mezős beru-
házás lévén egy teljesen új üzemet építettek 
fel, ami minden előírásnak és követelmény-
nek megfelelően lett kialakítva. Az új üzem 
2000. október 24-én kezdte meg termelő 
tevékenységét a Jókai utcában. Nagy mér-
földkő volt ez mind a család, mind a dol-
gozók számára. Ekkorra már öt saját bolt-
tal rendelkeztek Kiskunhalason, és eggyel 
Kunfehértón. Ebben az üzemben két etázs-
kemencével és egy forgó állványos kemen-
cével kezdődött meg a termelés.

Apa és lánya egyesített erővel végez-
ték a munkálatokat a pékségben. Egymás 
gyengeségeit, és erőit remekül kiegészí-
tették. Teréz 2000-ben pékmesteri oklevél-
lel bizonyította szakmai tudását. 2003-ban 
terhes lett, majd 10 hónapi távollét után 
édesapja visszahívta a pékségbe dolgozni, 
mert a sok feladat egy személynek kime-
rítő volt. Pályázatokon vett részt, melye-
ket sikerrel megnyert. A pékség ez időben 
élte fénykorát. A piac egyre bővült, és ek-
kor 44 kiskunhalasi lakosnak adott mun-
kát a pékség. 

2005 februárjában tragikus hirtelenség-
gel Kalmár Béla szívleállásban elhunyt. 
Ezt követően felesége és Zsuzsa lánya vit-
te tovább a boltok üzemeltetését, Teréz pe-
dig a pékség vezetését vette át. Az üzem-
ben 2002 óta szakmunkás-oktatás is fo-
lyik. Teréz szakmunkás vizsgáztatásokon 
vesz részt kamarai elnökként. Több pályá-
zaton nyert, melyekkel közel 50 millió fo-
rint értékben vissza nem térítendő támo-
gatással gépeket vásárolt. A pékség mára 
teljesen modern gépekkel van felszerel-
ve. Minden gép a cég felépítését követően 
újonnan lett vásárolva – egy kivételével....  
–az osztógép, mely túlélte a világháborút, 
a dédi papámat és a nagypapámat is...

Keresztanyám, Kalmár Teréz egy-
szer megkérdezte dédnagypapámtól – id. 
Kalmár Bélától: – Papa mért választottad 
éppen a pékszakmát? Dédapám így vála-
szolt: – Árva gyerekként sokat éheztem. 
Azt gondoltam, ha pék leszek, soha többé 
nem fogok éhezni...

Ilyen szomorú gyereksors miatt csalá-
dom generációk óta pék, szaktudásukkal, 

szakmai szeretetükkel, önzetlenségükkel 
a lakosság és a fogyasztók szolgálatában 
állnak. 

A pékségünk történetében említett 
kemencefajták

A sütéssel a nyers tészta könnyen emészt-
hetővé, fogyaszthatóvá válik. A kemencékben 
sütési eljárásokkal ezt a folyamatot végzik el.

Frissen kisült péksütemények

A pékség emblémája

A jelenlegi üzem

Termékeinket szállító autók
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Magyar kemencék

A magyar kemence nem túl távoli múl-
tunkat idézi. Kicsit hasonlít a ma is több 
magántanyán, lakóházaknál található bú-
bos kemencékhez. Ezeket a kemencéket 
építették, falazóeleme a samott-tégla volt. 
Ennek a téglának jó a hőtartó-képessége, 
ezért bírta a folyamatos, magas hőmérsék-
leti igénybevételt. 

Alsó részére kavicságyba üveg törme-
léket helyeztek el, majd erre tették a tu-
fa lapot, amin maga a termék közvetlen 
sült. A magyar kemencénél az égéstér és 
a sütőtér megegyezett. Többféle módon 
lehetett felfűteni. Kisebb kemencéknél 
alkalmazták a szenes kosarat. Ekkor egy 
nagy fém tartóba szenet helyeztek és azt 
gyújtották meg, majd a kemence közepé-
be tolták. Mikor elérte a kellő hőmérsék-
letet kivették. 

A másik módszerfával, venyigével va-
ló fűtése volt. Ekkor rőzsébe kötött ve-
nyigéket helyeztek a kemencébe, ami-
kor már kevés volt a parázs, kiszedték. 
A harmadik módszer már modern, ami-
kor gáz- vagy olajégővel fűtötték fel. 
Ekkor nem volt fűtéskor keletkező mel-
léktermék. 

