
Természet Világa
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY   2016. JANUÁR                 ÁRA: 690 Ft147. évf. 1. sz.

ElQi zetQknek: 600 Ft

 A FIZIKA NOBEL-DÍJASAI                   

 KVANTUMINFORMATIKA

 KLÓNOK ÉS PSSEJTEK                          

 AZ EMBERISÉG DNS-E

 AZ ÉV PSMARADVÁNYA
 MISZTIKUS KAPTÁRKÖVEK

 SIMONYI KÁROLY EMLÉKÜLÉS SOPRONBAN



Riolittufa - sziklaformák

A BoldogkQi várhegy kipreparálódott lavinatufanyelv-
maradványa, rajta a XIII. századi kQvárral

Az egerszalóki „Betyárbújó”

Csuták Máté felvételei

Cukorsüveg formájú kaptárkQ 
Cserépfalu szomszédságában

Erózió formálta badland térszín Kazár mellett

A noszvaji „barlanglakótelep” részlete Részlet a szomolyai „Királyszéke” kaptárkQcsoportról

FQ
zy

 Is
tv

án
 fe

lv
ét

el
ei



TARTALOM

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTP 
TÁRSULAT FOLYÓIRATA

Megindította 1869-ben 
SZILY KÁLMÁN

KIRÁLYI MAGYAR 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI  TÁRSULAT

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY
147. ÉVFOLYAMA

2016. 1. sz. JANUÁR

Magyar Örökség-díjas és 

Millenniumi-díjas folyóirat

Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap, 
 a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
(OTKA, PUB I-114505) támogatásával.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társi nanszírozásával valósul meg.

A kiadvány a Magyar Tudományos 
Akadémia támogatásával készült.

FQszerkesztQ: 
STAAR GYULA
SzerkesztQség:

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Telefon: 327-8962, fax: 327-8969

Levélcím: 1444 Budapest 8., Pf. 256
E-mail-cím: termvil@titnet.hu

Internet: www.termeszetvilaga.hu

FelelQs kiadó:
PIRÓTH ESZTER

a TIT Szövetségi Iroda igazgatója

Kiadja 
a Tudományos IsmeretterjesztQ Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16.

Telefon: 327-8900

Nyomtatás:
iPress Center Central Europe Zrt.

FelelQs vezetQ:
Lakatos Viktor 

igazgatósági tag

INDEX25 807
HU ISSN 0040-3717

Hirdetésfelvétel a szerkesztQségben

Korábbi számok megrendelhetQk:
Tudományos IsmeretterjesztQ Társulat
1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16.

Telefon: 327-8950
e-mail: titlap@telc.hu

ElQfizethetQ:
Magyar Posta Zrt. Hírlap üzletág

06-80-444-444
hirlapelofizetes@posta.hu

ElQfizetésben terjeszti: Magyar Posta Zrt. 
Árusításban megvásárolható a Lapker Zrt.árusítóhelyein

ElQfizetési díj:
fél évre 3600 Ft, egy évre 7200 Ft

Természet
Világa

SZERKESZTPBIZOTTSÁG 

Elnök: VIZI E. SZILVESZTER

Tagok: ABONYI IVÁN, BACSÁRDI LÁSZLÓ,
BAUER GYPZP, BENCZE GYULA, BOTH ELPD, CZELNAI RUDOLF,
CSABA GYÖRGY, CSÁSZÁR ÁKOS, DÜRR JÁNOS, GÁBOS ZOLTÁN,

HORVÁTH GÁBOR, KECSKEMÉTI TIBOR, KORDOS LÁSZLÓ, 
LOVÁSZ LÁSZLÓ, NYIKOS LAJOS, PAP LÁSZLÓ,

PATKÓS ANDRÁS, PINTÉR TEODOR PÉTER, RESZLER ÁKOS,
SCHILLER RÓBERT, CHARLES SIMONYI, SZATHMÁRY EÖRS, 

SZERÉNYI GÁBOR, VIDA GÁBOR, WESZELY TIBOR

FQszerkesztQ: STAAR GYULA
SzerkesztQk: 

KAPITÁNY KATALIN (yka@titnet.hu, 327–8960) 
NÉMETH GÉZA (n.geza@titnet.hu, 327–8961) 

Tördelés: LÉVÁRT TAMÁS

TitkárságvezetQ:
HORVÁTH KRISZTINA

Patkós András: Túl a részecskei zikai Standard Modellen...........................................2
FQzy István: Az év Qsmaradványa: a Nummulites .........................................................7
Kecskeméti Tibor: Egy aranyérmes Qsmaradvány-gy_jtemény két aranykora .........9
Bacsárdi László: Az igazi kvantum csendje. Kvantumeszközök a hatékony 
  kommunikáció szolgálatában .........................................................................................11
Venetianer Pál: Az emberiség DNS-e ............................................................................15
Csaba György: Klónok és Qssejtek. Húsz évvel Dolly után ..............................................17
Ihász István: Az idQjárás elQrejelezhetQsége egy héten túl ........................................21
Szabó Márton: Cápákról feketén-fehéren. Régi írások még régebbi cápákról ........25
E számunk szerzQi ..............................................................................................................28
A migrén. Beszélgetés Vécsei László akadémikussal. Farkas Csaba interjúja ......29
HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK ....................................................................31
Kubassek János: KQolajkutató geológus Afrikában. Saáry Éva emlékezete ...........34
Magyar Elin: Mi is az a noni? ........................................................................................36
Németh Károly: Japán négy évvel a nagy Tohoku földrengés után ..........................38
Bencze Gyula: Már megint az alapkutatás! ...................................................................41
Csuták Máté: Misztikus kaptárkövek a Bükkalján ......................................................42
A Kutatók Éjszakájának elsQ tíz éve. Beszélgetés Kardon Béla 
  tudományos igazgatóval. Trupka Zoltán interjúja ....................................................44
Bencze Gyula: Az elb_völt i zikus nyomában (OLVASÓNAPLÓ) .............................46
FOLYÓIRATSZEMLE ........................................................................................................47

Címképünk: Sz_zhó (Staar Péter felvétele) 
Borítólapunk második oldalán: Riolittufa - sziklaformák (Csuták Máté felvételei) 
Borítólapunk harmadik oldalán: Nummulites, az év Qsmaradványa (FQzy István 
felvételei) 
Borítólapunk negyedik oldalán: A Fény Éve különszámunk sajtóbemutatója

Mellékletünk: A XXIV. Természet–Tudomány Diákpályázat cikkei: Molnár Ádám: A 
bökényi duzzasztó története. Filipszki László: A vetési varjak vecsési vonulása. Nagy 
Áron: Rákosi viperák között. Magyari Melinda–Takács Szende: A „Múzeum Pre”, 
Erdély neves botanikusa: Dr. Gergely János. Bakó Botond: Önképzési hagyományok 
újjászületése a Bethlen Kollégiumban. Tizenöt éves a Fenichel Sámuel önképzQkör.                                                       



Természet Világa 2016. január2

FIZIKAI NOBEL-DÍJ

PATKÓS ANDRÁS

Túl a részecskefizikai 
Standard Modellen

Az ismert elemi részecskék legtüné-
kenyebb családjának, a neutrínók 
fizikájának különleges jelenségei-

hez tért vissza a fizikai Nobel-díjat odaíté-
lQ bizottság 2015. évi döntésével, amikor 
A. Kajita japán és A.B. MacDonald kanadai 
fizikusnak ítélte oda a díjat. Az 1988 óta dí-
jazott neutrínófizikai felfedezések sorához 
negyedikként újból a kísérleti fizika eszkö-
zével feltárt jelenség csatlakozott. Mintha a 
bizottság a neutrínók létezésének hipotézi-
sét megalkotó Wolfgang Paulit igyekezné 
döntéseivel újra és újra cáfolni, aki egykor 
elborzadva konstatálta, hogy olyat tett, amit 
fizikusnak tilos:  feltételezett egy részecskét, 
amelynek létezése kimutathatatlan.

A neutrínókutatás Nobel-díjai

A friss Nobel-díjasok méltatása lehetQséget 
ad a neutrínók észlelésének útján történt elQ-
rehaladás áttekintésére, a négy, Nobel-díjas 
mérést megvalósító kutatónak, valamint a 
kísérleteik gondolatát úttörQként felvetQ, ám 
a legmagasabb tudományos díjban nem ré-
szesült tudósnak a megismerésére (1. ábra).

A neutrínók létezésének kimutatásáért Fre-
derick Reines 1995-ben részesült Nobel-díj-
ban, közel negyven évvel a sikeres mérést kö-
vetQen (munkatársa, Clyde Cowan idQközben 
elhunyt). A gyenge kölcsönhatás elmélete sze-
rint a hasadási reaktorokban elektronok társa-
ságában keletkezQ, ám láthatatlan elektron-
típusú antineutrínók feltételezett útjába he-
lyezett anyagminta protonjaival bekövetkezQ 
kölcsönhatás során  észlelték a protonok átala-
kulását neutronná egy pozitron keletkezésé-
nek kíséretében.  A Nobel-bizottságnak az idei 
díj elQtörténetét bemutató tanulmánya úgy fo-
galmaz, hogy ennek az ún. inverz béta-bomlá-
si folyamatnak a kimutatását „B. Pontecorvo 
bátorításával F. Reines és C. L. Cowan ter-
vezte meg és hajtotta végre Dél-Karolinában, 
a Savannah River atomreaktornál.”

A neutrínók létezésének 1956-os kimuta-
tását követQen 1962-ben L. M. Ledermann, 
M. Schwartz és J. Steinberger végzett olyan 
kísérletet, amivel bebizonyították, hogy az 
elektron, illetve a müon (az elektron ne-
hezebb testvére) részvételével végbemenQ 
neutrínótermelQ reakciókban nem ugyanaz, 
hanem két különbözQ neutrínó keletkezik. 
A kvarkokból álló legkönnyebb elemi ré-

szecske, a pion pozitív elektromos töltés_ 
állapotának bomlásában egy müon és egy 
neutrínó keletkezik. Ez a neutrínó protonok-
kal ütközve szintén inverz béta-bomlási fo-
lyamatot kezdeményezhet. Ebben a reakci-
óban soha nem keletkezik pozitron, hanem 
kizárólag pozitív töltés_ müon. Ezt a felis-
merést már 1988-ban Nobel-díjjal ismerték 
el. Melvin Schwartz, az egyik díjazott, No-
bel-elQadásában a következQképpen fogal-
mazott: „Elképzeléseink közül számosra B. 
Pontecorvo is elQterjesztett javaslatot. Meg-
állított pionokból nyert neutrínókkal kíván-
ta elvégezni a kísérletet, sQt egy a Szovjet-
unióban rendezett konferencián nagyener-
giájú pionok alkalmazását is felvetette. A 
neutrínófizikához mindenképpen kiemelke-
dQen járult hozzá.”

A harmadik Nobel-díjat 2002-ben R. 
Davis és M. Koshiba megosztva kapta 
a Napban zajló fúziós reakciókban ke-
letkezQ neutrínók kimutatásáért. A két 
díjazott alapvetQen eltérQ technikát al-
kalmazott. Koshiba a Kamioka-hegy-
ség mélyén elhelyezett óriási víztartály 
anyagának a napneutrínókkal bekövet-
kezQ ritka kölcsönhatásában meglökött 

1. ábra. A neutrínófizika Nobel-díjasai a felfedezéseik dátumával, és akinek intuíciója elQrevetítette mindnyájuk felfedezéseit. 
A jobb oldalon B. Pontecorvo (1914-1993)

F. Reines (1956)

R. Davis (1969) M. Koshiba (1995) A. Kajita (1998) A. Macdonald (2003) B. Pontecorvo (1946–1957)

L. Ledermann (1962) M. Schwartz (1962) J. Steinberger (1962)
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negatív elektromos töltés_ részecskék 
Cserenkov-sugárzásának kimutatásá-
val szolgált rá a díjra. Raymond Davis 
módszerét így mutatta be Nobel-elQ-
adásában: „A neutrínók észlelésére a 
Pontecorvo által 1946-ban leírt radio-
kémiai kísérlet megvalósításán kezdtem 
dolgozni. Ez a neutrínók befogását a 
37Cl +ち

e 
s 37Ar + e- reakcióval valósítja 

meg, amirQl Pontecorvo rövid cikke egé-
szen részletes leírást adott.” Ezt a cikket, 
amely a kanadai Chalk River Laborató-
rium közleményeként kapott sorszámot, 
titkosították, mert „a módszer alkalmas 
a reaktorok teljesítményének külsQ esz-
közzel történQ észrevétlen mérésére”.

Ám közismert, hogy mind Davis, mind 
Koshiba kísérlete a Hans Bethe által kifej-
lesztett Nap-modellbQl várt (és John Bahcall 
által a magfizika aktuális kutatási színvona-
lán naprakészen tartott számításokból adó-
dó) neutrínóáramnak csak nagyjából har-
madát észlelte. Az 1960-as, 1970-es évek 
fordulóján számos elképzelés született a hi-
ány magyarázatára, a neutrínók elbomlásá-
tól (Bahcall), a Nap-modell módosításáig 
(pl. Marx György és Ruff Imre). Vlagyimir 
Gribov és Bruno Pontecorvo 1969-es cik-
kükben felvetették, hogy esetleg az (akkor 
ismert) kétféle neutrínó egymásba alakulhat 
és a „neutrínó-oszcilláció csökkenti az ész-
lelhetQ napneutrínók számára vonatkozó elQ-
rejelzést ahhoz képest, amikor a kétfajta ne-
utrínók számát külön-külön szigorúan meg-
maradó tulajdonságként kezelik.”

Davis kísérletét csak az 1990-es évek 
elején zárta le, és a neutrínódetektálás mo-
dern módszerei is csak erre az idQszakra 
érték el azt a hatékonyságot, ami a statisz-
tikai ingadozások okozta hamis konklú-
ziók kizárására elegendQ beütésszám re-
gisztrációját tették lehetQvé. Egyben pár-
huzamos részecskefizikai fejlemények (az 
ún. Standard Modell kialakulása) világos-
sá tette, hogy a neutrínófajták egymásba 
alakulása, amennyiben ez a neutrínóhiány 
oka, nem értelmezhetQ az egyébként átfo-
gó siker_ elmélet keretében.

Neutrínók a Standard Modellben 
és egymásba alakulásuk hipotézise

Miközben a neutrínók észlelésének techni-
kája tisztán empirikus kutatási feladatként 
fejlQdött a XX. század második felében, a 
neutrínók bizonyos sajátos tulajdonságai 
fQszerepet játszottak a Standard Modell el-
méleti kiépülésében is. Ugyanis a neutrínók 
keletkezésével kísért gyenge kölcsönhatási 
folyamatokban ismerték fel a természet tük-
rözési szimmetriájának sérülését, amelyrQl 
kiderült, hogy éppen a neutrínók természe-
tében nyilvánul meg a legradikálisabban.

A váratlan viselkedés legegyszer_bb bi-
zonyítékára korlátozódva emlékeztetünk 

arra, hogy 1957-ben Garwin, Ledermann 
és Weinrich, illetve velük párhuzamo-
san Friedmann és Telegdi az elektromo-
san töltött pion elbomlásában keletke-
zQ müonokat vizsgálta. A müon melletti 
másik bomlásterméket, a (müon)neutrínót 
nem tudták észlelni, annak tulajdonságai-
ra a müon viselkedésébQl következtettek. 
A pion saját perdülete nulla, tehát a bom-
lástermékek perdületének eredQje is az 
lesz, a perdület megmaradásának törvénye 
alapján. A müon ún. feles spin_ részecske, 
amelynek a kvantumfizika törvénye alap-
ján a repülési irányához képest elQre vagy 
hátra mutathat a perdület-vektora. Ezt a 
vetületet a másik bomlástermék, a neutrínó 
perdülete kell, hogy ellensúlyozza. A kí-

sérletezQk meglepetésére a kirepülQ müon 
perdülete kivétel nélkül a repülési iránnyal 
ellentétes volt. Ez azt jelentette, hogy a 
másik vetület létrejöttére egyáltalán nincs 
esély a bomlás során. Ennek természetes 
magyarázataként kínálkozott, hogy a ne-
utrínónak nem is létezik a másik perdület-
vetület_ állapota. A neutrínó természetét 
tekintve tehát a gyenge kölcsönhatás tük-
rözési aszimmetriája maximális.

Annak a körülménynek, hogy a háromfaj-
ta neutrínó mindegyikébQl csak a balra csa-
varodó spinvetület_ (illetve antineutrínóból 
csak a jobbra csavarodó spinvetület_) válto-
zat létezik, közvetlen következménye, hogy 
a neutrínók tömege nulla kell legyen. A 

nem-nulla tömeg ugyanis folyamatosan ke-
veri a jobb- és balcsavarodású állapotokat. 
Az ismert elemi részecskék táblázata tükrö-
zi ezt a helyzetet (2. ábra).

A részecskefizika Standard Modelljé-
nek nagy sikere volt, hogy a neutrínókat a 
tükrözési szimmetria maximális sérülésé-
nek megfelelQen úgy sikerült beilleszteni 
az elméletbe, hogy tömegük nulla legyen és 
a részecskefizikai táblázatban csak egyfé-
le spinvetület_ neutrínóállapotnak maradjon 
hely. Ez azt jelenti, hogy a részecskék töme-
gét generáló Brout–Englert–Higgs-mecha-
nizmus nem hatásos a neutrínók családjában. 

A Gribov–Pontecorvo-javaslat a Nap-
ból származó elektron-tipusú neutrínóknak 
müon-típusúakba történQ periodikus átala-

kulását a két részecske tömegkülönbségével 
fordítottan arányos periódushosszal jósolja. 
Így kezdettQl fogva világos volt, hogy a je-
lenség megvalósulásához legalább egyik ne-
utrínónak nem-nulla tömege kell legyen. Ez 
pedig azt jelentette, hogy a neutrínó-oszcillá-
ció meggyQzQ kimutatása a Standard Model-
len túli fizika létezésének lenne bizonyítéka. 

Hogyan illesztik be mégis a neutrínókat 
az elektrogyenge kölcsönhatás egységes el-
méletébe? Miért nem cáfolja, hanem csak 
kiegészítendQnek minQsíti az oszcilláció hi-
potézise a Standard Modellt? A helyzet az, 
hogy továbbra is igaz lehet, hogy ebben a 
kölcsönhatási körben a neutrínóknak csak 
az egyik spinvetület_ állapota vesz részt. 

 FIZIKAI NOBEL-DÍJ
 

2. ábra. A jelenleg eleminek ismert részecskefizikai objektumok. A bal oldalon a 
felsQ két sorban a kvarkok, az alsó kettQben a leptonok fajtáinak egyezményes jele 

található egy-egy aszimmetrikusan sötétített négyzetben. A bal oldali sötétebben 
árnyékolt rész jelképezi a kvarkok és a leptonok mindegyikének létezQ bal-

csavarodású polarizációs állapotát. A négyzetek jobb oldalán található világosabb 
résszel szimbolizálják a jobb-csavarodású polarizációs állapotot, ami a harmadik 

sorban található neutrínók esetében hiányzik! A függQleges negyedik oszlop 
a kölcsönhatásokat közvetítQ erQterek kvantumait jeleníti meg. A jobb szélen 

magányosan a részecskéknek tömeget generáló Higgs-bozon áll
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Csak balkezes neutrínó keletkezhet és csak 
balkezes neutrínó léphet kölcsönhatásba a 
protonokkal, elektronokkal és bármelyik is-
mert elemi részecskével. Az oszcilláció le-
hetQségét az a feltételezés adja meg, hogy a 
pion bomlásából születQ müon-neutrínónak 
nincs határozott nyugalmi tömege, hanem 
három különbözQ tömeg_ neutrínóállapot 
kombinációja. Ugyanez igaz a neutron el-
bomlásakor keletkezQ elektron-neutrínóra 
és a tau-leptonnal együtt keletkezQ tau-
neutrínóra is. A három határozott tömeg_ 
állapotot az elektrogyenge kölcsönhatásban 
résztvevQ három állapottal összekapcsoló 
kombinációk adatait az ún. Pontecorvo–
Maki–Nakagawa–Sakata-mátrixban foglal-
ták össze és az oszcillációs mérésekbQl 
kívánják konkrét számértékeiket megha-
tározni.