Mind a három esetben meg kellett 
várni, míg a kemence visszahűlt a kel-
lő hőmérsékletre. Mivel ennél a kemen-
cetípusnál fizikailag megterhelő volt a 
feladatvégzés, és      az ismételt felfű-
tés is időigényes volt, a mai nagyüzemi 
technológiákba nem fér bele. Nagy elő-
nye volt, hogy a hőmérsékletét sokáig 
megtartotta.

Etázs kemencék

Az etázs kemencék esetében is megkülönböz-
tetünk kétfélét: a gőzcsőkeretes és a cikloterm.

A gőzcsőkeretes kemencék alapja szintén 
falazóelemből – samott-téglából áll, majd a 
többi részét szerelt szigetelő anyag tölti ki. A 
hertek (polcok) között végtelenített cső van, 
amibe vizet tesznek.  A gázégő-fej ezt a csö-
vet melegíti, valamint a benne lévő vizet. A víz 
párolog, így gőz lesz belőle, majd visszacsa-
pódik vízzé, és ez a folyamat ismétlődik. Így 
maga a gőz a hőátadó. 

Ez a kemencetípus a modern üzemi kö-
rülmények között a legtovább őrzi meg a hő-
mérsékletét. Éppen ezért elsősorban kenye-
rek sütésére használják.

Cikloterm kemencék

Teljesen szerelt kemence. Fémszerkezet, me-
lyet szigetelő anyaggal töltenek ki. Ennél a ke-
mencénél maga a levegő a hőátadó. Füstjáratok 

helyezkednek el a hertek között. A gázégő a 
levegőt melegíti fel, és adja le a sütőfelületnél 
a meleget. Ez a kemence éppen ezért nagyon 
gyorsan elveszíti a hőmérsékletét. Kenyerek, és 
főképp kenyér jellegű péksütemények sütésére 
alkalmas, mint pl. a zsemle és  a kifli.

Forgóállványos kemencék

Ez a kemencetípus is szerelt kemence, melyet 
szigetelő anyaggal töltenek ki. Működési elvét 
tekintve hasonlít a cikloterm kemencére, any-
nyi különbséggel, hogy egy oldalról adja le a 
hőenergiát. A forgóállványos/forgókocsis ke-
mencéknél a hőenergiát maga a sütőtér leve-
gője – amely közvetlenül érintkezik a tészta 
felületével – szállítja, közvetíti. Ezt a hőközlési 
formát nevezzük áramlásos, vagy konvekciós 
hőátadásnak. 

Szintén nagyon gyorsan veszíti el a hőmér-
sékletét, éppen ezért bármely péksüteményt le-
het rajta sütni. A péksüteményeket 180–250 °C 
fokon sütjük, a kenyereket pedig 250 °C fokon. 

Néhány szó a 2012-es év termeléséről

Az előző év termeléséről az év végi össze-
sítés után sikerült megkapnom az adatokat. 
A diagramon látszik az év során legyártott 
kenyér és péksütemények aránya.           

 
Irodalom

Tasnádi Endre: Sütőipari gépek, Dinasztia 
Kiadó, Budapest, 181-182.oldal, 193.o.

A nyújtógép

Egy pék a tészta nyújtása közben

Kenyér és zsemleformázó gép

Dagasztógépek

Etázskemence

Forgóállványos kemence
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A vitaminok az emberi szervezet számá-
ra nélkülözhetetlen, kis molekulájú, 

különféle kémiai összetételű biológiailag 
aktív szerves vegyületek. A szervezetbe 
a vitaminokat a táplálékkal kell bevinni. 
Vitaminhiányos táplálkozás esetén kóros 
tünetek jelentkezhetnek. Enyhébb esetben 
a vitaminszegénység (hipovitaminózis); 
súlyosabb esetben a vitaminhiány (avi-
taminózis) léphet fel. Ugyanakkor túl-
zott bevitelük is káros lehet. Ilyenkor 
hipervitaminózisról beszélünk, ez például 
a vitamintabletták mértéktelen szedése es-
tén alakulhat ki, s ez szintén súlyos beteg-
ségtünetekkel járhat.

Érdekelni kezdett tehát bennünket, 
hogy táplálék révén milyen és mennyi vi-
tamin kerül a szervezetünkbe, illetve kell-e 
azokat pótolni vitamintablettákkal.