A lineáris kombinációban keletkezQ ál-
lapotok idQbeli továbbfejlQdése a kvan-
tummechanika egyszer_ alkalmazásával  

megadható. A három tömeg különbsége 
határozza meg annak az útnak a hosszát, 
amely alatt pl. egy elektron-típusú álla-
pot átfejlQdik müon-típusúvá (amely tehát 
müonos inverz béta-bomlást tud indukál-
ni) vagy egy müon-típusú átalakul tau-
típusúvá. Ha megadjuk a tömegkülönbsé-
geket és a gyenge kölcsönhatásban keltett 
kezdQállapotot, akkor az interneten szaba-
don elérhetQ Wolfram Demonstration pro-
jekt programkódja segítségével látványo-
san kirajzolható az állapot észlelési való-
szín_ségének továbbhullámzása, amelyet 
a megtett út (L) és a neutrínó energiája (E) 
hányadosa szabályoz  (3. ábra).1 

1  Ennek a programnak néhány eredményét gra-
ikus formában a Wikipedia Neutrino Oscillation 
címszava alatt lehet megtekinteni. Alkotója 
Meszéna Balázs, 2010-ben az ELTE izika szakán 
BSc záródolgozatként készítette ezt a szaba-
don használható programot e cikk szerzQjének 
témavezetésével. EredményeibQl tudományos 
folyóiratban publikált közlemény is készült.

Tehát a Standard Modellt a neutrí-
nó-oszcilláció létezése esetén nem kell 
elvetni, hanem meg kell érteni azt a ki-
egészítQ mechanizmust, amely a gyenge 
kölcsönhatás természetét úgy alakította, 
hogy abban a határozott tömeg_ neutrí-
nó állapotok speciális kombinációi vesz-
nek részt.   

A neutrínó-oszcilláció hipotézisének 
asztrofizikai igazolása

A 2015. évi Nobel-díj felét A.B. Mac-
Donald kanadai fizikus, a Sudbury 
Neutrino Observatory igazgatója nyer-
te el, miután kísérleti csoportjának ne-
hézvízzel töltött 1000 tonnás gömbjé-
ben megfigyelhetQ háromféle erede-
t_ Cserenkov-sugárzással képes volt 
a Napból érkezQ bármelyfajta neutrí-
nó észlelésére. A mérésbQl kiderült, 

hogy ebben a kísérletben a Napból in-
duló elektron típusú neutrínó nem ve-
szett el a Föld felé vezetQ útján, ha-
nem több tízezer kilométeres átalaku-
lási hosszal jellemzett oszcillációban 
elsQ lépésben müon-típusúvá alakult, 
ami ezt követQen tau-típusúba oszcillál. 
Így alakul ki az 1/3:1/3:1/3 arány kö-
zöttük. Ezt a mérést egy közelmúltbeli 
cikkemben (még a Nobel-díj odaítélése 
elQtt) ismertettem2, ezért most csak a 
másik Nobel-díjjal jutalmazott kísérlet 
bemutatására korlátozódom, amellyel 
a Superkamiokande elnevezés_ méré-
si együttm_ködés A. Kajita professzor 
vezetésével a Föld légkörében keletke-
zQ müon típusú neutrínónak átalakulási 
adatait derítette ki.

A kozmikus sugárzás protonjai min-
den irányból egyenletesen érik a földi 
atmoszféra tetejét. A légköri molekulák 

2 Patkós András: Létezhet-e anyag fény nél-
kül?, Természet Világa 2015. évi II. különszám.

atommagjaival bekövetkezQ ütközések-
ben nagyszámú pion is keletkezik. Ezek 
bomlásából, amint azt már említettük 
az 1957-es kísérleti vizsgálatok kap-
csán, egy müon és egy müon-neutrínó 
keletkezik. A müon maga sem stabil, 
így a bomlási sor a müon s elektron + 
müon-neutrínó + elektron-neutrínó re-
akcióval zárul le. (Nem érdemes vala-
mely neutrínó és az antineutrínója kö-
zött különbséget tenni, mivel a kísérle-
ti kimutatásra használt vizes közegben 
fellépQ Cserenkov-sugárzással nem is 
lehet észlelni természetük különbségét.)  
A pionok elbomlásából tehát kétszer 
annyi müon-típusú neutrínó repül szét, 
mint elektron-típusú. 

Az elektron-típusú neutrínók müonba 
történQ oszcillációjának elhanyagolható 
a hatása, akármilyen irányból is érkez-
zék a Superkamiokande detektorba ez 
a fajta neutrínó. Miután jellemzQ osz-

cillációs hossza több tízezer kilométer,  
akár 20 km magasból közvetlenül, akár 
közel 13 000 km távolságból, a Föld 
átellenes pontjáról érkezik, az Q osz-
cillációjuknak nincs hatása. Azonban 
a müon-neutrínók esetleg rövidebb, a 
Föld átmérQjével azonos nagyságrend-
be esQ oszcillációs hosszal tudnak osz-
cillálni. Még mindig két eset van. Az 
elektron neutrínókba való átalakulást 
kizárta az a körülmény, hogy az elekt-
ron-neutrínók minden irányból azonos 
és az eredeti reakcióból várt fluxust mu-
tatták. Maradt az a következtetés, hogy 
a müon-neutrínók árama azért csökken, 
mert a harmadik fajta, a tau-neutrínóba 
tudnak átalakulni. A csökkenés mérté-
ke függ attól, hogy a földgömbön át-
vezetQ út milyen hosszú. A függQleges 
irányhoz mért szögtQl a kétfajta neut-
rínó fluxusának hányadosa a koszinusz 
függvényt követve kell függjön. Ezt a 
várakozást a különbözQ energiatartomá-
nyokban végzett észlelés megerQsítette. 

3. ábra. A Napban keletkezQ elektron-neutrínók (fekete vonal) megtalálási valószín_sége 150 millió km-es úton átlagosan 
1/3-ra csökken a müon-neutrínóba (kék) és a tau-neutrínóba (piros) történQ átoszcillálással (bal oldali ábra). A légkörben 
keletkezQ müon-neutrínó (kék) elsQsorban tau-neutrínóba oszcillál a Föld túlsó felérQl megtett néhány ezer km-es útján 

(Meszéna Balázs animációjával készült ábrák a kísérleti helyzetnek megfelelQ tömegkülönbségeket használva) 
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A légköri neutrínók fluxusában bekö-
vetkezQ oszcillációnak az ún. elt_nési je-
lenséggel 1998-ban történt kimutatását 
ismerték el Nobel-díjjal, de csak az után, 
hogy további kísérletekkel sikerült kimu-
tatni néhány tau-neutrínót, amelybe az 
oszcilláció történt. 

A neutrínó-oszcilláció kimutatása 
földi laboratóriumban

Az atmoszferikus neutrínók áramának 
változási hossza 1 GeV-os energiatarto-
mányban kb. 500 km. Ez  a felismerés le-
hetQséget ad arra, hogy a müon-neutrínók 
tau-neutrínókba történQ átalakulását tisz-
tán földi forrású neutrínóárammal is 
kimutassák. ElsQként 2006-ban a ja-
pán kutatók közöltek eredményt a pion 
bomlásából keletkezQ neutrínóknak a 
Superkamiokande detektor irányába kül-
dött nyalábjának gyengülésérQl. A nyalá-
bot Japán Nemzeti Gyorsítóközpontjából 
(KEK) indították 250 km-es útjára (4. 
ábra). A légköri neutrínók mérésénél 
alkalmazott technikával mérték meg a 
müon-neutrínók áramának gyengülését, 
amelyet összhangban találtak a légköri 
mérések eredményeire épülQ elQrejel-
zésekkel. Nagyjából egyidej_leg tették 
közzé a Fermi Nemzeti Laboratórium-
ból (Chicago közelében) 735 km-es útra 
indított nyalábbal egy Minnesota állam-
beli bányában végzett mérések egybevá-
gó eredményét. Megemlítjük még, hogy 
2012 és 2014 között a Superkamiokande 
detektor hatásos térfogatánál jóval na-
gyobb vízmennyiséggel dolgozó tenger-
alatti ANTARES neutrínó-teleszkóp és a 
Déli-sarkvidék jegét detektoranyagként 
használó IceCube detektor is reprodu-
kálta Kajita és munkatársai 1998-ban 
bejelentett eredményét.

Az elt_nési jelleg_ effektusok he-
lyett az átoszcillálásból létrejövQ más 
típusú neutrínókkal indukált reakciók 
kimutatására az elmúlt 3–4 évben ke-
rült sor. ElQször a müon-neutrínó osz-
cillációja során kis eséllyel megjelenQ 
elektron-típusú neutrínók kimutatása si-
került 2011-ben a japán kutatóknak. A 
detektálás eszköze a Superkamiokande 
obszervatórium volt, ahol az elektron-ne-
utrínók kimutatásának biztos alapjai van-
nak. Csak éppen az oszcillációból sok-
kal kisebb gyakorisággal jönnek, mint a 
Napból. A Cserenkov-hatás irányfüggé-
se alapján azonban biztonságosan el le-
hetett különíteni a tsukubai laboratórium 
felQl érkezett nyaláb okozta eseményt. A 
nagyobb eséllyel keletkezQ tau-neutrínók 
kimutatására új technikára volt szükség. 
A Róma közelében lévQ Gran Sasso hegy-
ség mélyén felépített OPERA-detektor 
tudta kimutatni a tau-neutrínók megjele-

nését a CERN-bQl 732 km-es út megté-
tele után érkezQ nyaláb által indukált re-
akciókat elemezve. A mérés nehézségét 
jól mutatja, hogy a csoportnak 2011-tQl 
2015 nyaráig összesen 5 tau-részecskét 
sikerült meggyQzQen azonosítani.3 

A Földön kiépült számos neutrínó tele-
szkóp és a gyorsítócentrumok együttm_-
ködése szilárdan megerQsítette a neutrí-
nó-oszcilláció tényét. A fizikai Nobel-díj 
odaítélése jelzi, hogy a Standard Modell 
részleteinek ellenQrzése mellett immár a 
Standard Modellen túli fizika felé for-
dul a részecskefizikai kutatás. A neutrí-
nók kis tömegkülönbségeinek meggyQ-
zQ kimutatása után nyilvánvaló feladat 
legalább egyikük tömegének kísérleti 
meghatározása. Erre a leginkább elQ-
rehaladott kísérletek a béta-bomlásban 
keletkezQ elektronok energia szerinti el-
oszlásának nagy pontosságú megmérését 
t_zték ki céljuknak.  

Túl a Nobel-díjon: Bruno 
Pontecorvo, a neutrínók fizikájá-

nak „atyamestere”

2014-ben Olaszországban és Oroszor-
szágban azonos tisztelettel ünnepelték 
Bruno Pontecorvo centenáriumát. En-
rico Fermi legfiatalabb munkatársa, az 
1930-as évek közepén a lassú neutro-

3  Ez a kísérleti csoport, mintegy mellé-
kesen, megkísérelte megmérni a neutrínók 
haladási sebességét (a nem átváltozott müon-
neutrínók nagyobb gyakoriságú észlelését 
használva). Elsietett hibás közleményük 
a fénynél gyorsabban haladó neutrínókról 
nagyban nehezítette eredeti feladatukban 
elért eredményük elfogadtatását. 

nokon végzett kísérletekben fQ segítQ-
je, Mussolini rendszere elQl 1936-ban 
Párizsba menekült és csatlakozott az 
Irène Curie és Frédéric Joliot vezetésé-
vel végzett magfizikai vizsgálatokhoz. 
A csoport kísérletileg igazolta a gyen-
ge kölcsönhatások Fermi-féle elméle-
tének (1934) helyességét. A nácik elQl 
menekülve jutott az Egyesült Államok-
ba, ám ott nem vehetett részt a katonai 
kutatásokban, feltételezhetQen a Curie 
és Joliot hatására vallott kommunista 
meggyQzQdése miatt. 1943-tól 1948-ig 
Kanadában dolgozott a brit nukleáris 
programhoz kapcsolódó kutatásokon, de 
nem volt közvetlen köze a fegyverkuta-
tásokhoz. Ebben az idQszakban dolgozta 
ki nagy fantáziával a neutrínó kimuta-
tására vonatkozó elképzeléseit, amelye-
ket korábban már felsoroltunk. 1948-50 
között Angliában dolgozott a brit atom-
programban. 

1950-es elt_nését, majd felbukkaná-
sát a Szovjetunióban idQrQl idQre össze-
kapcsolják atomtitkok átadásával, ami-
re azonban nem merült fel konkrét bi-
zonyíték, sem korábban, sem halálát 
követQen. 1955-tQl a dubnai Egyesített 
Atomkutató Intézet munkatársa volt, 
ahol elsQsorban a leptonokra érvényes 
megmaradási törvények természetével 
foglalkozott. A többféle neutrínó léte-
zésének bizonyítása és a neutrínó-osz-
cilláció lehetQségének felvetése f_zQ-
dik munkássága ezen szakaszához. Az 
internetes életrajzok szerint a Szovjet-
uniót elQször 1978-ban hagyhatta el. Ez 
az erQsen pontatlan adat valójában szü-
lQhazájába tett elsQ visszalátogatásának 
dátumát jelöli. 1993-ben bekövetkezett 
halálát követQen hamvait megosztották 
Róma és Dubna temetQje között.

 FIZIKAI NOBEL-DÍJ
 

4. ábra. A japán nemzeti laboratórium proton szinkrotron gyorsítójával 
elQállított pionnyaláb bomlásából keletkezQ müonok közeli detektorbeli 

észlelése ad információt az induló müon-neutrínó nyaláb intenzitásáról. A 
Superkamiokande detektorban indukált reakciók az abból oszcillációval 

létrejövQ elektron-neutrínókat mutatták ki
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Pontecorvo éppen Magyarországon 
rendezett tudományos események szemé-
lyes résztvevQjeként és fQszereplQjeként 
igen jelentQs szerepe volt már az 1970-
es évek elejétQl a neutrínófizika nagy 
korszakának kibontakozásában. Az elsQ 
neutrínófizikai világkonferencián, 1972-
ben Balatonfüreden (5. ábra) F. Reines, 
J. Bahcall és R. Davis társaságában ele-
mezte a napneutrínók detektálásában mu-
tatkozó hiány lehetséges okait. Óvatosan, 
de egyértelm_en képviselte a magyaráza-
tok között az oszcillációs mechanizmus 
lehetQségét. Tekintélyét jól mutatja, hogy 
a balatonfüredi Tagore sétány Nobel-dí-
jas fasorán az elsQ két fa elültetésére Ri-
chard Feynmant és Pontecorvót kérte fel 
a konferenciát szervezQ Marx György4  
(6. ábra). 1975-ben újból ott volt Ba-
latonfüreden a Neutrínó’75 konferenci-
án, majd 1977-ben Budapesten az Euró-
pai Fizikai Társaság Nemzetközi Nagy-
energiás Fizikai Konferenciáján plená-
ris elQadást tartott a neutrínó-oszcilláció 
elméletérQl és létezésének kísérleti ki-
mutatását kínáló asztrofizikai lehetQsé-

4 Fiatal mozirajongó konferencia asszisz-
tensként a faültetési rituálénál izgalmasabbnak 
találtam, hogy Marx Györgynek Nemeskürty 
Istvánhoz f_zQdQ kapcsolata révén Pontecorvót 
egy napon autóval felfuvarozták Budapestre a 
ilmgyárba, ahol levetítették neki öccse, Gillo 
világsiker_ ilmjét, az Algíri csatát.

gekrQl. Pontecorvónak 
és Jakov Zeldovicsnak 
kétségtelenül döntQ sze-
repe volt abban, hogy 
Marx György és Szalay 
Sándor minden elQítélet 
nélkül vizsgálták ebben 
az idQszakban a töme-
ges neutrínók lehetséges 
kozmológiai szerepét.   

A 2015. évi Nobel-
díjjal Pontecorvo ne-
gyedik neutrínófizikai 
javaslata is elnyerte a 
legmagasabb tudomá-
nyos elismerést. Amikor 
2038-ban nyilvánosak 
lesznek az 1988-as No-
bel-díj odaítélésének kö-
rülményei, megtudhatja 
majd a tudományos kö-
zösség, miért nem lehe-
tett a jutalmazottak kö-
zött.  Ám minden fizikus 
számára magától értetQ-
dQ, hogy a tudomány-
történet neutrínó-feje-
zetében Wolfgang Pauli 
és Enrico Fermi mellett 
Bruno Pontecorvo ne-
ve a többi Nobel-díjast 
megelQzve áll az alapve-
tQ felismerések szerzQi 
listáján.   N

5. ábra. A neutrínófizika elsQ világkonferenciája résztvevQinek csoportképe. Az ülQ sorban balról jobbra: T. D. 
Lee (Nobel-díj 1958), L. Radicati, R. P. Feynman (Nobel-díj, 1965), B. Pontecorvo, Marx György, V. Weisskopf,  

F. Reines (Nobel-díj, 1995), C. Cowan és P. Budini

6. ábra. Feynman és Pontecorvo 1972-ben ül-
tetett „ikerfái” Balatonfüreden, a Tagore sétány 

tudósfasorában



7Természettudományi Közlöny 147. évf. 1. füzet

Tavaly év végén elQször bocsátot-
ták szavazásra a kérdést: mi legyen 
2016 Qsmaradványa? A versenyt a 

Szent László pénzének is nevezett eocén 
óriás egysejt_, a Nummulites (nómisma 
= érme, gör., lithosz = kQ, kQzet, gör.) 
nyerte. Az alig néhány tízmillió éves „kQ-
pénz” olyan nevezetes kövületeket utasí-
tott maga mögé a versenyben, mint a ha-
zai triász emblematikus Qsmaradványának 
számító, közel 230 millió éves kavicsfo-
gú álteknQs, a Placochelys, vagy a me-
cseki jurából ismert mintegy 200 millió 
éves magvaspáfrány a Komlopteris. Hiába,  
pénz beszél, tartja a mondás. Úgy t_nik, az 
sem, baj, ha csak kQbQl van…

A Nummulites persze nem minden ér-
dem nélkül nyert – e sorok írója is reá sza-
vazott. A rendszerint lencse, vagy váltó-
pénz méret_ és formájú maradványok va-
lóban nagyon sajátságosak. A Nummulites 
a mészvázú Foraminiferákhoz tartozik, az-
az egysejt_. Ehhez képest hatalmasra nQtt, 
és maradványaik olykor tonnaszám talál-
hatók, fQként az eocén kori, tengeri erede-
t_ mészkQ- és márgarétegekben.