Azért választottuk ezt a témát, mert 
meg akartuk tudni, melyek a szervezetünk 
számára a legfontosabb vitaminféleségek 
és milyen növények tartalmazzák azokat. 
Mivel a vitaminok többségét a szervezet 
tárolja, ha kiegyensúlyozott az étrendünk, 
nem fenyeget bennünket a vitaminhiány. 
Ez alól azonban kivétel a C-vitamin. Azt 
napi gyakorisággal be kell vinni a szerve-
zetbe, ezért az összes közül a C-vitamint 
választottuk vizsgálatunk tárgyául. Igen 
sok gyümölcs és zöldség tartalmazza kü-
lönböző mértékben, de mivel az emberek 
többsége zöldségüzletben, szupermarke-
tekben vásárolja meg azokat, különösen 
érdekelt bennünket, hogy milyen ezeknek 
a termékeknek a C-vitamin-tartalma. Ezért 
egy összehasonlító vizsgálatba fogtunk, 
hogy megtudjuk, a házi termesztésű zöld-
ségeknek, vagy az üzletből vásároltaknak 
magasabb a C-vitamin tartalma.

A legfontosabb vitaminok

A-vitamin
Serkenti a nyálkatermelést, ezzel ál-

landóan nedvesen tartja a nyálkahártyát, 
a karotinok pedig az immunrendszerük 
központját, a csecsemőmirigyet védelme-
zik. Erre szükség is van, hiszen felnőtt-
korra még egy kicsit össze is zsugorodik. 
Viszont megfelelő A-vitaminnal növelhe-
tő a mérete, immunrendszerünknek pedig 
az ereje. A szemnek is A-vitaminra van 
szüksége, amikor minden egyes fényin-
gernél előállítja a rodopszin látóbíbort. 
Csökkenti a rákbetegség kialakulásának 

esélyét. Használ a csontoknak, fogaknak, 
bőrnek, hajnak, körömnek és a vérnek.

A-vitamin hiányában emésztési zava-
rok, gyomorfájás, gyulladások, bőrkiüté-
sek, látási zavarok léphetnek fel.

B-vitaminok
A B-vitaminok sosem önmagukban 

fordulnak elő élelmiszereinkben, hanem 
együttesen. Mindegyik B-vitamin megta-
lálható a salátában vagy a gabonafélékben, 
de a sörélesztő is magas koncentrációban 
tartalmazza. Ebből következik, hogy hiá-
ba szedünk csak egyféle B-vitamint, mert 
a természet úgy találta ki, hogy egymás-
sal együttműködve fejtsék ki a hatásukat. 
Csapatmunkában dolgoznak, így jobban 
fel is szívódnak, mint külön-külön. Az ide-
geken kívül a bőr, a haj, szem, máj, az iz-
mok és az emésztőrendszer látja a hasznát.

A teljes kiőrlésű gabona tiamint (B1) 
tartalmaz, a fehér liszt nagyon keveset. Az 
emberi szervezet a teljes értékű gabonára 
állt be, ezt szokta meg az évezredek alatt, 
ezért ha csak fehér kenyeret fogyasztunk, 
káros lehet. Az alkohol, a cukor, a mér-
téktelen kávé- és teafogyasztás felfalja a 
B-vitaminjainkat. Megőszülünk, kihull a 
hajunk, akár depressziósak is lehetünk. 

C-vitamin
Szent-Györgyi Albert a 30-as években 

izolálta a C-vitamint. Munkásságát 1937-
ben  élettani Nobel-díjjal ismerték el. Az 
egyetlen magyar tudós, aki Magyarországon 
végzett tudományos tevékenységéért kapta 
ezt a magas kitüntetést. 

A C-vitamin (aszkorbinsav) két nagyon 
fontos feladata az immunrendszer védelme 
és a psziché stabilizálása. Fiatalító hatása 
van, erősíti a kötőszöveteket, visszércso-
mókat és aranyeret fejleszt vissza, ránco-
kat és szarkalábat tüntet el, elősegíti a kal-
cium felszívódását. A fogínyvérzést már 
fél óra alatt képes elállítani. Elpusztítjas a 
fogszuvasodást okozó baktériumokat, erő-
síti az állkapcsot. A szabadon élő állatok 
szervezete képes a C-vitamin előállítására 
(mi sajnos elvesztettük ezt a képességün-
ket), így az ő testsúlyuk állandó és min-
dig elegendő aszkorbinsav van a vérükben. 

A C-vitamin-hiány jelei: depresszió, 
túlsúly, alvászavarok, nyálkahártya-gyul-
ladás, gyakori megfázás, fogínyvérzés, 
hajhullás, látási zavarok, ráncok, ideg-
gyengeség, visszértágulás.

C-vitamint tartalmaz a paprika, a bo-
dza, a kivi, a narancs, a citrom, a hagyma, 

a paraj, a brokkoli és további sok zöldség- 
és gyümölcsféle. A tárolás során, illetve 
főzéskor elvész a C-vitamin nagy része. 
A paprika leszedése után egy nappal akár 
a felét is elvesztheti, a krumpliból fél év 
alatt teljesen eltűnhet, de az almánál is pár 
hónap alatt a harmadára csökkenhet. 

D-vitamin (kalciferol)
Zsírban oldódó vitamin, fő feladata, 

hogy a bélből felvett kalciumot beépítse 
a csontokba és a fogakba. Szabályozza a 
foszfátháztartásunkat, erőssé teszi csontvá-
zunkat. A természetes napfény a D-vitamin 
előállításához nélkülözhetetlen. Gátolja a 
daganatok képződését is. 

E-vitamin (tokoferol)
A bélből a zsírmolekulákkal szívódik 

fel, mint az A-, D- és K-vitamin. Fehérje 
segítségével a májba jut, innen pedig a 
zsírszövetbe. Hiányában gyengül a kon-
centráló képesség; ingerlékenység, szív-
betegség, terméketlenség, látásgyengülés, 
petyhüdt bőr, fáradtság, öregségi foltok 
jelennek meg.

E-vitamint tartalmaz például a napra-
forgóolaj, a szójaolaj, a mandula, a mar-
garin, a dió, a földimogyoró, a teljes kiőr-
lésű gabona, a tojás, a tej.

K-vitamin
Feladata, hogy a májban fokozza a 

véralvadást elősegítő protrombin terme-
lését. Segítségével eláll a vérzés, ha meg-
vágjuk az ujjunkat vagy seb keletkezik. 
Segít fontos szénhidrátok beépülésénél 
a sejtekbe. 

Hiányjelei: fáradékonyság, menstruá-
ciós rendellenességek, orrvérzés, bélpa-
naszok, nehezen gyógyuló, vérző sebek.

K-vitamint tartalmaz például a csuka-
májolaj, a melasz (a cukorgyártás mellék-
terméke), a kelkáposzta, a paraj, a kelbim-
bó, a fejes saláta stb. (http://vitaminbank.
hu/vitaminok.php, Ganyecz Gábor, 2007)

A vizsgálat leírása

Mintavétel
A gyümölcs- és zöldségmintákat saját 

kertünkből és a zöldségüzletből szereztük 
be. Megtudtuk, hogy az üzletben forgalma-
zottak Lengyelországból, Olaszországból, 
Törökországból és Ausztriából származnak.

Anyagok és módszerek
Vizsgálatainkat két alkalommal (március-

ban és októberben), a kolozsvári Sapientia, 
Erdélyi Magyar Tudo mány egyetem 

A C-vitamin és „barátai”
LUKÁCS-SZIKRA TÍMEA–KOLUMBÁN SZENDE

Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed, Románia
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Környezettudomány 
Szaklaboratóriumában, 
illetve a Bethlen Gábor 
Kollégium biológia la-
boratóriumában végez-
tük el, dr. Zsigmond 
Andrea kémikus és dr. 
László Enikő biológiata-
nár segítségével. 

A C-vitamin jodo-
met riás meghatározása:

Az aszkorbinsavat a 
jód közvetlenül oxidál-
ja. A I2-t KI-ból állít-
juk elő savas közegben 
KIO3-tal oxidálva a ká-
lium-jodidot.
KIO3 + KI + HCl → I2 

+ KCl +H2O
I2 + H2O → [O] + 

2HI
A C-vitamin teljes 

mennyiségével reagál 
a jóddal. C-vitamin 
hiányában a jód nem 
bomlik le, a keményí-
tővel kék színre vál-
toztatja az oldat szí-
nét. Ez jelenti a titrá-
lás végpontját.

A munka menete: 3-3 Erlenmeyer–
lombikba kimérünk 10–10 ml szűrletet. 
Adunk hozzá 10–10 ml 2%-os HCl–ol-
datot és 1 g szilárd KI–t. Amikor az 

oldat szalmasárga színű lesz, adunk 
hozzá néhány csepp keményítőoldatot, 
majd a kék szín megjelenéséig titráljuk 
KIO3 – tal (0,01N). 