A legnagyobb mikrofosszília

A leginkább tengerekben élQ Foraminiferák 
rendszerint parányiak, szilárd vázuk csak 
nagyító, vagy mikroszkóp alatt tanulmá-
nyozható. Ez nem is meglepQ, hiszen 
egysejt_ekrQl van szó. A nummuliteszek 
azonban az ún. nagyforaminiferákhoz tar-
toznak, és azok között is ezek nQttek a leg-
nagyobbra. Egyes fajok átmérQje akár a 10 
cm-t is meghaladhatta! A rekordot állítólag 
egy 16 cm-es példány tartja. 

A parányok között Q volt tehát az 
óriás. A síkban, felcsavart vagy „felfújt”, 
gömbded váz kalcit anyagú; felülete 
sugaras, hálózatos, vagy hullámos lefutású 
vonalakkal, vagy apró dudorokkal, 
szemcsékkel díszített. Ezek a külsQ 
bélyegek a belsQ kamraválaszfalak 
és merevítQ pillérek lefutását tükrözik. 
A kezdQkamra a körülötte lévQ néhány 
kamra a mérete és alakja (az ún. 
embrionális apparátus) fontos rendszertani 
bélyeg. Fajonként változik a méret, és a 
felcsavarodás módja is. 

Legendák kövülete

A különös formájú, és olykor tömege-
sen található nummuliteszek mindenütt 
és mindenkor megmozgatták a fantáziát. 
Ahány ország, annyi legenda. Az egyipto-
mi piramisok nummuliteszes mészkövébQl 
kipergQ maradványaikat a néphit a hajdani 
rabszolgák eledelének, megkövesedett 
magvaknak, vagy lencsének tartotta; 
Spanyolországban például Szent Jakab, 
Franciaország egyes vidékein Szent Péter 
pénzének nevezik. Hazánkban leginkább 
Szent László királyunk nevével kötik 
össze a nummuliteszek keletkezésének 
történetét. A legenda elsQ írásos említése 
latin nyelven maradt reánk Temesvári Pel-
bárt ferences szerzetes tollából, 1499-bQl. 

Alig negyed évszázaddal késQbbrQl való 
az Érdy-kódex, amely már magyar nyel-Érdy-kódex, amely már magyar nyel-, amely már magyar nyel-
ven meséli el a legendát – igaz, kicsit el-
térQ módon. A középkori gyöker_ történet 
egyik változata szerint László királyunk 
(egyes források szerint pedig Szent Ist-
ván) a pogányokkal vívott küzdelemben 
pénzt szórt az üldözQk elé, azok lemarad-
tak felszedegetni, de az ellenség kezében 
kQvé vált az arany. A másik verzió szerint 
a pénzt a menekülQ pogányok szórták el, 
de a magyar király fohásza meghallgatásra 
talált, és az aranyak kQvé lettek a magyar 
vitézek kezében, így a hajsza tovább folyt.

A nummuliteszek valódi története leg-
alább annyira érdekes, mint a legenda, de 
a kQpénzek valódi természetének felisme-
résére sokat kellett várni. A XVIII. szá-
zad természettudósai már nagyjából vilá-
gosan látták, hogy a „kQpénzek” tengeri 
állatok maradványai, de az egykori élQ-
lénnyel kapcsolatban tévúton jártak. Még 
a nagy francia természetbúvárok, Jean-
Baptiste Lamarck (1744–1829) és Alcide 
d’Orbigny (1802–1857) is úgy vélték, 
hogy a nummuliteszek a lábasfej_ekhez 
(Cephalopodák) tartoznak. Alighanem a 
belül kamrázott vázak felületes hasonlósá-
ga lehetett megtévesztQ. A Nummulites név 
egyébként Lamarcktól származik. Végül a 
szintén francia biológus, Félix Dujardin 
(1801–1860) volt az, aki a maradványo-
kat elsQként és helyesen az egysejt_ekhez 
sorolta. 

Az eocén vezérkövületei

A nép ajkán született naiv, ám nem csekély 
emberismeretrQl tanúságot tevQ eredetle-
gendákon talán mosolygunk, pedig a gyak-
ran tömeges nummuliteszek kapcsán oly-
kor a természettudósok is fura következ-
tetésekre jutottak. Randolph Kirkpatrick 
(1863–1950), a londoni természettudomá-
nyi múzeum munkatársa például úgy vélte, 
hogy a földtörténet egy adott szakaszában 
az egész Földön lerakódott egy vastag ten-
geri réteg, amely csak nummuliteszekbQl 
vagy ahhoz hasonló foraminiferákból állt. 
A legfurább az, hogy a késQbbi kQzeteket 
is, még a mélységi magmás gránitot is, en-
nek az általa Nummuloszférának nevezett 
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kQzetövbQl eredeztette. Teóriáját négy kö-
tetben jelentette meg, amelyet kénytelen 
volt a saját költségen kinyomtatni – ek-
kora sületlenségre, úgy látszik, nem talált 
támogatót.

Kirkpatrick modelljével szemben sok-
kal helytállóbb gondolattal állt elQ a svájci 
Eugène Renevier (1831–1906), aki annyi-
ra jellegzetesnek találta a nummuliteszek 
jelenlétét bizonyos rétegekben, hogy a 
földtörténeti újkor korai szakaszára java-
solta a nummulitikum („a nummuliteszek 
kora”) kifejezést. Renevier helyesen is-
merte fel, hogy ezek a nagyforaminiferák 
a földtörténet egy adott szakaszára jellem-
zQek. Leginkább az eocénben voltak gya-
koriak, de elQfordulnak az oligocénben is. 
Egymást követQ fajaik kapcsán az egyes 
rétegek eocénen belüli kora is megálla-
pítható, azaz a nummuliteszek az eocén 
vézérkövületei. Maradványaik az 55–30 
millió éves kQzetekben a leggyakoribbak.

A kihalt formákat mintegy 250 fosszi-
lis fajba sorolják a paleontológusok. Ér-
dekes, hogy a mai DK-ázsiai vizekben is 
él két nagyforaminifera, a venosus, és a 
cummingi fajnev_, amelyeket egyes kuta-
tók a Nummulites nemzetségbe sorolnak. 
Nem mindenki fogadja el azonban ezt a be-
sorolást, mert van, aki vitatja a ma élQ for-
mák és az eocén-oligocén nummuliteszek 
közötti leszármazás közvetlen voltát. 
Akárminek is tekintjük ezeket a ma élQ, 
centiméteresre növQ foraminiferákat, az 
bizonyos, hogy életfeltételeik tanulmányo-
zása segít az „igazi” nummuliteszek élet-
módjának megértésében.

Az élQ állat – 
pénzek a tengerfenéken

A nummuliteszek olykor kQzetalkotó 
mennyiségben vannak jelen. Egyes ré-
tegek, akár több tíz méter vastag ré-
tegsorok állhatnak szinte kizárólag 
nummuliteszekbQl. ElQfordul, hogy a 
példányok között alig találunk agyagos 
vagy meszes kötQanyagot és az ilyen 
„nummuliteszes padok” úgy néznek ki, 
mint a kavicskQ, azaz a konglomerátum. 
Hegyek vannak nummuliteszes mészkQbQl 
és márgából és ez az irdatlan mennyiség_ 
mészanyag az egykori tengerek hihetetlen 
karbonát-produktivitásáról tanúskodik. 

De milyen lehetett az a tenger, amely-
ben ez a temérdek Nummulites élt? Nehéz 
elképzelni. Némi segítséget nyújt, ha meg-
figyeljük pl. a ma is élQ, a nummuliteszek 
rokonságába tartozó, egyébként meglehe-
tQsen gyakori Heterosteginak életét. Ezek 
a nagyforaminiferák nem nQttek akko-
rára, mint egyes nummuliteszek, lapos, 
kamrázott vázuk legfeljebb egy centimé-
teres. Az interneten böngészve nagysze-
r_ videókat találunk titokzatos életükrQl. 

Mindent összevetve – a sokirá-
nyú földtani adatok és a ma élQ rokon 
foraminiferák életmódjának tanulmányo-
zása alapján – megállapíthatjuk, hogy a 
nummuliteszek a sekély, meleg, jól átvilá-
gított és oxigénnel bQven ellátott normál 
sótartalmú tengerben éltek. Leginkább a 
100 (–120) méternél kisebb vízmélysé-
get és a 25 ºC körüli vízhQmérsékletet 
kedvelték, azaz a trópus és szubtrópusi 
tengereket lakták.

Tömegesen éltek – és haltak – a 
mésziszappal borított, tengeri f_- és 
algaerdQkkel pettyezett sekélytengerek 
aljzatán. Az elpusztult véglények – 
mint a szökQkutakba hajigált pénzek – 
szanaszét hevertek, de a még élQ állatok 
többé-kevésbé függQleges helyzetben, 
az iszapba kicsit besüppedve, vagy a 
növényeken állábaikkal kapaszkodva–
csüggve élhettek. Súlyos, megkövesedett 
maradványaik láttán ezt talán 
nehezen képzeljük el, de nem szabad 
megfeledkezni arról, hogy az élQ 
állatok héja áttetszQen hártyaszer_, azaz 
rendkívül vékony, s ennek megfelelQen 
nagyon könny_ lehetett. A „kQpénzek” 
csak a kövületté válás során nehezedtek 
el, amikor pórusaikba ásványi anyagok 
rakódtak le.

A vékony korong alakú fajok, mint pél-
dául a Nummulites millecaput a mélyebb 
és nyugodtabb, míg a gömbded, vasta-
gabb falú formák, mint pl. a Nummulites 
perforatus a sekélyebb, mozgatottabb, na-
gyobb energiájú vizekben élhettek.

FeltehetQ, hogy az áttetszQ héj mögött 
élQ egysejt_ szimbionta zöldalgákkal vagy 
kovaalgákkal (diatómákkal) élt együtt – 

akárcsak néhány mai foraminifera. Az át-
tetszQ, üvegszer_ váz átengedte a nap-
fényt, ami a növény számára létszükséglet. 
A héj védelmében békésen fotoszintetizáló 
alga pedig táplálékkal szolgált az egysej-
t_ számára.  

Ivaros és ivartalan nemzedékváltás

Hallatlanul izgalmas dolog a 
nummuliteszek nemi élete is. Egy adott 
fajhoz mikroszférás és makroszférás ala-
kok (nemzedékek) tartoznak.  Az elsQ az 
ún. ivaros nemzedék, a második az ivarta-
lan. Az elsQ csoportba kis kezdQkamrájú, 
de nagy test_ maradványok, míg a másik-
ba éppen fordítva, nagy kezdQkamrájú, de 
kicsi kövületek tartoznak. A gerinctelenek-
nél aránylag gyakori ivartalan szaporodás 

révén az élQ állat gyorsan reprodukálhat-
ta önmagát, azaz a fajhoz tartozó pél-
dányok száma gyorsan emelkedhetett. 
Az ivaros szaporodás pedig a genetikai 
anyag cseréjével járt, ami másfajta elQ-
nyöket jelentett a faj életben maradása 
szempontjából.  

A nummuliteszek kutatásának  
magyar vonatkozásai

Az eocén nagyforaminiferák kutatásá-
nak szép hagyományai vannak ideha-
za is. Hantken Miksa (1821–1893), a 
magyar földtan kiemelkedQ egyénisé-
ge – többek között – szénkutatással is 

Egymás mellett hevernek a 
nummuliteszek kisméret_, de nagy 

kezdQkamrájú, (makroszférás), és a 
nagyméret_, de kis kezdQkamrájú, 

(mikroszférás) nemzedékeinek 
példányai PénzesgyQr hátárában 

A Bakonyban járva mindenki gy_jthet 
Nummuliteszt. Ott, ahol a felszín 

közelében van a nummuliteszes mészkQ 
van, csak le kell hajolnunk a kQzetbQl 

kimállott kQpénzekért
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foglalkozott, és a dorogi széntelepek 
vizsgálata kapcsán érdeklQdése az eo-
cén felé fordult. Hamar felismerte az eo-
cénben gyakori nummuliteszek rétegtani 
fontosságát, sQt az egymást váltó 
nemzedékek kétalakúságát is. Hantken 
kezdetben bányamérnökként tevékenyke-
dett, késQbb az akkor megalapított Magyar 
Királyi Földtani Intézet elsQ igazgatója, 
majd a budapesti tudományegyetemen ak-
kor létrehozott Pslénytani Tanszék elsQ 
professzora lett. Tudományos munkássá-
ga szerteágazó, de legkedvesebb területe 
a mikropaleontológia maradt és különösen 
sok figyelmet fordított a nummuliteszek 
tanulmányozására. 

Hantken munkásságát eredménye-
sen folytatta a geológus Rozlozsnik Pál 
(1880–1940), aki a nummuliteszekrQl több 
monográfiát is publikált, majd Kecskeméti 
Tibor kollégánk, aki a Természet Világa 
szerkesztQbizottságának is tagja, s aki 
tavaly ünnepelte 85. születésnapját. 
Kecskeméti Tibor társszerzQje a Hála 
Józseffel és Voight Vilmossal közösen írt 
KQpénzek cím_ könyvnek, amely Maros-
vásárhelyen jelent meg 2004-ben. A könyv, 
amely alcíme szerint Mondák, költemé-
nyek énekek gy_jteménye, minden fontos 
kultúrtörténeti és természettudományos in-
formációt tartalmaz a nummuliteszekkel 
kapcsolatban. 

Hol találhatunk kQpénzeket?

A nummuliteszek a hajdan volt Tethys-
óceán területén éltek, azért maradványaik 
megtalálhatók a mai Mediterráneumban 

éppen úgy, mint Észak-Afrikában, vagy 
a Krímben és a Kaukázusban.  Ro-
kon formákat ismerünk Amerikából is, 
a karibi régióból – ezek elsQ leírása 
HantkentQl való. 

Közvetlen közelünkben nevezetes 
lelQhelyek vannak a Dunántúli-
középhegy ségben és az Erdélyi-me den-
cében. A magyar országi elQfordulások 
kapcsán elsQ helyen említhetQk a bako-
nyi PénzesgyQr és Ba kony szentlászló 
községek. E falvak nevükben is a 
nummulitesz-legenda magyar vonatko-
zását Qrzik. A budapestieknek elegen-
dQ a Mátyás-hegyre kisétálniuk, hogy 
nagyforaminiferákat (Num mu lites és 
Discocylina, más néven Orthophragmina 
maradványokat) gazdagon tartalmazó 
mészkövet lássanak.

A határon túli területek legközeleb-
bi különösen szép és látványos elQfor-
dulásai Kalotaszeg és Kolozsvár kör-
nyékén keresendQk. 2014-ben, a Gya-
lu (Gil<u) és Magyarnádas (N<d<şelu) 
között épülQ új autópálya-szakasz út-
bevágása nagyszer_en feltárta az eo-
cén nummuliteszes rétegeket. Ezeket 
az óta sajnos már lefedték, azaz nem 
gy_jthetQk, de a környezQ alsóbbrend_ 
utak rézs_jébQl még felcsipegethetjük 
a 2016 Qsmaradványának kikiáltott 
különleges maradványokat, a kQzetbQl 
kipergQ nummuliteszeket.   J
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Hantken Miksa, a hazai földtani és 
Qslénytani kutatások úttörQ munkása, aki 

maradandót alkotott a Nummuliteszek 
tanulmányozása terén is. Felismerte 
a maradványok rétegtani értékét és 
elkülönítette az ivaros és ivartalan 

szaporodás útján létrejött generációkat

Nummulites a tortán. Marcipán 
nummulitesz díszíti Kecskeméti 

Tibor születésnapi tortáját a Magyar 
Természettudományi Múzeumban 

megrendezett ünnepségen, 2010-ben. 
Azóta eltelt újabb 5 év, és a hazai 
nagyforaminifera kutatás doyenje 
tavaly ünnepelte 85. születésnapját 

Egy 
aranyérmes 

Qsmaradvány-
gy_jtemény 

két aranykora

Aranyérmes Qsmaradvány-gy_jte-
mény? Szokatlan, de van ilyen! A 
magyar mikropaleontológia meg-

alapozója, Hantken Miksa (1821–1893) 
bányamérnök, paleontológus Nummulites-
gy_jteménye nyerte el ezt az érmet és cí-
met az 1873-ban rendezett bécsi világkiál-
lításon. Az egyes országok bányászatát be-
mutató szekcióban állították ki a kollekció 
42 fajt képviselQ 171 mikroszkópi metsze-
tét. A Nummulitesek külsQ díszítését, to-
vábbá egyenlítQi és keresztmetszetét lát-

tató preparátumok (ezek az Európa-szer-
te ismert ún. zöld kazetták) szakszer_ és 
esztétikus kikészítése Madarász Zsigmond 
Ede keze munkája a háromnyelv_ kataló-
gus szerint.  

Hantken kora számos Nummulites-
kutatójával való cserekapcsolata révén 
szinte világanyagot gy_jtött össze. Ezt 
mutatja a gy_jtemény lelQhely- és fajlis-
tája, mely Európa, Észak-Afrika és a Kö-
zel-Kelet legtöbb lelQhelyérQl az akkor 
ismert Nummulites fajok nagy többségét 
tartalmazza. Cserekapcsolatainak köszön-
hetQ, hogy kollekciójából, melyet több 
példányban is elkészíttetett, sok prepa-
rátum eljutott London, Párizs, Lausanne, 
Bécs és Padova természettudományi mú-
zeumaiba.

A bécsi világkiállítás aranyérme
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Hantken Nummulites-kutatásai ideje 
alatt, nagyjából 1861 és 1888 között (az 
elsQ és utolsó nummuliteszes publikációja 
közötti idQtartam) élte a hazai múzeumok-
ban (a Magyar Nemzeti Múzeum Ásvány-
Pslénytárában, a Budapesti Tudomány-
egyetem Pslénytani Tanszékén, a Debre-
ceni Református Kollégium múzeumában) 
is kiállított kollekció elsQ aranykorát. 

Hantken halálával megszakadtak a 
hazai Nummulites-kutatások, de visz-
szaestek az európaiak is. A követke-
zQ évtizedekben csak Rozlozsnik Pál 
(1880–1940) néhány éves, egyéb-
ként kiváló munkássága jelzi a hazai 
nummulitológia létét. A pangás ide-
je alatt Hantken gy_jteménye sok há-
nyattatást (két világháború, többszö-
ri költöztetés) szenvedett. Ennek során 
jelentQs gy_jteményrészek károsodtak, 
egy részük tudományos vizsgálatra al-
kalmatlanná is vált. Csak a második 
világháború után indult erQltetett ipa-
rosítás kiváltotta széles kör_ eocén ku-
tatások irányították a paleontológusok 
figyelmét ismét a Nummulitesek felé. 
Ugyanis az eocén barnakQszéntelepek 
fedQjében bizonyos Nummulites fajok 
„jelzik” a szén közelségét. Az intenzív 
faunafeldolgozások szükségessé tették 
a taxonok típusokig visszamenQ vizsgá-
latát. Ezzel számos gy_jtemény, közte a 
Hantken-gy_jtemény is, újra  a taxonó-
miai kutatások homlokterébe került, sQt 
tudományos revízióját az OTKA 2000-
ben finanszírozta. Ezzel megkezdQdött a 
gy_jtemény második aranykora! 

A pályázati téma kidolgozása során 
számos új eredmény született. A külföldi 
múzeumokból is begy_jtött 1240 prepa-
rátum taxonómiai vizsgálata nyomán 40 
faj került részletes leírásra, bQséges szi-
nonimlistákkal, alapos differenciál di-
agnózisokkal és digitális fotókkal doku-
mentálva. Az eredeti jegyzékhez képest 
bQvült a taxonok köre. Új faunaelemnek 
bizonyult a N. maximus, N. obesus, N. 
aturicus, N. bouillei, N. zircensis, N. 
praelorioli, N. fabianii, N. pulchellus, 
N. anomalus. A preparátumok között si-
került megtalálni a Hantken által leírt 
új taxonok típuspéldányait, valamint a 
jegyzékben szereplQ N. hungaricus, N. 
vicenzaensis és a N. archiaci néhány 
példányát „nobis nov. sp.” kézírásos fel-
irattal. 

A rétegtani vizsgálatok eredményei 
közül a legjelentQsebb a N. subplanulatus 
(zónajelzQ taxon!) korának középsQ-eo-
cénbe való rögzítése. A hazai eocén 
legalsó barnakQszén-telepek közvet-
len fedQjében gyakori N. subplanulatus 
részletes taxonómai vizsgálata kiderí-
tette, hogy annak belsQ szerkezete jó-
val fejlettebb evolúciós szintet kép-
visel, mint dimorfpárjának vélt alsó-

eocén N. planulatusé. 
Bizton állítható, hogy 
a N. subplanulatus a N. 
planulatustól független 
önálló faj, mely alapve-
tQ jellegeiben a közép-
sQ-eocén N. striatussal 
mutat rokon vonásokat, 
s a N. striatus fejlQdési 
sor egy felsQ-lutéciai/
bartoni tagjának te-
kinthetQ. Ezzel az ún. 
szubplanulatuszos bar-
nakQszéntelepek kö-
zépsQ-eocén kora bizo-
nyítást nyert s a több 
évtizedes korvita lezár-
ható. Komoly rétegta-
ni eredménynek tekint-
hetQ két távkorreláció 
rögzítése. A különbö-
zQ lelQhelyek faunájá-
nak elemzése több tá-
voli lelQhely rétegeinek 
párhuzamosítását való-
szín_sítette. Kiderült, 
hogy a Vicenza kör-
nyéki (Priabona, Malo, 
Monte Serano, Vicenza 
Bella Guardia), a soly-
mári VárerdQ-hegy, a 
bükki KisgyQr és Ko-
lozsvár (Hója-domb, 
Bácstorok, Gálcsere) 
felsQ-eocén rétegei tel-
jesen azonos korúak és jól párhuzamo-
síthatók. Hasonló eredményt hozott a 

Dorogi-medence (Tokod, Dorog, Bajót, 
Mogyorós), valamint a Zólyomi- (Lip-
cse, Bajmóc) és a Túróci-medence (Tu-
rik, Blatnica) Nummulites faunájának 
összevetése. S még egy korpontosító 
adat: a Nummulitesek elemzésével ki-
mutatható volt a nagykovácsi és a do-
rogi barnakQszén-telepek egykorúsága. 

A gy_jteményben a Tethysnek szin-
te minden jelentQsebb lelQhelyérQl van 
taxon, így segítségükkel Qsföldrajzi ada-
tok is rögzíthetQk voltak, elsQsorban 
a részmedencék közötti kapcsolatokra 

vonatkozóan. A faunaösszetétel alapján 
egyértelm_, hogy közvetlen és inten-
zív összeköttetés volt a Londoni-me-
dence, a Brüsszeli-medence, a Párizsi-
medence és a Kasseli-medence között 
(van a gy_jteményben Kassel lelQhe-
ly_ preparátum!). Érdekes az is, hogy 
Hantken gy_jteménye alapján összeha-
sonlítást tehettünk a Krím-félsziget és 
a pireneusi lelQhelyek faunája révén a 
Tethys keleti és nyugati szárnya között. 
MeglepQ, hogy a kis-pireneusi Gamarde 
és a krími Sebastopol Nummulites fau-
nája mennyire hasonló. Még meglepQbb 
volt az egyiptomi (Kairó, Beni Hassan, 
Farafra), az észak-olaszországi San Gio-
vanni Ilarione és a felsQgallai lelQhelyek 
N. gizehnsis csoportjának tagjai közötti 
egyezés. 

Az állagában felújított, tudományo-
san mind taxonómiai, mind nvevezéktani 
szempontból helyesbített és korszer_sí-
tett gy_jtemény múzeumunk Föld- és Ps-
lénytárban mind a hazai, mind a külföldi 
nummulitológusok rendelkezésére áll. A 
feldolgozás hírére megnQtt a gy_jtemény 
iránti nemzetközi érdeklQdés. Ennek ki-
elégítését is szolgálja a közreadás elQtt 
álló gazdagon illusztrált angol nyelv_ 
monográfia. 

KECSKEMÉTI TIBOR

A jellegzetes, zöld kazetták egyikének 
hátoldala

Az új, tudományosan felülvizsgált gy_jteményt 
feldolgozó munka egyik táblája
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A Quantum csendje, Skyfall, A fan-
tom visszatér – három cím az utób-
bi évek James Bond filmjeibQl. Az 

Ian Fleming által kitalált karakter egy iga-
zán különleges titkosügynök. Finom kokté-
lokat fogyasztva izgalmas kalandokba ke-
veredik a világ megmentésen ügyködve, 
miközben különleges autók és még külön-
legesebb eszközök segítik Qt küldetésé-
ben. Munkáját pedig számos ember befo-
lyásolja, mint például M, aki a fQnökeként 
újabb és újabb kihívások elé állítja. Vagy ott 
van Q, aki egy vagy több érdekes eszköz-
zel (mai közkedvelt szóhasználattal élve: 
kütyüvel) látja el. Robbanó toll, speciális 
mandzsettagomb, láthatatlanná váló autó – 
csupán néhány tétel a különleges eszközök 
listájáról, amelyekkel a 007-es rendelkezik. 
Apropó, M és Q. Az M rövidítés adja 
magát az MI6-bQl, de vajon mibQl ered a Q 
rövidítés? Tekintettel arra, hogy Q általában 
olyan eszközöket ad a titkosügynöknek, 
amelyeket hétköznapi világunkban sokszor 
elképzelhetetlennek tartunk, jelen cikk szer-
zQje azt az elképzelést osztja, hogy a Q-nak 
a neve nem másból származik, mint a kvan-
tum szó angol megfelelQjébQl, a quantum 
kifejezésbQl. (Bár James Bond legelszán-
tabb rajongói persze úgy tudják, hogy a Q 
az angol quartermaster, azaz raktáros Qr-
mester megfelelQje.) Ugyanis a kvantum-
mechanika is egy olyan eszköztárt kínál 
számunkra, amelyet a hétköznapi világ-
ban elsQre elképzelhetetlennek tartanánk. 
A kvantummechanikán alapuló informatika 
világában létezik a teleportáció, fel tudjuk 
törni a felhasználók Facebook és Gmail be-
lépési jelszavát, ugyanakkor biztonságos és 
lehallgathatatlan módon tudunk egymással 
kommunikálni.

Kvantuminformatika

Richard Fenyman amerikai fizikus már 
1981-ben kvantummechanikai keretrendsze-
ren alapuló kvantum számítástechnikáról 
beszélt, 1985-ben pedig egy brit-izraeli fizi-
kus, David Deutsch megalkotta az univerzá-
lis kvantumszámítógép fogalmát. A magyar 
szakkifejezéssel kvantuminformatikának ne-
vezett területen azóta számos kutató dol-
gozik. Az eddigi eredmények igen biztató-
ak, bár általános célú kvantumszámítógépet 

még nem sikerült építeni. A kanadai D-Wave 
cég ugyan már három kvantumszámítógépet 
is létrehozott (a D-Wave One gépet 2011-
ben, a D-Wave Two gépet 2013-ban és 
a D-Wave 2x rendszert idén), de ezek a 
kvantumszámítógépek csak bizonyos prob-
lémák megoldására alkalmasak, azaz nem 
univerzálisak. Úgy kell elképzelni ezeket, 
mint a sakkozógépeket – azok alkalmasak 

arra, hogy a világ legjobb sakkozóit 
legyQzzék, de sok más tekintetben a 
zsebünkben hordott okostelefonunk nyeri a 
játszmát. Ugyan m_ködQ univerzális kvan-
tumszámítógépünk még nincs, mégis szá-ünk még nincs, mégis szá-, mégis szá-
mos olyan eszköz van, amelyek már elkezd-
ték a térhódítást a tudományos és üzleti élet-
ben, valamint a Természet Világa hasábja-
in. Kvantummechanikai posztulátumokról 
és különbözQ egyéb érdekes jelenségekrQl 
részletesen a Természet Világa 2013 januári 
számában a Bacsárdi–Imre szerzQpárostól 
megjelent „Kommunikáció mélyben és ma-
gasban” cím_ cikkben lehet olvasni [1], míg 
különbözQ biztonsági kérdésekrQl a Termé-
szet Világa 2015-ben megjelent Hálózatkuta-
tás-hálózatelmélet különszámában szereplQ 
„Biztonságos kommunikáció kvantumalapú 
hálózatokban” cím_ cikkben [2].

Alapegységünk a kvantumbit

A kapcsolódó gyakorlatot követve ebben 
a cikkben is „klasszikus” jelzQvel illetünk 
minden olyan informatikai megoldást, ami 
nem kvantummechanikai alapokon nyug-
szik – azaz a napjainkban használt (hagyo-
mányos) informatika a klasszikus informa-
tika. A kvantuminformatika alapvetQ in-

formációs egysége a kvantumbit (angolul 
quantum bit vagy qubit). Míg egy klasszi-
kus bit két lehetséges értéket vehet fel (0 és 
1), addig a kvantumbit a két alapállapot tet-
szQleges kombinációjában (szakszóval szu-
perpozíciójában) lehet, azaz végtelen sok 
állapotban létezhet [3].

A szuperpozíció bemutatására sokféle 
lehetQség kínálkozik, a szerzQ egyik ked-
venc példája az ételekhez kapcsolódik. 
Napjaink rohanós ebédszünetében sok-
szor elQfordul, hogy hagyományos ebéd 
helyett valami egyszer_bb ételhez for-
dulunk, mint például a gyros vagy a piz-
za. Több helyen kínálnak egy különleges 
kombinációt, amelyet gyrosos pizzának 
neveznek. Bár a receptje némileg mást 
tükröz, de egy absztrakt módú megköze-
lítésben mi más lenne ez, mint egy olyan 
étel, ami egyszerre gyros, illetve pizza is. 

BACSÁRDI LÁSZLÓ

Az igazi kvantum csendje
Kvantumeszközök a hatékony kommunikáció szolgálatában

Bár James Bond alapvetQen nem kvantuminformatikai eszközöket használ, az 
optikai terület számos kutató számára érdekes (Forrás: Wikipedia)
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Ha sok húst szórtak rá, akkor in-
kább gyros mintsem pizza, ha 
pedig spóroltak a feltéttel, akkor 
inkább pizza, mintsem gyros. Va-
lami hasonló dolog a kvantumbit 
is, amely egyszerre található meg 
a két bázisállapot valamilyen szu-
perpozíciójában. A kvantumbit-
nek azonban van még egy érde-
kessége: amikor ránézünk, és egy 
méréssel kiolvassuk az értéket, a 
kvantumbit megsz_nik szuperpo-
zícióban lenni, és a két alapálla-
pot valamelyikét veszi fel. Mint-
ha egy lezárt pizzás doboz lenne 
elQttünk, aminek az illatáról érez-
zük, hogy gyrosos pizza van ben-
ne, de amikor éhesen felnyitjuk a 
dobozt, vagy egy teljesen hagyo-
mányos gyrost vagy egy teljesen 
normális – feltét nélküli – pizzát 
találunk benne.

MielQtt bárki abba a tévhitbe esne, hogy 
a kvantuminformatikusok pizzériákat üze-
meltetnek, definiáljuk a kvantumbitet mate-
matikailag is. Egy kvantumbitet a bázisálla-
potaival és komplex valószín_ségi amplitú-
dóival adunk meg, az alábbi módon:

10 ba +=ϕ ,

ahol az a és b olyan komplex számok, 
amelyek abszolútérték-négyzete egyet ad. 
Ez a furcsa zárójeles megadás egyéb-
ként a Dirac-féle jelölésrendszert követi, 
a fenti kvantumbitet „ket fi”-nek nevez-
zük. Az a és b valószín_ségi amplitúdó 
abszolútértékének négyzete azt mutatja 
meg, mekkora valószín_séggel kapunk 
0-t illetve 1-et, ha mérést hajtunk végre 
(azaz kiolvassuk a kvantumbit értékét). 
Például a

 18,006,0 +=ϕ  

kvantumbitet megmérve 0,36 valószín_-
séggel 0-t, 0,64 valószín_séggel pedig 1-et 
kapunk a mérés végén.

Bemutatkozik Alice és Bob

A gyakorlati megvalósítást tekintve a 
kvantumbit lehet bármilyen két jól megkü-
lönböztethetQ állapottal rendelkezQ kvan-
tumrendszer (pl. atomi hiperfinom állapo-
tok, elektron spinállapotai, elektron töltése 
stb.). Kommunikációban lézert haszná-
lunk, így foton különbözQ polarizációs ál-
lapotait (tipikusan vízszintes illetve függQ-
leges) feleltetjük meg a bázisállapotoknak 
[4]. Ezekre építkezve számos olyan esz-
közt tudunk elkészíteni, ami segíteni tud-
ja a hatékony kommunikációt. A kommu-
nikáció mérnöki világban kevésbé szere-
tünk csupasz A és B bet_ket írogatni, ezért 

két kommunikáló felet Alice-nak és Bob-
nak szoktuk nevezni. Napjainkban számos 
külföldi hangzású nQi név kerül át a ma-
gyar utónévszótárba, de szerencsére Alice-
nak már van magyar megfelelQje, így a 
Természet Világa olvasói elQtt Alizként 
fog szerepelni, miközben bemutatunk há-
rom érdekes kvantuminformatikai terüle-
tet: a teleportációt, a véletlenszám-generá-
lását és a kvantum alapú kulcsszétosztást.

Teleportáció

Az amerikai Charles H. Bennett szerzQtár-
saival 1993-ban jelentette meg a kvantum 
alapú teleportációt elméletét. A kapcsolódó 
publikáció címe nagyon jól összefoglalja, 
mirQl is szól ez a kommunikációs protokoll: 
„Teleporting an unknown quantum state via 
dual classical and Einstein-Podolsky-Rosen 
channels” (Ismeretlen kvantumállapot tele-
portálása két klasszikus és egy összefonó-
dott csatornán keresztül) [5].

Aliz elQállít egy olyan kvantumbi-
tet, amelyet nagyon szívesen megosztana 
Bobbal. Anélkül, hogy megismerné a nála 
lévQ kvantumbit értékét, képes arra, hogy 
két klasszikus információ elküldésével át-
juttassa Bobhoz. Ahhoz, hogy ezt megte-
hesse, még a kvantumbit elQállítása elQtt 
találkozik Bobbal, és megosztoznak egy 
speciális kvantumbit-páron, amelyet ösz-
szefonódott párnak nevezünk. Az összefo-
nódás jelensége még Einsteint is megdöb-
bentette, mert az összefonódott pár tagja 
meghatározott módon viselkednek, még 
akkor is, ha azokat nagyon nagy távolság-
ra visszük egymástól. Ha fogjuk az egyik 
legegyszer_bb összefonódott párt, ame-
lyet Bell-párnak vagy Einstein–Podolsky–
Rosen-párnak azaz EPR-párnak is neve-
zünk, és megmérjük a pár egyik tagját, 
akkor, ha 0 értéket kaptunk, biztosak le-

hetünk abban, hogy a pár má-
sik tagja is 0 értéket vett fel. Ha 
azonban 1 lesz a mérés eredmé-
nye, akkor a pár másik tagja is 1 
értéket vesz fel. Mindez ráadásul 
akkor is m_ködik, ha az összefo-
nódott pár tagjait messze visszük 
egymástól. (A rend kedvéért ér-
demes megjegyezni, hogy iga-
zából Bell-párokról beszélünk, 
mert technikailag négy különbö-
zQ Bell-párt tudunk elQállítani. 
Van olyan is közöttük, amelyre 
az igaz, hogy a pár egyik tag-
ját megmérve a pár másik tagja 
pont ellentétes értéket vesz fel, 
azaz az egyiken 0 értéket mérve 
a másik biztosan 1 lesz.) 

Még nem tartunk ott, mint egy 
Star Trek filmben (ahol átsugá-
rozzák az embereket az Enterprise 
csillaghajóról), hiszen nem embe-

reket teleportálunk, hanem „csak” fotono-
kat juttatunk el egyik pontból a másikra 
anélkül, hogy az adott foton valaha is meg-
tette volna a két pont közötti távolságot. De 
az eddigi eredmények igen látványosak: a 
kapcsolódó elméletet 1993-ban publikálták, 
1997-ben kísérletileg is igazolták, a jelenle-
gi távolsági rekordot pedig osztrák kutatók 
tartják a 2012-ben felállított 143 kilométe-
res távolsággal. 

Véletlenek a spájzban

Számos informatikai alkalmazásban lehet 
szükségünk úgynevezett véletlenszámokra, 
amelyeket véletlenszer_ módon állítunk 
elQ. Minél véletlenebb a számok elQállítá-
sa, annál inkább biztosabbak lehetünk ab-
ban, hogy az ezekre épülQ alkalmazások 
(lottósorsolástól kezdve modellezéseken át 
biztonsági eljárásokig bezárólag) valóban 
ki nem számítható módon fognak m_ködni. 
Bár az informatikusok elQszeretettel hasz-
nálják a programok írása során a legtöbb 
programozási környezet által automatiku-
san felkínált rand() eljárást (az angol ran-
dom, azaz véletlen szónak a rövidítésébQl 
alkotott elnevezés) véletlenszám elQállítá-
sára, ez az eljárás csak egy álvéletlen szá-álvéletlen szá- szá-
mot állít elQ. Ugyanis a valóságban egy-
általán nem egyszer_ feladat olyan számot 
elQállítani, amely értéke tényleg véletlen-
szer_. Általában nemcsak egyszer_ ma-
tematikai számítások szükségesek hozzá, 
hanem fizikai interakciók is. Ez utóbbi je-
gyében például megkérik a felhasználót, 
hogy a kurzort a képernyQn tologatva vé-
gezzen véletlenszer_ mozgást az egérrel, és 
ezt a felhasználói véletlenszer_séget kom-
binálják a matematikai számításokkal a 
véletlenszám elQállításához. Ugyanis, ha 
egy véletlenszám nem is annyira véletlen, 
akkor egy potenciális támadó képes lehet 

KVANTUMINFORMATIKA 

A svájci ID Quantique cég kvantumos alapokon m_ködQ 
véletlenszám-generátorát akár a képen látható módon 

kártyaként helyezhetjük egy számítógép belsejébe, akár 
egy USB-porton keresztül csatlakoztathatjuk laptopunkhoz 

(Forrás: ID Quantique)
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arra, hogy kikövetkeztesse az adott számot, 
és ezt felhasználva feltörje az alkalmazást/
rendszert/kommunikációt. Ezért a piacon 
igazán nagy értéke van azoknak az eszkö-
zöknek, amelyek valóban véletlenszámokat 
állítanak elQ.