Következtetések

A téli próbák esetében beigazolódott azon 
feltevésünk, hogy a házi termesztésű zöld-
ségeknek magasabb a C-vitamin-tartalma.

A megvizsgált zöldségfélék közül a ká posz-
tának van a legmagasabb C-vitamin-tar talma.

Érdekesnek találtuk ellenben azt, hogy 
az őszi próbák esetén az üzletből származó 
zöldségek magasabb C-vitamin-értéket mu-
tattak, mint a háziak. Ezek az eredmények 
elgondolkoztattak, és újabb kísérletsor el-
végzésére buzdítottak bennünket.

Záró megjegyzések

A napi C-vitamin-szükségletet egy paprikával 
és céklával dúsított káposztasaláta kielégítené. 
Fogyasszunk tehát sok friss paprikát, káposz-
tát, és akkor nem kell sok pénzért vitamint 
venni a patikákból.                                     

Irodalom:

Baka Judit, Kónya Hamar Zsuzsanna: Ép test – 
ép lélek, Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2004

Löwy Károly: Beteg a gyermek, mit tegyek?  
Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2002

http://vitaminbank.hu/vitaminok.php
https://sites.google.com/site/zseblabor/home2
http://wwww.remeteiskola.x3.hu/lebkocsbemut.htm
http://www.mozaweb.hu/Lecke-Termeszetismeret-

Termeszetismeret_5 A_kert_elolenyeinek_es_
anyagainak_vizsgalata-101554

www.gyermekbetegsegek.hu, www.sulinet.hu

Sor-
szám Növény neve Vml

(házi)
Vml

(üzleti) Vml minta
C-vitamin-tartalom 

Házi Üzleti

1 Alma 0,06 0,0 10 ml 5,28 0,0

2 Murok 0,75 0,33 10 ml 66,0 29,04

3 Hagyma 0,36 0,46 10 ml 31,68 40,48

4 Burgonya 0,7 0,61 10 ml 61,6 53,68

5 Cékla 1,6 1,32 10 ml 140,8 116,16

6 Káposzta 5,26 3,33 10 ml 462,88 293,04

Sor- 
szám Növény neve Vml

(házi)
Vml

(üzleti) Vml minta
C-vitamin-tartalom (mg)

Házi Üzleti
1 Alma 0,1 0,2 10 ml 8,8 17,6
2 Murok 1,1 0,3 10 ml 96,8 26,4
3 Hagyma 1,15 2,1 10 ml 101,2 184,8
4 Burgonya 0,9 1,3 10 ml 79,2 114,4
5 Paprika 5,5 11,5 10 ml 484,0 1012,0
6 Káposzta 3,3 4,5 10 ml 290,4 396,0
7 Szőlő 0,06 0,06 10 ml 5,28 5,28
8 Banán 0,6 10 ml 52,8
9 Kivi 15,0 10 ml 1320,0

1. ábra. A zöldségek C-vitamin-tartalma télen 

A zöldségek, gyümölcsök C-vitamin-tartalma télen (1. táblázat)

A zöldségek, gyümölcsök C-vitamin-tartalma ősszel (2. táblázat)

2. ábra. A zöldségek összehasonlító C-vitamin-
tartalma télen

3. ábra. A zöldségek és gyümölcsök C-vitamin-
tartalma ősszel 

4. ábra. A zöldségek összehasonlító C-vitamin-
tartalma ősszel
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Ismeretterjesztő folyóiratunknak már két évtizede szerves része egy 16 oldalas termé-
szettudományos diáklap. A folyóirat belső mellékleteként megjelenő diáklap cikkeit 
tehetséges középiskolások írják. Az ifjú szerzők a hazai és a határainkon túli magyar 
tannyelvű középfokú intézményekből, líceumokból kerülnek ki. A folyóirat által évről 
évre meghirdetett Természet-Tudomány Diákpályázaton megméretnek az ifjú szerzők 
munkái, felszínre kerülnek a legjobb írások. 
     A Természet Világa diák-cikkpályázatának megindulásától huszonegy év telt el, s 
ma elmondhatjuk, ez folyóiratunk egyik sikertörténete. A kezdetektől körülbelül öt-
ezer fi atal próbált szerencsét cikkpályázatunkon, zömében szépen kidolgozott, okos 
írásokkal. Ezernél több diák cikke napvilágot is látott a Természet Világában. 
     