Kanyarodjunk vissza egy pillanatra a 
korábban megismert kvantumbitünkhöz! 
Mi történik akkor, ha az a és b komplex 
valószín_ségi amplitúdók értékéül 1/√2 
értéket adunk meg? Mivel ezek abszolút-
érték-négyzete mondja meg a mérés való-
szín_ségét, ezért az így elQállított
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kvantumbitet megmérve 0,5 valószín_-
séggel 0-t, 0,5 valószín_séggel pedig 1-et 
kapunk a mérés végén. Másként megfo-
galmazva teljesen véletlenszer_ lesz a 
mérésünk. Nem véletlen, hogy számos 
ipari cég kínál olyan kvantum alapú vélet-
lenszám-generátort, amelyet USB-porton 
keresztül a számítógépünkre csatlakoz-
tatva máris valóban véletlenszer_ szá-
mok áramlanak az alkalmazásaink felé, 
köszönhetQen a kvantummechanika tör-
vényeinek. megfelelQ számítógép mellett 
azonban egy vastag pénztárcára is szük-
ségünk lesz, ha ilyet szeretnénk használ-
ni, egy svájci cég termékeinek az árazása 
ugyanis 1000 eurótól indul. Az ipari al-
kalmazások a fentiekben ismertetett egy-
szer_ példánál jóval tökéletesített meg-
oldásokat használnak, amelyek különbö-
zQ bonyolultságú eszközöket igényelnek. 
De néha érdemes az egyszer_ségre tö-
rekedni: 2014-ben például svájci kuta-
tók azzal foglalkoztak, hogyan lehet egy 
okostelefon meglévQ funkcióit felhasz-
nálva kvantum alapú véletlenszámokat 
elQállítani.

Biztonságos kulcsok

A biztonságos adatküldéshez titkosításra van 
szükségünk. Napjaink titkosítási megoldása-
it két nagy csoportba oszthatjuk: szimmet-
rikus, illetve aszimmetrikus kulcsú titkosí-
tásra. Az elsQ esetében ugyanazt a kulcsot 
használjuk a titkosítandó szöveg kódolás-
hoz, mint a dekódoláshoz, a másodiknál a 
kódoláshoz során használt kulcsnak van egy 
párja, amivel dekódolni tudjuk az üzenetet. 
Ennek nagyon jó példája a nyilvános kulcsú 
titkosítás, amelyben egy nyilvánosan, bár-
ki számára elérhetQ kulccsal lehet kódolni 
az üzenetet, de visszafejteni csak az üzenet 
címzettje tudja, aki rendelkezik a nyilvános 
kulcshoz tartozó úgynevezett titkos kulccsal. 
Jelenleg ezt használjuk nagyon sok helyen 
az internet világában, ezen alapul például a 
https protokoll – amikor a biztonságos bön-
gészés jegyében egy lakat jelenik meg a bön-
gészQnkben. A háttérben egy prímszámokról 
és prímtényezQs felbontástól szóló matema-

tikai elmélet áll. Elméletileg tudjuk, hogy 
törhetQ, azaz egy támadó rájöhet a dekódo-
láshoz szükséges kulcsra. De ha a gyakorla-
ti megvalósításban elegendQen nagy kulcsot 
választunk (amely sok-sok bitbQl áll), akkor 
ez a támadási folyamat viszonylag idQigé-
nyes, napokig, hónapokig, sQt akár évekig 
is eltarthat a jelenlegi számítógépekkel. Ha 
megépül az elsQ univerzális kvantumszámí-
tógép, akkor azonban ez a titkosítás nagyon 
gyorsan törhetQvé válik: az 1994-ben Peter 
Shor által publikált Shor-algoritmus haszná-Shor-algoritmus haszná-
latával a töréshez szükséges idQ másodper-

cekre csökken. 
A kvantum alapú algoritmusok gyakorla-

ti megvalósítása (a kapcsolódó berendezésék 
építésének nehézsége miatt) azonban lassan 
halad, a Shor-algoritmussal 2001-ben a 15-
ös számot sikerült prímtényezQkre bontani, és 
csak 2012-ben tudtak kicsivel elQrébb lépni, a 
21-es szám felbontásával. Ugyanebben az év-
ben egy másik algoritmus használatával kínai 
kutatóknak sikerült a 143-at prímtényezQkre 
bontaniuk, sQt, 2014 végén egy angol-japán 
szerzQpáros azt bizonyította be, hogy a kínai 
kísérletben igazából az 56153-as szám prím-

tényezQs felbontása is elQállt.
Ugyanakkor a szimmetrikus kulcsú tit-

kosítók családjában vannak olyan algorit-
musok, amelyek matematikailag bizonyított 
biztonságot és lehallgatatlanságot nyújtanak. 
A kritikus kérdés csupán az, hogyan osztoz-
nak meg a kommunikáló felek a titkosítás-
hoz használt kulcson – hiszen mind a kó-
doláshoz, mind a dekódoláshoz ugyanazt a 
kulcsot kell használniuk, ezt pedig ismerni-
ük kell. De a kulcsot nem tudják átküldeni a 
kommunikációs csatornán, hiszen pont azért 
akarnak majd titkosítást használni, hogy ne 

lehessen lehallgatni a kommunikációjukat. 
A kulcscserére egy jó megoldás, ha meg-
bízható futárt használnak, de igen lassú do-
log mindenhova mindig embert küldeni. A 
kvantum alapú kulcsszétosztás (angol szak-
kifejezéssel quantum key distribution, QKD) 
pont erre a kulcscserére kínál egy hatékony 
és biztonságos megoldást. Mivel ismeretlen 
állapotú kvantumbiteket a kvantummechani-
ka törvényei értelmében nem tudunk másol-
ni, ezért a támadónak nincsen arra lehetQsé-
ge, hogy lemásolja Aliz és Bob között áram-
ló információt (nem lehetséges a passzív 

Hazai vonalon
Magyarországon több helyen is foglalkoznak kvantuminformatikához kapcsolódó 
matematikai, fizikai és mérnöki kutatással, többek között az MTA Wigner Fizikai 
Kutatóközpontban, a Szegedi Tudományegyetemen, a Pécsi Tudományegyetemen, a 
Nyugat-magyarországi Egyetemen és a Budapesti M_szaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen. Utóbbin a Természettudományi Karon a kvantumszámítógép fizikai 
leírásával, valamint kvantumoptikai kutatásokkal, a Villamosmérnöki és Informati-, valamint kvantumoptikai kutatásokkal, a Villamosmérnöki és Informati-
kai Karon pedig Számítástudományi és Információelméleti Tanszéken kvantumal-
goritmusokkal foglalkoznak. A kommunikáció terén a BME Hálózati Rendszerek 
és Szolgáltatások Tanszékén m_ködQ Mobil Kommunikáció és Kvantumtechnológi-
ák Laboratórium munkatársai folytatnak kutatást kvantumcsatorna szuperaktiválása, 
kvantum-jelismétlQk, kvantumhálózat tervezése, kvantum alapú kulcsszétosztás terü-
letén. A BME és a Nyugat-magyarországi Egyetem kutatói m_holdas kommunikáció 
modellezésével és szimulációjával is foglalkoznak. Az ipari területet tekintve 2015 
tavaszán alakult meg az elsQ magyar kvantuminformatikai cég, amely kvantum alapú 
kulcsszétosztással foglalkozik.

2008-ban Ausztriában, a gyakorlatban is demonstrálták egy kvantum alapú 
kulcsszétosztó hálózat m_ködését, összekötve négy bécsi és egy St. Pölten-i 

csomópontot. Az ábrán látható két doboz a két kommunikáló fél (Aliz és Bob), 
amelyet optikai szállal kapcsolnak egymáshoz (Forrás: SECOQC projekt)
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támadás), hanem aktívan közbe kell lépnie. 
A kulcsszétosztó protokollok azonban úgy 
m_ködnek, hogy egy támadó aktív megje-
lenése elrontja a kommunikációt, zajt visz a 
kvantumcsatornába. Aliz és Bob pedig érte-
sül arról, hogy a megszokottnál zajosabb lett 
a csatorna, így tudomást szereznek a támadó 
jelenlétérQl.

A BB84-et, az elsQ kvantum alapú kulcs-
szétosztó protokollt 1984-ben publikálták, 
és pár évvel késQbb kísérletileg is igazolták 
a m_ködését. Azóta számos eljárást fejlesz-
tettek ki, amelyeket két nagy generációba 
osztunk. Az elsQ generációs QKD proto-
kollok egyfoton forrásokon alapulnak, az-
az egyszerre egy fotont küld Aliz Bobnak, 
és ebbe az egy fotonba kódolja be a kulcs 
elQállításához szükséges információt. Azon-
ban pontosan egyetlen egy foton elQállítása 
mérnökileg nem könnyen megvalósítható 
feladat, a detektálása pedig még nehezebb, 
ezért az elmúlt években megjelentek a má-
sodik generációs kulcsszétosztó eljárások. 
Ezek során gyengített lézerjelekkel olyan 
fotoncsomagokat küldenek, amelyek néhány 
tíz (maximum pár száz) fotont tartalmaznak, 
a vevQoldalon pedig egy speciális mérést 
végeznek el. Az eljárások mögött lévQ 
matematikai elméletek azt mutatják, hogy 
ha egy lehallgató megpróbál megszerezni 
néhány fotont a fotoncsomagból, akkor ab-fotoncsomagból, akkor ab-
ból semmilyen információra nem tud követ-
keztetni az elQállított kulccsal kapcsolatban. 
Ha pedig néhány tíz fotont rabol egy támadó, 
az akkora zajt visz a rendszerbe, hogy észlel-
ni fogják, és leállítják a kulcscserét. 

Amíg a teleportáció még csak kísérleti 
fázisban m_ködik, addig a kvantum alapú 
véletlenszámok és a kvantum alapú kulcs-
szétosztás területén számos termékkel le-
het találkozni a piacon. Az ismertebb cé-
gek: a svájci ID Quantique, az ameri-
kai MagiQ Technologies, az ausztrál 
QuintessenceLabs és a francia SeQureNet.

Az ég felé haladva

A kvantum alapú kulcsszétosztást elQször 
vezetékes környezetben tesztelték, azonban 
optikai szálon nem tudunk erQsítést végre-
hajtani a kvantuminformatikában. Emiatt 
egy kvantumjel nagyságrendileg 100 km-es 
távot tud megtenni egy átlagos optikai szá-
lon, ami nem olyan nagy távolság. Ezért a 
kutatók érdeklQdése már az 1990-es évek 
elején a szabadtéri csatornák felé fordult. 
Míg 1991-ben még csak 30 centiméteres tá-
volságosan tudták demonstrálni a szabadtéri 
kvantum alapú kulcsszétosztást, addig 2006-
ban egy nemzetközi kutatócsoport a Kanári-
szigeteken 144 kilométeres távolsági rekor-
dot ért el. A távolsági határ pedig szó szerint 
a csillagos ég, ugyanis számos kutatás irá-
nyul arra, hogyan lehetne ezt a technikát akár 
Föld-m_hold, akár m_hold-m_hold közötti 

kommunikációban alkalmazni [6]. A m_hol-
das kommunikáció azért is érdekes, mert az 
_rben a veszteségek sokkal kisebbek, mint 
akár a legjobb minQség_ optikai kábelben.

Jelen cikk szerzQje az Országos Tudomá-
nyos Kutatási Alapprogramok (OTKA) tá-
mogatásával a 2015–2017 közötti idQszakban 
a kvantum alapú m_holdas kommunikáció 
megoldatlan kérdéseire fókuszál a Nyugat-
magyarországi Egyetemen zajló kutatásában, 
arra koncentrálva, hogy a kvantumkommu-
nikáció alkalmazásával a m_holdas kommu-
nikációt hatékonyabbá tegyék. A hároméves 
projekt az alábbi területeket érinti: kvantum 

alapú m_holdas kommunikáció számára fon-
tos csatornák modellezése; egy komplex há-
lózati modell készítése, amely lehetQvé teszi 
a globális kulcsszétosztást m_holdakon ke-
resztül; klasszikus és kvantum alapú hiba-
javítás a globális kulcscserélési eljárásban. 
A kutatás során olyan komplex modellt fej-
lesztenek ki, amely lehetQvé teszi m_hol-
das kommunikációs folyamatok szimulálá-
sát klasszikus és kvantum alapú eljárások 
felhasználásával (pl. klasszikus hibajavítás, 
kvantum alapú kulcsszétosztás stb.) A kuta-
tási idQszak végére olyan elemzések és vizs-
gálatok állnak majd rendelkezésre a kvantum 
alapú m_holdas kommunikáció gyakorlati 
megvalósíthatóságával kapcsolatban, ame-
lyek felhasználhatóak lesznek mind a tudo-
mányos élet, mind az _ripar számára.

A következQ film elé

A fentiekben bemutatott eszközökön túlme-
nQen még számtalan érdekességet tartogat a 
kvantuminformatika világa a jövQ hálózatai 

és alkalmazásai számára. A kutatások során 
keletkezQ publikációk, a folyamatosan meg-
dQlQ kísérleti rekordok és az üzleti piacra be-
lépQ újabb és újabb cégek mind azt jelzik, 
James Bond számára elég sok eszközt kínál-
hat majd Q a közeljövQben.  U

A szerzQ kutatását az OTKA PD-112529 
pályázat támogatta.

A szerzQ 2015 decemberében a Magyar 
Tudományos Akadémia Veszprémi Terüle-
ti Bizottságától a „VEAB KiemelkedQ Ifjú 
Kutatója” díjat vehette át kvantumkommu-
nikációs kutatásáért (a szerk.).
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KVANTUMINFORMATIKA 

Lézerjel az Európai ^rügynökség (ESA) optikai földi állomásán, Tenerife szigetén. 
Osztrák kutatóknak 2012-ben La Palma és Tenerife között 143 kilométeres 

távolságban sikerült teleportációt létrehozniuk (Forrás: IQOQI Vienna, Austrian 
Academy of Sciences)
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 GENETIKA

Az ezredforduló nagy tudományos 
szenzációja volt, hogy megfejtet-
ték az „ember” teljes örökletes 

információtartalmát, vagyis az öröklési 
anyag, a DNS 3 milliárdnyi nukleotidjának 
sorrendjét. Amikor errQl egyetemi hallga-
tóknak elQadást tartottam, rendre felvetQ-
dött a kérdés: „Ki volt az a kiválasztott, 
aki DNS-ének nukleotidsorrendjét megfej-
tették, hiszen minden egyén DNS-e kissé 
különbözik?”. A válasz többnyire derült-
séget keltett, mert úgy szólt: „A megfejtett 
szekvencia a vad típusú emberé”. Persze a 
„vad” szót itt nem annak mindennapi ér-
telmében kell érteni, a vad típus a gene-
tika szakkifejezése, jelentése egyszer_-
en az, hogy „normális”, vagy „átlagos”, 
vagy „természetes”, azaz nem hordozója 
betegségokozó, vagy az átlagtól való el-
térést okozó mutációnak. A Humán Ge-
nom Programban ezt a célt úgy közelítet-
ték meg, hogy a vizsgált DNS-minta ke-
verék volt, számos egyedtQl származott, 
akiket úgy válogattak össze, hogy lehetQ-
leg sokféle etnikai hátteret reprezentálja-
nak, és fele-fele arányban legyenek köztük 
nQk és férfiak. Ha ezek közül bárkinek, 
bárhol különbözött a DNS-e a többieké-
tQl, azt elfedte a többségé, tehát valóban 
az „átlagos” sorrendet fejtették meg. Ezt a 
standardot azóta pontosították, tökéletesí-
tették, és ma ez az egységes „vad típusú” 
emberi nukleotidsorrend található meg az 
adatbázisokban. Mondhatjuk, hogy ez az 
„ember” platoni ideájának genetikai infor-
mációja, amely nem azonos egyetlen való-
di személyével sem.

Természetesen mindenkor érdekes volt 
az a kérdés is, hogy az egyedi szekvenciák 
ettQl mennyire térnek el. Az elsQ becslések 
úgy vélték, hogy az eltérés átlagos mérté-
ke 0,1%, illetve valamivel pontosabban: 
ennél is kevesebb, vagyis átlagosan 1300 
nukleotidonként találhatók egyedi eltéré-
sek. Az akkori technika azonban csak a 
DNS-szakaszok sorrendi összehasonlítását 
tette lehetQvé, hosszabb-rövidebb szaka-
szok megsokszorozódását vagy éppen ki-
esését nem tudta észlelni. KésQbb kiderült, 
hogy ezek a szerkezeti variánsnak, vagy 
példányszámvariánsnak nevezett különb-
ségek a korábbi becsléseknél nagyobbá 
teszik az egyedi különbözQség mértékét, 
ez meghaladhatja a 0,5%-ot is. E különbö-
zQségek pontos mértékének és az emberi-
ségen belüli eloszlásának meghatározásá-

ra indult 2008-ban az úgynevezett „1000 
Genom Projekt” , amely most fejezQdött 
be, eredményeit 2015 októberében közöl-
te a Nature. Ebben a programban, a nevet 
meghazudtolva nem 1000, hanem 2504 
egyén teljes DNS-szekvenciáját határozták 
meg, és hasonlították össze egymással. Az 
önkénteseket a jelenkori emberiség ösz-
szességét reprezentáló 26 népcsoportból, 
etnikai közösségbQl (szakszóval: populá-
cióból) választották ki úgy, hogy minden 
vizsgált személynek legalább 3 nagyszü-
lQje legyen biztosan a szóban forgó etnikai 
csoport tagja.

Mi a jelentQsége ennek a felmérésnek? 
Egyrészt az, hogy felvilágosítást nyújt az 
egyes népcsoportok (populációk) rokonsá-
gi viszonyairól, történetérQl. Ennél azonban 
talán fontosabb az orvosi jelentQsége. Ko-
runk orvostudományának egyik központi 
kérdése, hogy a hagyományos értelemben 
nem örökletesnek tekintett, de bizonyos 
fokig genetikai meghatározottságú (haj-
lam!) fontos betegségek (magas vérnyo-
más, cukorbaj, bélgyulladás, rák, idegrend-

szeri elfajulásos betegségek stb.) létrejöt-
tében milyen gének, illetve azoknak mi-
lyen változatai játszanak szerepet. Ezeknek 
az elemzéseknek a legfontosabb eszközei 
az úgynevezett GWAS-elemzések (genom-
wide association studies, azaz: teljes ge-
nomra kiterjedQ társulási vizsgálatok). Ezek 
lényege, hogy igen nagyszámú beteg, és 
legalább annyi egészséges (pontosabban: a 
kérdéses betegségben nem szenvedQ) kont-
rollegyed DNS-szekvenciáit hasonlítják 
össze, azokat a változatokat keresve, ame-
lyek statisztikailag szignifikáns (azaz jelen-
tQs) mértékben gyakrabban találhatók meg 

a betegek, mint az egészséges kontrollok 
között. Ez azt jelenti, hogy a kérdéses válto-
zatnak valamilyen szerepe lehet az adott be-
tegség kialakulásában. Noha egy-egy ilyen 
változat szerepe önmagában többnyire igen 
csekély, a vizsgált betegségek többségében 
igen sok (olykor több száz) változat azono-
sítható hajlamosító tényezQként.

Azt már régen tudjuk, hogy ezeknek a 
betegségeknek az elQfordulási gyakorisá-
ga nagyon eltérQ lehet a különbözQ népcso-

A vizsgált populációk helye a Földön és génváltozataik. (a) A körök területe 
arányos a változatok számával. A körök 4 szeletre vannak osztva. Balra a 
populációra jellemzQ változatok (sötétebb szín: csak az adott populáció, 

világosabb: az egész kontinens). Jobbra a kontinensre jellemzQ változatok 
(világos: csak az adott kontinens, sötét: valamennyi kontinens). A variánshelyek 

genomonkénti száma az egyes populációkban (b) 

VENETIANER PÁL

Az emberiség DNS-e
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portoknál. Közismert például, hogy az USA 
fekete-afrikai lakosságában a prosztatarák, 
vagy a cukorbaj sokkal gyakoribb, mint a 
fehéreknél, még azonos életmód és kör-
nyezet mellett is. Vagy hazai példát idézve: 
a szklerózis multiplex romáknál 
jóval ritkábban fordul elQ, mint 
a többségi népességben.  Nyil-
vánvaló, hogy ha ismerjük a kü-
lönbözQ emberi népcsoportok 
(populációk) egészséges egyede-
inek jellemzQ átlagos eltéréseit 
a vad típustól, ez nagyban segít-
heti az illetQ populációban vég-
zett GWAS-vizsgálatok értékelé-
sét. Az „1000 Genom Program” 
lezárásával együtt közölték egy 
párhuzamosan elvégzett Nagy-
Britannia lakosságára kiterjedQ 
hasonló célú vizsgálat eredmé-
nyeit, amelyben közel 10 000 
egyén DNS-szekvenciáit határoz-
ták meg (az „1000 Genom Prog-
raménál” kisebb pontossággal) és 
itt már konkréten kitértek néhány 
betegségre vonatkozó változatok 
eloszlásainak elemzésére is.

Milyen tanulságok vonhatók 
le ezekbQl az eredményekbQl? 
ElQször is az, hogy pontosab-
ban tudjuk, mennyiben külön-
bözik az egyes ember a vad tí-
pustól. Átlagosan a genom 4–5 
millió helyén, és ezen eltérések 
több mint 99,9%-a pontmutáció 
(szaknyelven: SNP, azaz egy-egy 
nukleotid megváltozása), vagy 
rövid kiesés-betoldás (szaknyel-
ven: indel), míg 2100–2500 a szerkezeti va-
riáns, illetve példányszámvariáns. Ezek jó-
val hosszabbak, mint az indelek, és összes-
ségükben mintegy 20 millió nukleotidnyi 
szakaszt érintenek. A vad típustól való el-
térések száma és mértéke jóval nagyobb az 
afrikaiaknál, mint a többi kontinensek la-
kóinál. Ennek oka az, hogy az emberiség 
afrikai eredet_, tehát az evolúciója, diverzi-
fikációja jóval régebben kezdQdött, így to-
vább is tartott, mint más világrészeken.  Az 
adatok megerQsítik azt a korábban is ismert 
állítást, hogy a mai ember, a Homo sapiens 
kialakulása 150 000–200 000 éve történhe-
tett meg. Más szavakkal: ekkor élhetett Afri-
kában valamennyi ma élQ ember közös Qse. 
Az is kiderült, hogy Európában, Ázsiában és 
Amerikában 15 000–20 000 évvel ezelQtt je-
lentQsen megritkult a népesség (demográfi-
ai sz_k keresztmetszet), volt olyan idQszak, 
amikor a tényleges szaporodási közösségek 
ezeken a kontinenseken nem voltak nagyob-
bak, mint 1500 fQ. Ezeket a sz_k keresztmet-
szeteket általában rendkívül gyors népesség-
növekedési szakaszok követték, bár ez alól 
voltak kivételek (a vizsgált népcsoportok 
közül ilyenek például a peruiak, mexikói-
ak, finnek).

Az elemzés 762 000 olyan változatot 
talált, amely ritka a teljes mintában (azaz 
elQfordulásának valószín_sége kisebb, mint 
0,5%), de gyakori (több mint 5%) egyes po-
pulációkban. Ezek többnyire olyan népcso-

portokban fordulnak elQ, amelyek földrajzi-
lag viszonylag izoláltak a kontinensen belül 
(peruiak, finnek, japánok).

Az összehasonlító elemzés azonosított 
olyan génváltozatokat, amelyek egyes po-
pulációkban evolúciós alkalmazkodás, sze-
lekció révén halmozódtak fel. Ezek közül 
az európai népekben már régebben ismer-
tek voltak a bQrszínnel, szemszínnel, tejcu-
koremésztQ képességgel kapcsolatos egyes 
gének. Az viszont új eredmény, hogy több 
hasonlóan adaptív jelleg_ gént találtak egyes 
afrikai és dél-ázsiai populációkban is.

Egy további érdekes eredménye az 
„1000 Genom Programnak” annak köszön-
hetQ, hogy a vizsgált személyek között vol-
tak gondosan kiválasztott szülQpár–iker-
gyermek négyes kombinációk. Ennek az a 
jelentQsége, hogy a szülQi genomok isme-
retében pontosan megállapítható, hogy az 
utódokban található eltérések közül me-
lyek újak, azaz nem a szülQktQl szárma-
zóak, és ebbQl kiszámítható volt az embe-
ri fajra jellemzQ mutációs gyakoriság. Ez 
nukleotidonként és nemzedékenként körül-
belül 10-8-nak adódott. Más szavakkal ez 
annyit jelent, hogy minden emberi újszülött 
átlagosan 50–70 olyan új mutációt (gén-

változatot) hordoz, amely egyik szülQjében 
sem fordult elQ, nem tQlük örökölte.

Az egyes betegségekben szerepet játszó 
génváltozatok részletes feldolgozása nem sze-
repelt az „1000 Genom Program” célkit_zései 

között, csak azt az általános megál-
lapítást tették, hogy genomonként 
átlagosan körülbelül 2000 olyan 
változat fordul elQ, amelyet koráb-
bi GWAS-elemzések valamilyen 
gyakori (nem örökletes) betegség-
gel asszociáltak, és 24–30 olyan 
változat, amelyrQl ismert volt, hogy 
ritka, valóban örökletes betegsé-
get okozhatnak (homozigóta for-
mában).

Ezzel szemben a már említett 
közel 10 000 nagy-britanniai la-
kosra kiterjedQ vizsgálat számos 
betegségre vonatkozó elemzést is 
végzett. Azon kívül, hogy azono-
sítottak mintegy 24 millió új, ed-
dig ismeretlen szekvenciavariánst, 
meghatározták a változatok jel-
lemzQ eloszlását nyolc ritka kór-
képben, továbbá a gyermekkori 
elhízásban szenvedQkben, autis-
tákban és skizofrénekben is.  Azt 
is vizsgálták, hogy a ritka varián-
sok hogyan oszlanak meg Nagy-
Britannia 13 földrajzi régiójában. 
EbbQl kit_nt, hogy míg Dél- és 
Kelet-Anglia lakossága megle-
hetQsen homogén genetikailag, a 
velszi, észak-angol, skót és észak-
ír régiókban jóval nagyobb a kü-
lönbözQség.

Mindezen DNS-vizsgálatok 
(és a nyomukban nyilvánvalóan követke-
zQ sok más hasonló elemzés) eredményei 
természetesen a szakembereknek szólnak, a 
részletek ismertetése az olvasónak, az átlag-
embernek, sQt a gyakorló orvosnak is kevés 
közvetlen tanulsággal szolgálhat. Az azon-
ban nyilvánvaló, hogy az orvosi kutatások-
nak, a gyógyszerfejlesztésnek, a demográfi-
ának és sok más alkalmazott diszciplínának 
nélkülözhetetlen segédeszközei már ma is, 
és még inkább így lesz ez a jövQben.  I
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Húsz évvel ezelQtt a skóciai Roslin 
Intézetben, egy normális terhesség 
befejeztével 1996. július 5-én meg-

született az elsQ klónozott emlQs, Dolly, 
a bárány (1. ábra). [1]  Születése óriási 
szenzáció volt mind a tudományos világ-
ban, mind a média által bQségesen infor-
mált laikus közösségekben, és nagy re-
ményekre adott okot ugyanakkor, amikor 
perspektívái miatt hatalmas morális fel-
háborodást keltett. Az emlQsklón sikeres 
létrehozása ugyanis egyszerre vetette fel 
az ember klónozásának lehetQségét mint 
pozitív eredményt, és ugyanez  az ettQl 
való félelmet a rossz irányban való fel-
használhatóság és az isteni teremtésszer_ 
beavatkozás miatt. Természetesen, ahogy 
az ilyenkor lenni szokott, a szenzációs 
eredmény „beindította” azokat a kutatókat, 
akik hasonló területen dolgoztak, illetve a 
módszer birtokában voltak és egymás után 
jelentették be eredményeiket.

EmlQsklónnaptár

1996. Dolly születése.
1997. A Roslin Intézetben megszületett 

Polly, a bárány, amely emberi gént is 
hordozott, ugyanezen év októberében 
pedig három klónozott egér.

1998. Négy klónborjú született és Dolly 
természetes úton megszülte utódát, 
Bonny-t.

1999. Három klónkecske született, és 
Dolly ikreket szült.

2001. Klónmuflon született.
2000. Klón törpemalacok születtek és 

Dolly hármasikreket szült.
2002. Klóncica született.
2003. Súlyos betegségben, 6 és fél évesen 

elpusztult Dolly, a bárány, és megszüle-
tett az elsQ klónozott Qszvér. Világra jött 
Ralph, az elsQ klónpatkány, valamint 
nyúl, Qz és csikó. 

2005. Megszületett Snoopy, az elsQ klóno-
zott kutyakölyök, és az elsQ farkas, va-
lamint bölény.

2006. Megszületett Libby és Lilly, a két 
klónmenyét, és az elsQ klónmacska 3 
egészséges cicát szült.

2016. Mindmáig nem született meg az elsQ 
klónmajom vagy klónember.

A módszer

A klónozás módszere sejtmagátültetésen 
alapul, Dolly esetében ez három anyát 
vett igénybe. Az elsQ anya adta a megter-
mékenyítetlen petesejtet, melynek mag-
ját eltávolították, így csak a citoplazma 
maradt a sejthártyán belül a rá jellem-
zQ sejtszervecskékkel. Ezek közül csak a 
mitokondriumok tartalmaztak DNS-t, ami 
azonban látszólag nem szólt bele a fej-
lQdési folyamatba. A magtalan petesejtet 
kürülvevQ zona pellucida alá helyezték be 
a második anya emlQjének bQrsejtjét, me-
lyet elektromos áramütés segítségével fu-
zionáltattak a petesejttel (2. ábra). Sper-
mium jelenlétére nem volt szükség, mert 
a testi sejt magja mindkét ivarsejt gene-
tikai állományát tartalmazta. Néhány óra 
elteltével az idegen testi sejt magját tartal-
mazó petesejt osztódni kezdett, létrejött a 
blasztociszta, melyet 6 nap üvegben való 
tenyésztés után a harmadik anya méhébe 
ültettek. Itt történt meg Dolly fejlQdése 
az idegen testi sejt génjeinek információ-
ja alapján. Mivel a testi sejtet szolgáltató 
anya megjelenésében különbözött éppúgy 
a petesejtet szolgáltató, mint a terhességet 
viselQ anyától, az utód eredete könnyen 
ellenQrizhetQ volt. Az utód természetesen 

genetikailag is azonos volt a testi sejtet 
szolgáltató anyával.

Ha csak Dollyt vesszük szemügyre, a 
módszer tökéletesnek látszik és alkalmas-
nak arra, hogy bármely emlQs klónozá-
sa megtörténhessék. A problémát azonban 
elsQsorban az okozza, hogy Dolly egyedi 
eset volt, egy véletlen terméke, amelyben 
olyan szerencsésen ötvözQdtek a folyama-
tok, hogy lehetQvé tették fejlQdését és meg-
születését éppúgy, mint relatíve hosszú éle-
tét és utódképzését. Dolly a 277-ik volt egy 
kísérletsorozatban, melyben 276 elQdje el-
pusztult. Annak esélye tehát, hogy sikeres 
klónozásról beszélhessünk 1:277, Dolly 
tehát nyugodtan nevezhetQ sikeres vélet-
lennek. Ugyanakkor léte bizonyítja, hogy a 
lehetQség fennáll, csak meg kell ismernünk 
azokat a tényezQket, illetve azon tényezQk 
hiányát, amelyek megengedték Dolly és 
társai megszületését. Azonban Dolly tár-
sainak negatív eredményei eltörpülnek a 
rhesusmajmok klónozásának sikertelensé-
ge mellett, ugyanis itt 724 petesejt mag-
átültetése történt meg, amibQl 33 indult 
fejlQdésnek, de egy sem született meg. Ez 
valószín_leg annak tulajdonítható, hogy a 
rhesus- (és általában a fQemlQs-) petesejt 
magjának eltávolításakor két olyan osztó-
dási orsófehérje is távozik, amelyek a tel-

CSABA GYÖRGY

Húsz évvel Dolly után

Klónok és Qssejtek

1. ábra. Ian Wilmut skót kutató és „teremtménye”, Dolly, a bárány
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jes kifejlQdéshez szükségesek. Valószín_, 
hogy a rhesuskísérletek sikertelensége is 
egyik oka annak, hogy embert – legalábbis 
tudomásunk szerint – nem próbáltak akár a 
tiltás ellenére is klónozni.

Dolly és társai testi (például bQr- vagy 
bél-) sejtek reprogramozása révén jöt-
tek létre, amihez a petesejt citoplazmá-
ja szolgáltatta az impulzust, ebben vol-
tak jelen azok az anyagok, amelyek a 
dedifferenciálódást, majd ezt követQen a 
differenciálódás folyamatát provokálták. 
A megtermékenyített petesejt, a zigóta 

még totipotens és a specializálódással járó 
differenciálódás sz_kíti be a potenciákat. 
Egyszer_bben szólva, a petesejtbQl még 
minden lehet, tehát a szervezet egészé-

nek létrehozására képes, majd létrejönnek 
a csiralemezek (ektoderma, mezoderma, 
endoderma), melyekbQl már csak hám, 
vagy csak kötQszöveti képletek fejlQdnek, 
de azokból sokféle, tehát pluripotensek, 
majd azok a sejtek, amelyekbQl csak egy 
irányban sokféle, tehát például különbö-
zQ vérsejtek, vagy ideg- és gliasejtek, azaz 
multipotensek. Végül a potenciák annyira 
besz_külnek, hogy a sejt csak saját ma-
gát tudja reprodukálni (unipotens), vagy 
azt sem (idegsejtek). Ha tehát egy bélsejt 
magját ültetjük az enukleált petesejbe, en-

nek visszafelé végig kell mennie az em-
lített fázisokon (dedifferenciálódás), így 
lehet megint totipotens, mint a petesejt, 
létrehozva az egész organizmust. Ezt a 

differenciálódási-dedifferenciálódási fo-
lyamatot transzkripciós faktorok idézik 
elQ. Shinya Yamanaka japán kutató 24 
ilyen transzkripciós faktort izolált, melyek 
együttesen képesek az említett folyamatot 
vezérelni, késQbb ez a szám négyre olvadt. 
Ezen faktorok birtokában nélkülözni lehet 
az enukleált petesejtet, és differenciált sejt-
bQl pluripotens, vagy – elméletileg – akár 
totipotens sejtet indukálni.

Az érett szervezetben maradnak olyan 
sejtek, melyek potenciáik jelentQs részét 
megtartották és ezekbQl folyamatos sejt-
képzQdés történik. Ilyenek jellegzetesen a 
csontvelQ képzQsejtjei, melyekbQl az egész 
élet folyamán különbözQ vérsejtek diffe-
renciálódnak, de más szervekben, még a 
központi idegrendszerben is vannak Qssej-
tek (stem cells), melyekbQl sejtpusztulás 
esetén regeneráció történhet. Ilyen sejtek 
a szervezetbe bejuttatva terápiás célból is 
felhasználhatók elpusztult vagy beteg sej-
tek pótlására, tehát betegségek gyógyításá-
ra. E sejtek elQállítása és a beteg szervezet-
be juttatása rendkívül fontos lehet.

 Pssejtek gyógyítási célra való „beszer-
zése” kétféle módon történhet. Vagy a korai 
egyedfejlQdés alatt kialakuló embriócso-
mó sejtjeibQl, melyek még pluripotensek 
(embrionális Qssejtek), vagy mestersége-
sen pluripotenssé tett, dedifferenciált tes-
ti sejtekbQl (indukált Qssejtek). Az in-
dukció a Yamanaka által izolált transz-
kripciós faktorokkal érhetQ el. Ha terápi-
ás célból alkalmazzuk az Qssejtet, emberi 
petesejt szükséges az embrionális Qssej-
tekhez, melynek beszerzése körülményes, 
emellett idegen a befogadó szervezettQl, 
tehát kilökQdhet. Indukált Qssejt esetében a 
testi sejt beszerezhetQ magától a befogadó-
tól, éppen ezért nem is idegen. Yamanaka 
felismerése tehát a terápiában közvetlenül 
hasznosítható.

Ki kapja a Nobel-díjat?

Minden szenzációs eredménnyel járó ku-
tatásnak elQzményei vannak, amelyekre 
alapozva, vagy épp ellenkezQleg, azokat 
cáfolva születik meg a nagy eredmény. 
Ilyenkor vagy elfelejtik azt, aki esetleg az 
egész irányzatot elindította, vagy éppen 
ellenkezQleg, az új eredmény felhívja a fi-
gyelmet arra az eredményre vagy kutatóra, 
aki elsQként alapozta meg azt, amire csak 
rá kellett építeni a szenzációs eredményt. 
Az elsQ variáns történt például Niels Jerne 
estében, akinek Medavarral együtt kellett 
volna Nobel-díjat kapnia alapvetQ immu-
nológiai munkásságáért, de ez csak késQbb 
történt meg. Az utóbbi variáns történt je-
len esetben, amikor Ian Wilmut szenzáci-
ós eredménye, Dolly hívta fel a figyelmet 
egy másik kutató, John Bernard Gurdon 
korábbi kísérleteire. Így, a Dollyt elQállí-
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2. ábra. A sejtmagátültetés és eredménye

3. ábra. Yamanaka és Gurdon, 2012 orvosi Nobel-díjasai



19Természettudományi Közlöny 147. évf. 1. füzet

tó Ian Wilmut helyett Gurdon kapta meg a 
Nobel-díjat, saját eredményeinek publiká-
lása után 50 évvel azáltal, hogy Dolly léte 
a kutatása jelentQségét elQtérbe helyezte. 
Nem ritkaság az orvosi Nobel-díjak eseté-
ben, hogy a gyakorlati eredményt már nem 
jutalmazták: a gyermekek tömegét pusztí-
tó gyermekparalízis elleni oltóanyagokat 
elQállító Salk és Sabin sem kaptak Nobel-
díjat, mert vírusok tenyésztéséért korábban 
másnak már kiadták azt.