A Nemzeti Kulturális Alapprogramok támogatásával az elmúlt öt év díjnyertes di-
ákcikkeiből válogatva,  A tehetség ösvényei címmel egy 532 oldalas kötetet készí-
tettünk.  E könyv 3500 Ft-ért megvásárolható vagy megrendelhető Kiadónknál, a 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnál (1088 Budapest, Bródy Sándor  u. 16. 
Telefon: 327 8965, fax: 327 89 69, e-mail: titlap@telc.hu).

DIÁK-CIKKPÁLYÁZATUNK (2007–2011) KÖNYVE

Megjelent a 
Természet Világa új különszáma!

Európával a világűrben  
Az Európai Űrügynökség (ESA, European Space Agency) a világ 
nemzeti és nemzetközi űrszervezetei között a legszélesebb tevé-
kenységi területet mondja magáénak. Az ötven év űrtapasztalatát 
felhalmozó szervezetnek 20 tagállama van, 2200 alkalmazott-
ja évi 4 milliárd euró költségvetésből valósíthatja meg Európa 
űrprogramját. Különszámunkban ezt a sokoldalú tevékenységet 
mutatjuk be, különös tekintettel azokra a területekre, amelyeken 
az elmúlt évtizedekben magyar szakemberek is kivették a részü-
ket a közös munkából.
Ebben a 96 oldalas kiadványban 25 neves szakember közérthető-
en megírt cikkei adnak komplex áttekintést az ESA tevékenysé-
géről, és a magyarok hozzájárulásáról az űrtevékenységben. Ára: 
980 Ft.

Tartalom

• Európával a világűrben
• Fél évszázad az európai együttműködés 
        és innováció szolgálatában
• Horvai Ferenc: Az Európai Űrügynökség 
       tudományos programjai
• Kereszturi Ákos: Mars Express  Európa az ősi marsi víz 

nyomában
• Kiss Csaba – Ábrahám Péter: Az ISO, a Herschel és a 

hideg Világegyetem
• Patkós András: Eredmények az ESA Planck-szondájával
• Szegő Károly: A Rosetta-küldetés a Csurjumov–

Geraszimenko-üstököshöz
• Marschalkó Gábor – Szabados László: Asztrometria – egy 

ősi tudomány újjászületése
• Both Előd: Európa hordozórakétái 
• Horváth Gyula: Magyar műhold ESA-rakétával
• Gesztesi Albert: Európa űrhajózása
• Balázs László – Barkaszi Irén – Ehmann Bea – Takács 

Endre: Ember a világűrben

• Apáthy István – Hirn Attila: Dozimetriai vizsgálatok 
a Nemzetközi Űrállomáson

• Almár Iván: ESA-szolgáltatások és -alkalmazások 
áttekintése

• Kerényi Judit – Mika János: Az időjárás és az éghaj-
lat vizsgálata EUMETSAT műholdakkal

• Frey Sándor: Galileo – az európai műholdas navigá-
ciós rendszer

• Bozó Pál: Távérzékelés európai űrszondákkal
• Pap László: Űrtávközlés és az ESA
• Zábori Balázs: Az Európai Űrügynökség oktatási 

tevékenysége és a magyar részvétel
• Tari Fruzsina: Az ESA nemzetközi kapcsolatai
• Az Európai Űrügynökséggel kapcsolatos fontos 

események időrendje
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Január után ismét hatalmas izzófelhők rohantak le az indonéziai Sinabung oldalán 
(Fotó: Ulet Ifansasti)

A Pu’u O’o kráteréből kiindulólávafolyam 2014. október 28-
án betört Pahoa településre (Forrás: USGS Hawaii Volcano 
Observatory)

Hatalmas gázbuborékok spriccelik szét a lávafoszlányokat a Pico 
do Fogo  lábánál nyílt hasadékban (Fotó: Aventure et Volcans)

Portela falut elfoglalja a lávafolyam 
(Fotó: FogoNews, 2014. december 8.)

Lávafolyam a frissen átadott látogatóközpont épületének 
belsejében – Parque Natural do Fogo (Fotó: Aventure et Volcans) 

Pahoehoe lávafolyás Hawaii Nagy-szigetén, 
2014 decemberében (Forrás: USGS, Hawaii 
Volcano Observatory)

Vulkáni újdonságok
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