 A történet a múlt század közepéig nyú-
lik vissza. Két amerikai kutató, Thomas J. 
King és Robert Briggs 1952-ben publikál-
ta eredményeit [2], melyekben béka (Rana 
pipiens) korai embrionális testi sejtjének 
magját ugyancsak béka enukleált petesejt-
jébe ültették, és ennek fejlQdése megtör-
tént, mintha saját – petesejt – magja irányí-
totta volna. Ugyanakkor, ha felnQtt béka 
sejtmagját ültették az enukleált petesejtbe, 
a fejlQdés nem ment végbe [3]. Megterem-
tették tehát a technikát, mellyel a petesejt 
magja helyére más sejtmag ültethetQ és az 
m_ködik, viszont levonták azt a következ-
tetést, hogy a felnQtt sejtek már annyira 
specializáltak, hogy génállományuk nem 
képes „megfiatalodni” és az embrionális 
fejlQdést irányítani. Gurdon ezt nem hit-
te el, és más békafajjal, a karmosbékával 
(Xenopus levis) próbálkozott. Kétkedése 
sikerre vezetett, a Xenopus testi sejtjének 
magja levezényelte a béka fejlQdését és 
egészséges ebihalak jöttek a világra, me-
lyek metamorfózisa is szabályosan vég-
bement [4–6]. Bizonyította tehát, hogy a 
genetikai program a sejtekben az életkor 

elQre haladtával nem zárul le véglegesen 
(legalábbis kétélt_ekben) és a petesejt ci-
toplazmája képes azt reaktiválni. Eredmé-
nyeit 1962-ben közölte igen jelentQs fi-
gyelemmel kisérve, melybe azonban némi 
szkepticizmus is vegyült, tekintve, hogy 
ellentmondott a dogmáknak, melyek sze-
rint a specializált sejtek potenciái végle-
gesen elvesztek. Bár már ekkor felmerült, 

hogy emlQsökben is érdemes volna meg-
próbálni a magátültetést, ennek realitását 
kétségbe vonták. Gurdon eredményei tan-
könyvi adattá váltak, sQt tudományos díja-
kat (valamint lovagi címet) is nyert vele, 
de a probléma látszólag feledésbe merült. 

Egészen Dolly születéséig. Dolly is testi 
sejtbQl származó sejtmag átültetésével szü-
letett, éppúgy, mint Gurdon békái, azonban 
az emlQs más megítélés alá esik, minQsé-
gi ugrást jelent, ami az emberi alkalmazás 
lehetQségét villantja fel. A Nobel-díjakat 
odaítélQ bizottság így is megfontoltan várt 
még 15 évet, miközben egyre másra szü-
lettek testi sejt információjából származó 

emlQsbébik.  2012-ben azonban már nem 
lehetett tovább várni, nem lehetett díjaz-
ni Yamanakát, ha Gurdont nem, így meg-
ítélték a Nobel-díjat Sir John Gurdonnak 
is, aki ekkor 79 éves volt és hálás sorsá-
nak, hogy megérhette munkájának régen 
kiérdemelt megdicsQülését. A Nobel-díj-
ban társ Yamanaka [7] épp abban az évben 
született, amikor Gurdon alapvetQ közle-
ménye megjelent (3. ábra). Wilmutnak 
maradt az a hírnév, amit modern korunk 
információ-szolgáltatói biztosítottak szá-
mára, és amellyel beírta nevét a biológiai 
tudományok történetének nagykönyvébe. 
King és Briggs lemaradtak mind a Nobel-
díjról, mind a világhírnévrQl, mert bár Qk 
voltak a pionírok, azáltal, hogy negatív 
eredményüket nem vizsgálták tovább, hi-
bás következtetést vontak le.

A klón esélyei

Elvileg a klón ugyanolyan eséllyel vág 
neki az életnek, mint természetes úton 
fogant társai, hiszen ugyanolyan génál-
lománnyal rendelkezik. A sejtek helyes 
m_ködése és együttm_ködése egy szerve-
zetben azonban nemcsak a géneken mú-
lik, hanem azok környezetén is. A DNS 
metiláltsága például meghatározza, hogy 
mely gének m_ködjenek, vagy maradjanak 
lezárva (epigenetikai szabályozás), ezál-
tal meghatározza a kapcsolatokat is, me-
lyek a gének között a m_ködés folyamán 

5. ábra. Az Qssejtek felhasználási lehetQsége rendkívül széleskör_. Az ábra ezek 
közül mutat be néhányat

4. ábra. Klónmalacok. 2008-ban az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszer 
Hivatala engedélyezte klónsertések és készítmények forgalmazását. A döntés 

erQsen megosztotta a társadalmat
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létrejönnek. Úgy t_nik, hogy a normális 
metilációs mintázatot a petesejtben nem 
mindig tudja korrekt módon megkapni a 
transplantált testi sejtmag (szabályozatlan 
vagy hibásan szabályozott génexpresszió), 
így a tömeges embrionális pusztulásnak 
ez is egyik oka lehet. A másik probléma 
a látszólag egészségesen világra jött ke-
vés utód teloméráival kapcsolatos. A 
kromoszómák végein lévQ szakaszt ne-
vezzük telomérának, mely folyamatosan 
rövidül a sejtosztódások alkalmával. Ez 
elérhet egy olyan mértéket, amely a sejt 
életével már összeegyeztethetetlen, ilyen-
kor normális körülmények között is el-
pusztul a sejt. A teloméra hossza tehát az 
életkor elQre haladtával rövidül és min-
denkori hossza a sejt (összesítve az egyed) 
várható élettartamát jelzi. Az újszülött tel-
jes telomérákkal születik, a klón azzal a 
telomérahosszal, ami megfelel a sejtmag-
donor életkorának. Dolly egy hat éves ál-
lat emlQbQr sejtmagjának átültetése révén 
jött létre és valóban rövidebbek voltak a 
telomérái, mint a korának megfelelQ nor-
mális bárányoké. Ez utóbbiak átlagos élet-
kora 12 év, Dolly viszont csak 6 évig élt 
és ugyancsak korán halálozott el a többi 
klónállat is. Hogy ezzel összefüggésben, 
vagy ettQl függetlenül-e, az nem tisztázott, 
de egyéb problémák is vannak, úgy mint a 
nagyobb születési súly és életfontos szer-
vek (agy, máj, szív) károsodása. Vannak 
sejtések, hogy ezek oka az átültetett testi 
sejtmag és az anyai mitokodriumok DNS-
ének összeférhetetlensége lehet, vagy a 
testi sejtben az élet folyamán keletkezett 
mutációk elszaporodása, de errQl egzakt 
adatok nincsenek.

Ha a klóntól mint egyedtQl eltekin-
tünk, és csak a klón-Qssejteket vesszük 
figyelembe, ez a módszer is jelez ve-
szélyeket. A klónozással létrejött Qssej-

tek tumorsejtekhez hasonló tulajdonságai 
felvetik annak lehetQségét, hogy egyszer 
csak elszabadulnak, mivel a gazda im-
munsejtjei nem ismerik fel idegenként, 
ugyanakkor számos (mintegy 60) osztódás 
után hajlamosak mutációra, ami daganatos 
átalakuláshoz vezethet [8]. Mivel elvileg 
bármely testi sejt (kivéve az ivarsejteket) 
magja alkalmas átültetésre, számos kísér-
let történik olyan donor találására, mely-
nek kisebb a hajlama mutációra. 

Szertefoszlott remények?

Mint minden jelentQs új felismerés eseté-
ben, Dolly születése után is számos, akár 
sci-fibe illQ elképzelés született, hogy mi 
is fog történni a testi sejt magja átültetésé-
nek eredményeként. Ezek között természe-
tesen az emberi klón létrehozása szerepelt 
elsQ helyen, mint a gyermeket hiába váró 
párok reménysége, vagy a speciális képes-
ségekkel megáldott emberek tenyésztése, 
amit azonnal „megkontrázott” a törvény-
kezés, amely ezt megtiltotta. Hazánkban 
is tilos 14 napnál tovább kísérleti célból 
életben tartani humán embriót. Az emberi 
klón hiányához természetesen hozzájárult 
a technika fQemlQsökben történQ alkalma-
zásának nehézsége.  Egy másik vonalat 
képviselt a Jurassic Park-szindróma, azaz 
esetleg évmilliókkal ezelQtt kihalt fajok 
újraélesztése. Ehhez a lehetQségek elvi-
leg adottak, információképes dinoszau-
rusz vagy mamut DNS-hez, ha ritkán is, 
de hozzá lehet jutni, és utóbbihoz még a 
majdnem tökéletes pótanya is rendelke-
zésre áll az ázsiai elefánt személyében. Az 
azonban, hogy Dolly után 20 évvel sem 
tudunk ilyen típusú eredményes kísérlet-
rQl, annak kilátástalanságát jelzi. Az utób-
bi években már újabb emlQsbébi sem szü-
letett, mert már nem szenzáció, így – úgy 
t_nik – ez az út sem járható. Ami viszont 
lehetséges, számunkra kiemelkedQ képes-
ség_ állatok (például több és jobb tejet adó 
tehenek, tömörebb húsú sertések) klóno-
zással való szaporítása, ami gazdaságilag 
kétségtelenül hasznos, ugyanakkor töme-
gesen alkalmazva a genetikus sokszín_sé-
get szegényíti (4. ábra).

Az egyedazonos Qssejtek szintén Dolly 
hozadékának tekinthetQk és ez az út járha-
tó. Az egyedspecifikus Qssejtterápia (te-
rápiás klónozás) megjósolhatóan fényes 
jövQ elQtt áll, mert az ily módon elQállí-
tott sejt nem idegen, tehát nem lökQdik ki, 
miközben pótolja a hibás vagy tönkrement 
szervek, sejtek feladatát (5. ábra). A ke-
ringésbe beadott, vagy a szervezetbe beül-
tetett sejtek egy, a gyógyszerekénél haté-
konyabb terápiát tesznek lehetQvé, és bár 
nem élnek tovább, mint a szervezet egyéb 
sejtjei, az egyén élete alatt lehetQvé teszik 
az egyébként beteg szervezet túlélését. Az 

QssejtekbQl lombikban vagy akár a befo-
gadó szervezetében (például hasüregében, 
vagy bQre alatt) teljes szervek is kialakul-
hatnak (nem idegen!), ugyanis transzkrip-
ciós faktorok a differenciálódási utat is irá-
nyítani tudják [9] (6. ábra). A szenzációs 
kísérletek (béka és bárány) tehát nemcsak 
a gének megmaradt képességeirQl alkotott 
nézeteinket alakították át, hanem – némi-
leg irányt változtatva – ígéretes terápiás 
lehetQségeket is megnyitottak.                
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6. ábra. Immunhiányos csupasz egér 
hátán kifejlesztett emberi fül. Ez a 
módszer donorazonos Qssejtekkel 
magán a donoron is alkalmazható
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Az emberiségnek mindig alkalmaz-
kodnia kellett az idQjárás változá-
saihoz. A rövid távú elQrejelzések 

megbízhatóságának növelése mellett az 
elmúlt évtizedekben fokozódó igény mu-
tatkozott a néhány hetes, illetve néhány 
hónapos elQrejelzések készítése iránt is. A 
cikkben a legmodernebb dinamikai alapú 
valószín_ségi havi és évszakos elQrejelzé-
sekben módszertanát, illetve az elQrejelzé-
sekben rejlQ kihívásokat és lehetQségeket 
tekintjük át. 

A számszer_ idQjárás-elQrejelzés 
áttekintése

Régi vágyunk a várható idQjárás minél 
hosszabb távú elQrejelzése. A népi meg-
figyelésekre alapozott múltbeli tapaszta-
latok alapján a jövQre vonatkozó becslést 
próbáltak tenni. A XX. század elsQ fe-
lében kidolgozták (Götz, 2001) a légkö-
ri folyamatokat meghatározó fizikai ösz-
szefüggésekre alapozott dinamikai alapú 
hidrotermodinamikai egyenletrendszert. A 
II. világháború után az Amerikai Egyesült 
Államokban Neumann János és munkatár-
sai készítették el az elsQ, sikeresen m_kö-
dQ számszer_ idQjárás elQrejelzQ modellt. 

Az 1950-es, 60-as években csak a leg-
nagyobb országok meteorológiai szolgála-
tainál volt meg az az infrastruktúra, mely 
lehetQvé tette a néhány napra szóló elQre-
jelzések készítését. A modellek háromdi-
menziós rácshálózat pontjaiban közelítQ 
módszerekkel oldották meg a fent említett 
parciális differenciálegyenlet-rendszert. A 
modellek néhány száz kilométeres vízszin-
tes felbontása nem tette lehetQvé a kisebb 
skálájú légköri folyamatok elQrejelzését. 
Emellett ezek tisztán légköri modellek vol-
tak, azaz a tengerek és a szárazföldek, va-
lamint a légkör közötti kétirányú kapcsolat 
figyelembevételére nem volt mód. 

Európában az 1970-es évek elsQ felé-
ben fogalmazódott meg az a stratégiai cél-
kit_zés, hogy a résztvevQ országok ösz-
szefogásával egy meteorológiai elQrejelzQ 
és adatarchívum központot hozzanak lét-
re. 17 nyugat-európai ország összefogá-
sának eredményeként – 40 évvel ezelQtt, 

1975. november 3-án – a nagy-britanniai 
Reading székhellyel jött létre a Középtávú 
IdQjárás-elQrejelzések Európai Központ-
ja (European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts, ECMWF). A központ 
célja középtávú (2–10 napos) számsze-
r_ elQrejelzések készítése az egész Földre 
(Woods, 2006). 

A globális modell elQrejelzést néhány 
országban, ahol az anyagi és szellemi erQ-
források lehetQvé tették, kisebb – mintegy 
kontinensnyi terület_ – ,finomabb térbeli 

felbontású regionális korlátos tartományú 
modellekkel 1–2 napos idQtávra készített 
elQrejelzésekkel finomították. Napjaink-
ban a korlátos tartományú idQjárási model-
lek nemzeti meteorológiai szolgálatokban 
történQ futtatása Európában tipikus; Ma-
gyarországon 1991 óta van operatív regio-
nális modellfuttatás (Ihász, 2014). 

A légköri folyamatok bonyolult, tur-
bulens rendszere miatt tökéletesen pontos 
elQrejelzés több okból sem készíthetQ (Ho-
rányi et al., 2013). 

- a modell kezdeti állapotát teljesen tö-
kéletesen nem ismerhetjük a mérQrend-
szerek objektív adottságai és a mérési hi-
bák miatt

- a légköri változásokat meghatározó 
összes folyamat modellbeli pontos leírá-
sára nincsen mód, elég csak a korai mo-

dellekben a felszín légkör kölcsönhatások 
fent említett hiányára gondolnunk

- a modellegyenletek nemlineáris vol-
ta miatt a megoldás során kisebb, na-
gyobb közelítéseket kell alkalmazni, így 
az egyenletek tökéletes pontossággal nem 
oldhatók meg

A felsorolt problémák kezelésére az 
1990-es elejére teremtQdtek meg a szak-
mai és technikai feltételek az együttes, 
idegen szóval ensemble elQrejelzések ké-
szítésére mind az USA meteorológiai szol-

gálatánál, mind az ECMWF-ben (Horá-
nyi et al., 1998). Az együttes elQrejelzések 
készítése során az aktuális idQjárási hely-
zetnek megfelelQen a légköri folyamatok 
szempontjából kritikus földrajzi régiókban 
– matematikai módszerekkel – a kiindulá-
si modellállapotra kisebb-nagyobb zavaro-
kat, perturbációkat helyeznek. A módszer-
rel jól becsülhetQ az elQrejelzés ténylege-
sen várható hibája, illetve az elQrejelzés-
ben lévQ aktuális bizonytalanság. 

Az 1990-es évek közepére lehetQvé vált, 
hogy az egy héten túli elQrejelzések bevá-
lását érdemben javítani lehessen, és kísér-
letet tegyenek a havi és évszakos elQrejel-
zések dinamikai alapú elQrejelzésére. Az 
egy héten túli prognózisok esetében a fo-
lyamatok tér- és idQbeli elQrejelezhetQsége 
rohamosan csökken, emellett erQs földraj-
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IHÁSZ ISTVÁN 

Az idQjárás elQrejelezhetQsége 
egy héten túl

1. ábra. 2015. március 1-i kiindulási állapotból a 2015. június – augusztusi 
idQszakra szóló tengerfelszín-hQmérsékleti anomália elQrejelzés (forrás: ECMWF)
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zi különbözQségek is megfigyelhetQek. A 
trópusi területeken lényegesen nagyobb az 
elQrejelzés megbízhatósága, mint a mérsé-
kelt régiókban, s különösen Európában. A 
cikk további részében röviden áttekintjük 
az egy héten túli elQrejelzések készítésé-
ben rejlQ kihívásokat és lehetQségeket. 

Korai hosszútávú elQrejelzQ mód-
szerek: statisztikai távkapcsolat-

vizsgálatok

A statisztikai alapú hosszútávú elQrejelzé-
sek történetileg az 1970-es évek elejétQl az 
1990-es évek végig élték fénykorukat. Ké-
sQbb a legtöbb országban fokozatosan teret 
nyertek a dinamikai alapú elQrejelzések, 
de mindmáig vannak statisztikai távkap-
csolatokon alapuló módszerek (Homon-
nai, 2013). Fontos megjegyeznünk, hogy 
néhány évtizeddel ezelQtt az informatika 
akkori színvonalán nem lett volna lehetQ-
ség dinamikai alapú hosszútávú elQrejelzQ 
modellek futtatására, így érhetQ módon a 
jóval kisebb erQforrást igénylQ statiszti-
kai módszerek fejlesztésére helyezQdött a 
hangsúly.

A statisztikai alapú felismerések mö-
gött is mindig fizikai, dinamikai okok rej-
lenek, csak lehet, hogy az összefüggések 
oka még nem ismert (Götz és Kaba, 1986). 
Elég arra gondolnunk, hogy légköri és su-
gárzási folyamatok ismerete nélkül is el-
juthatunk ahhoz a gyakorlati tapasztalat-
hoz, felismeréshez, hogy derült, napfényes 
nyári napokon magasabb nappali hQmér-
séklet valószín_bb, vagy havas, derült téli 
éjjeleken erQsebben leh_l a levegQ. A sta-
tisztikai módszerünk szinte tökéletesen tud 
m_ködni mindaddig, amíg frontátvonulás, 
vagy egyéb okból az égbolt befelhQsödése 
nem történik meg. Statisztikai átlagban a 

módszerünk szintén jó eredményeket ad-
hat, csak pont a kritikus eseteket nem tud-
juk jól elQre jelezni. 

A hosszabb távú elQrejelzések készítése 
során az egyszer_bb statisztikai módsze-
rek az adott hely, vagy régió múltbeli ada-
tain alapulnak. A statisztikai módszerek 
bonyolultabb változatai – távkapcsolatok 
révén – burkoltan már esetenként dinami-
kai okokat feltételeznek a háttérben. A di-
namikai alapú évszakos elQrejelzések le-
hetQsége szempontjából fontos elQrelépést 
jelentett a légköri állapothatározók (hQ-
mérséklet, csapadék) bizonyos idQszak-
ra kiátlagolt, illetve összegzett értékei és 
a tengerfelszín hQmérséklet- (sea surface 
temperature, SST) anomáliák (az éghajlati 
átlagtól számított eltérések) közötti idQben 
késleltetett kapcsolatok vizsgálata (Ihász 
és Kaba, 1988). 

Mint közismert, a víz hQkapacitása jó-
val nagyobb, mint a levegQé. A tengere-
ken és óceánokon idQrQl idQre kialakuló 
nagy területekre jellemzQ, és hosszú ideig 
(több hónapig) fennmaradó hQmérsékleti 
anomáliák meghatározó kényszert jelen-
tenek a légköri folyamatokra. Elég csak 
arra gondolnunk, hogy az átlagosnál me-
legebb Földközi-tenger – az intenzívebb 
hQ- és nedvességbevitel miatt – számot-
tevQen hozzájárul a hazánkban telente je-
lentQs csapadékhullással járó mediterrán 
ciklonok kifejlQdéséhez, intenzitásához és 
gyakoriságához. 

Dinamikai alapú havi és évszakos 
valószín_ségi elQrejelzések

Amint említettük, az 1990-es években te-
remtQdtek meg a feltételek a hosszabb tá-
vú dinamikai modellek kifejlesztéséhez 
(Palmer and Hagedorn, 2006). A követ-

kezQkben az ECMWF-ben megvalósult 
modellfejlesztési út legfontosabb lépéseit 
tekintjük át. 

Az 1990-es években a légköri model-
lek a 10 napos elQrejelzések elkészíté-
sekor tengerfelszín-hQmérsékleti mezQk 
elQállításakor a klimatológiai átlagértéket 
használták. Amint az elQzQekben láttuk, 
a légköri folyamatokra hosszabb idQtávon 
jelentQs mértékben hatnak a föld-légkör 
rendszer ún. lassú komponensei: a tenge-
ri jég, a szárazföldi hótakaró, valamint a 
földfelszín 71%-át kitevQ tengerek hQmér-
sékleti viszonyai. 

A dinamikai alapú ensemble évszakos 
elQrejelzQ modell három fQ komponens-
bQl áll: a légköri modell mellett többréteg_ 
óceáni modellre is szükség van, valamint a 
légkör és a tengerfelszín közötti termikus és 
mechanikus kölcsönhatást biztosító ún. csa-
tolásra (Molteni et al., 2011). Az 1998-ban 
operatívan bevezetett modell havonta egy-
szer készült el +6 hónapos idQtartamra; a 
trópusi térségekben a beválása kifejezetten 
jó volt. Az óceáni modul már az elsQ mo-
dellváltozatban is jól írta le a tengerfelszín 
anomáliák idQbeli változását (1. ábra) mind 
a trópusi, mind a mérsékelt éghajlati övben.

A hosszabb idQtartamra (több hétre, il-
letve hónapra) integrált modellek esetében 
tipikus probléma, hogy a modell – klima-
tológiai értelemben – kis mértékben „el-
sodródik”. Azaz a modellklíma és a meg-
figyelési klíma nem lesz azonos. Emiatt a 
nyers modell elQrejelzések helyett az aktu-
ális modell elQrejelzés modellklímától vett 
eltérését célszer_ tekinteni. A probléma 
kezelésére az aktuálisan futó modellver-
zióval azonos ensemble modellt vissza-
menQleg lefuttatják 20–30 éves idQszakot 
lefedQen. Az ebbQl az idQszakból rendel-
kezésre álló összes elQrejelzésbQl készül a 
modellklíma. 

METEOROLÓGIA 

2. ábra. Havi bontású tengerfelszín-hQmérséklet 
anomália elQrejelzés a csendes-óceáni El Niño 3.4 

régióra. Az elQrejelzés 2015. március 1-jén készült. A 
sárga, narancssárga színek a modell az elmúlt 30 évbeli 
modellklíma alapján várható valószín_séget, a lila szín 
az évszakos elQrejelzés alapján várható valószín_séget 

mutatja.  A szürke szélesebb boxok a 0-100%-os, a 
szürke keskenyebb boxok a 25–78%-os klimatológiai 

valószín_séget mutatják (Forrás: ECMWF)

3. ábra. Havi bontású csapadékanomália-elQrejelzés a dél-
európai régióra. Az elQrejelzés 2015. március 1-jén készült. 
A sárga, narancssárga színek a modell az elmúlt 30 évbeli 
modellklíma alapján várható valószín_séget, a lila szín az 

évszakos elQrejelzés alapján várható valószín_séget mutatja. 
A szürke szélesebb boxok a 0–100%-os, a szürke keskenyebb 

boxok a 25–78%-os klimatológiai valószín_séget mutatják 
(Forrás: ECMWF)
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Az 1998-tól eltelt több mint másfél év-
tizedben az évszakos elQrejelzQ modellnek 
négy verziója készült el. Az újabb verziók 
esetében – az új modellváltozattal – gyak-
ran megvizsgálják a korábbi kritikus ese-
teket. A 2003-as nagy európai nyári hQhul-
lámot az akkor érvényes évszakos modell 
nem tudta sikeresen elQre jelezni, míg a 
jobb felszín-légkör kölcsönhatást figye-
lembevevQ késQbbi modell már igen.

Az 51 tagú ensemble elQrejelzésekbQl 
hosszabb idQszakra (1–3 hónapra) átlagolt 
átlag- és valószín_ségi térképek készülnek. 
Emellett bizonyos régiókra, mint Észak- 
vagy Dél-Európa ún. ensemble klímagramok 
is elQállnak (2–3. ábra). A modell trópusi te-
rületeken tapasztalt jó beválása segíti a tér-
ségbeli országok döntéshozóit a gazdasági 
tervezésben. A térképek az ECMWF hon-
lapján – a trópusi területekre vonatkozóan 
– publikusan elérhetQek: http://www.ecmwf.
int/en/forecasts/charts/seasonal/ 

A dinamikai alapú évszakos ensemble 
elQrejelzQ modell megteremtQdése után 
felmerült a jogos igény, hogy a 10. és a 
30. nap közötti idQszakot is célszer_ lenne 
hasonló módon elQrejelezni (Vitart, 2004). 
Az évszakos elQrejelzQ modellnél jobb, 
viszont a 10 napos elQrejelzésnél gyen-
gébb horizontális felbontású 32 napos 51 
tagú ensemble modell 2002-ben készült 
elQször. A 10 napos elQrejelzés a jobb ho-
rizontális felbontás miatt általában jobb 
beválású volt, mint a 32 napos elQrejelzés 
ugyanezen idQszakra esQ része. 

A 32 napos elQrejelzés javításának 
egyik, de költséges útja lehetne, hogy a 
teljes idQszakban a 10 napos elQrejelzés-
sel azonos felbontással futtatják. A má-
sik, ennél lényegesen gazdaságosabb út, 
ha a teljes idQtávot szakaszokra bontják, 
s szakaszonként egyre gyengülQ horizon-
tális felbontással fut a modell. Az idQtáv 
növekedésével a kisebb lépték_ meteoro-
lógiai folyamatok a légkör kaotikus volta 
miatt már nem lennének elQrejelezhetQk, 
a nagy térség_, s egy-egy nagyobb régi-
óban tartósabban fennálló folyamatok vi-
szont még elQrejelezhetQek. A második-
ként említett, változó felbontású modell 
egyszerre biztosítja a rövidebb idQtávon 
a kisebb skálájú, s a hosszabb idQtávon a 
nagyobb skálájú folyamatok eredményes 
elQrejelezhetQségét. 

2008-ig a havi és a 10 napos elQrejel-
zések egymástól teljesen független módon 
készültek. 2008 tavaszán vezették be az 
elQbb említett változó felbontású ensemble 
elQrejelzQ rendszert, melyben a 10. napon 
– a számítástechnikai hatékonyság növelé-
se érdekében – a modell térbeli felbontá-
sát csökkentik, e csökkentett felbontással 
a modellt a 15. napig tovább integrálják, s 
a 15. napon újabb felbontás csökkenés kö-
vetkezik be, a hátralévQ 17 napban már ez-
zel a felbontással fut a modell. 

A havi elQrejelzések 2002-tQl kétheten-
te, 2004-tQl hetente, napjainkban hetente 
kétszer (hétfQn és csütörtökön) készülnek. 
Az évszakos elQrejelzések havonta egy-
szer, az elsejei adatokból kiinduló mo-
dellfuttatás eredményeként minden hónap 
8-ára készülnek (4. ábra).

Jelenleg az évszakos elQrejelzés a 32 
napos elQrejelzéstQl teljesen függetlenül 
készül. A következQ években tervezik az 
évszakos elQrejelzések esetében is a válto-
zó térbeli felbontás alkalmazását, melytQl 
a 2. és 3. hónapra vonatkozó elQrejelzések 
javulását várják. 

Az ECMWF 2016-25-ös Stratégiai Ter-
vében fontos szerepet kapott a havi és évsza-
kos elQrejelzések további fejlesztése. Ezen 
belül a második elQrejelzési héten a szélsQ-
séges, illetve veszélyes idQjárási események 
elQrejelezhetQségének érdemi javítása. 

Multimodell ensemble elQrejelzések

Az operatív rövid- és középtávú elQrejel-
zQ gyakorlatban jól ismert, hogy az egy 
idQben készült légköri elQrejelzQ modellek 
ugyanazon idQtávra, illetve térségre vonat-
kozó elQrejelzései akár jelentQsebb mér-
tékben is eltérhetnek egymástól. Az elQ-
rejelzQ szakemberek az aktuális idQjárási 

helyzet és múltbeli tapasztalataik alapján 
mérlegelik az egyes modellek elQrejelzése-
it és így készül el a tömegtájékoztatásban 
is megjelenQ elQrejelzés. 

E megközelítés hátterében az áll, hogy 
az egyes légköri modellek alapvetQ felépí-
tésükben rokonok. A fontos részletekben 
viszont már akár jelentQsebb eltérések is 
lehetnek közöttük, például a csapadékkép-
zQdési mechanizmus vagy a felszín-légkör 
kölcsönhatás leírásában, illetve számos 
más fizikai folyamat kezelésében. A mo-
dellek kiindulási állapotát elQállító mód-
szerben, az ún. adatasszimilációban is je-

lentQsebb eltérések lehetnek. Gyakran a 
modellek térbeli felbontása is kisebb-na-
gyobb mértékben eltér egymástól. Koráb-
ban már láttuk, hogy a térbeli felbontásnak 
jelentQs hatása lehet a modell beválására. 

E problémakör objektívebb és korrek-
tebb kezelésére dolgozták ki a multimodell 
ensemble elQrejelzések módszertanát. E 
megközelítés különösen jelentQs beválás-
növekedést eredményezhet az egy héten tú-
li elQrejelzések esetében. A hibakorrekció, 
illetve ensemble kalibráció alkalmazása so-
rán mindegyik modellnél a megfelelQ saját 
modellklímát kell használni. 

A multimodell ensemble évszakos 
elQrejelzések készítése az ECMWF-ben 
2005-tQl az EUROSIP projekt keretében 
történik. Három európai modell (ECMWF, 
angol, francia) mellett 2012-tQl már az 
USA meteorológiai szolgálatának modell-
jét is felhasználták (5. ábra).

Havi és évszakos elQrejelzések hasz-
nálata az Országos Meteorológiai 

Szolgálatnál

Hazánkban havi és évszakos elQrejelzések 
iránt mintegy négy évtizede egyre növek-
vQ társadalmi gazdasági igény jelentkezik. 
Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál 

(OMSZ) az elsQ három évtizedben statisz-
tikai alapú módszerekre alapozott elQre-
jelzések készültek. Magyarország – a kö-
zép-európai régióból elsQként –1994-ben 
az ECMWF társult tagországa lett. Eb-
bQl adódóan korlátlanul hozzáférhetünk 
az ECMWF teljes elQrejelzési produktum-
seregéhez. 

Az 1990-es évek közepétQl elQbb az 
egyhetes idQskálán egyre nagyobb szere-
pet kapott a valószín_ségi elQrejelzések 
használata. A dinamikai havi és évszakos 
elQrejelzések megjelenését követQen az 
OMSZ-ban is rövid idQn belül megjelent 
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4. ábra. A 2015. október 19-én készült havi elQrejelzésbQl az 1. , a 2. és a 3. hétre átlagolt 
- tengerszinti légnyomás (fent) és 2 m-es hQmérséklet (lent) anomália-elQrejelzés 

- (a kék az éghajlati átlagnál alacsonyabb, a piros a magasabb értékeket mutatja) 
(forrás: ECMWF)
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ezen új elQrejelzések használata és rend-
szeres verifikációja. 

A nagyközönség számára az OMSZ 
honlapján (http://www.met.hu) 14 magyar 
településre naponta kétszer 10 napos idQ-
távra felszínközeli meteorológiai paramé-
tereket tartalmazó grafikus valószín_ségi 
elQrejelzés látható. Ezen kívül hetente fris-
sülQen – háromhetes idQtávra – heti bontá-
sú hQmérséklet- és csapadékanomália-tér-
képek találhatóak az európai térségre.  

Összefoglalás,  
kitekintés

A légköri folyama-
tok elQrejelezhetQsége 
szempontjából az egy 
hétnél rövidebb idQská-
lán meghatározó szere-
pe van a kezdeti állapot 
minél pontosabb isme-
retének. Az egy héten 
túli elQrejelezhetQség 
esetén a légköri folya-
matokhoz képest az 
idQtáv növekedésével 
egyre növekvQ szerepe 
van az ún. lassú rend-
szerek, mint a tenger, 
a hó és jégtakaró, va-
lamint a légkör közöt-
ti kölcsönhatásoknak. A 
nagy idQjárásmodellezQ 
központokban, mint az 
ECMWF-ben a fejlesz-
tQ tevékenység eredmé-
nyeként az elmúlt négy 
évtizedben – a közép-
távú elQrejelzéseket te-
kintve – évtizedenként 
1, 1,5 nappal sikerült az 
elQrejelzések beválásán 
javítani. Ma már reális 
cél a második elQrejel-
zési hét nagyobb lépté-
k_ légköri képzQdmé-
nyeinek elQrejelzése. 

Napjainkban a mér-
sékelt éghajlati övben a nagyobb térségek-
re jellemzQ hQmérsékleti tendenciák mint-
egy három hétig, a csapadéktendenciák 
körülbelül két hétig jelezhetQek elQre. Az 
évszakos elQrejelzések a trópusi területe-
ken kifejezetten jók, a mérsékelt övben 
alig jobbak, mintha az éghajlati adatokra 
alapozott elQrejelzést használnánk. 

Az elmúlt két évtizedben a dinamikai 
légkörmodellekre alapozott valószín_ségi 
elQrejelzések az egy-két napos távtól egé-

szen az évszakos távig kitüntetett szerepet 
kaptak. Valószín_ségi elQrejelzések hasz-
nálatával pontos képet kapunk az aktuális 
elQrejelzés várható bizonytalanságáról, il-
letve hibájáról.  P
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5. ábra: A Csendes-óceán trópusi térségében található El Niño 3.4 régióra vonatkozó EUROSIP kalibrált tengerfelszín-hQmérséklet 
anomália fáklyadiagramok. Az elQrejelzések készítésének ideje: 2015. április, 2015. július, 2015. október (forrás: ECMWF)

6. ábra. A 2015. október 15-i havi ensemble elQrejelzésbQl 
készített heti bontású valószín_ségi elQrejelzés 

Magyarország térségére. A vékony doboz a 10–90%-os, 
a szélesebb doboz a 25–90%-os, míg a vastagított széles 

vonal az átlagot mutatja
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„Mikor az öreg halász meglátta mesz-
szirQl, tisztában volt vele, hogy ez a cápa 
nem fél semmitQl a világon, és pontosan 
azt fogja tenni, amihez kedve van.” 

Ernest Hemingway: Az öreg halász 
és a tenger

A mai Magyarország legnagyobb ki-
terjedés_ állóvizét, a Balatont, no-
ha gyakran nevezik a magyar ten-

gernek is, valójában nem sok köze van a 
tengerek, óceánok sósviz_ tömegeihez. 
Vizében ma talán a lesQharcsa (más néven 
európai harcsa, latinul Silurus glanis), a 

csuka (Esox lucius) és az európai angol-
na (Anguilla anguilla) a legnagyobb tes-
t_ vízi ragadozók, ezek azonban aligha 
jelentenek olyan veszélyt a fürdQzQkre, 
mint a miocén korban a mai Magyaror-
szág területének jó részén végighasaló 
Paratethys hullámai alatt portyázó, mára 
kihalt Qscápák.

A legkevesebb utazás árán már az 
Adrián találkozhatunk élQ cápával, ott 
azonban 28 fajjal, kezdve a veszélytelen 
kispettyes macskacápától (Scyliorhinus 

canicula) egészen a rossz hír_ és ve-
szélyes nagy fehér cápáig (Carcharodon 
carcharias) [1]. Ha a miocén korabeli Ma-
gyarország tengereiben merülnénk, akkor 
sem volna ez sokkal másképp. Különbö-
zQ cápafajok tucatjai éltek nagy számban 
a különbözQ sósvízi élQhelyeken, kezdve 
a nyílt- és mélyvízi közegektQl egészen a 
partközeli zónákig. Maradványaikat (me-
lyek túlnyomórészt fogmaradványok) or-
szágszerte megtalálták a harmadkori ten-
geri üledékekben, az eocéntQl egészen az 
oligocénig (1. ábra), méghozzá helyen-
ként kifejezetten nagy számban.

Nem is csoda hát, hogy noha ma már 
át kell lépnünk Magyarország határait ah-
hoz, hogy tengerparton strandolhassunk 
(és cápákkal kerülhessünk kapcsolatba), 
már a múlt század elejétQl kezdve magyar 
geológusok és paleontológusok egész sora 
foglalkozott a cápákkal, pontosabban azok 
mára már fosszilizálódott maradványaival. 
Nem kicsinyítendQ a többi kutató érdemeit 
és eredményeit, ezen írásommal egy rövid 
tudománytörténeti csemegézéssel egybe-
kötve Koch Antal és Vitális István mun-

kássága elQtt szeretnék tisztelegni egy-egy 
írásuk rövid, írásos újrafelfedezésén ke- rövid, írásos újrafelfedezésén ke- újrafelfedezésén ke-
resztül, egyúttal kiemelve néhányat a ma 
élQ cápákkal kapcsolatos friss és közel-
múltbéli kutatások eredményeibQl.

Rövid gondolatok  
a cápamaradványokról

A cápák rosszul fosszilizálódó állatcso-
port, ennek oka belsQ vázuk szöveti felépí-
tésében keresendQ. E porcos halak belsQ 
szilárdító vázának jó része porcos, mely 
a helyenként berakodó mészanyag ellené-
re az állat pusztulását követQen hamar le-
bomlik, köszönhetQen a bakteriális lebon-
tó folyamatok munkájának. Így a porcos 
halak „testének az állat kimúlása utáni 
– még a beágyazódási elQtti – rohamos 
széthullása” [2] miatt az ilyen halak tes-
tének egysége leggyakrabban szétbomlik. 
A fogak azonban rendkívül ellenállóak, így 
az esetek döntQ többségében nem is marad 
más az utókornak, mint izolált fogmaradvá-
nyok. A berakódott mészanyag mértékétQl 
és a fosszilizációs környezet milyenségétQl 
függQen helyenként szép számmal 
kerülhetnek elQ hokikorong-alakú, fosszilis 
cápacsigolyák is. Ismertek persze egészen 
különleges esetek, melyeknél vagy az állat 
egyéb testrészei (bQrfogak, úszótövisek 
stb.) kövülnek meg, vagy artikuláltan QrzQ-artikuláltan QrzQ-
dik meg az egész állat teste, esetleg annak 
jelentQs hányada.

Utóbbira történetesen Magyarországon 
is akad egy kiemelkedQ példa. A Budapest 
környéki oligocén korú (rupéli emelet) ré-
tegek módfelett gazdagok gerinces-marad-
ványokban, azon belül cápafog-maradvá-
nyokban is. Noha a téglagyári m_velések 
idején elQkerült leletek többsége izolált 
foglelet volt, egy amatQr Qsmaradvány-
gy_jtQ, Csomor Ottó 1985-ben a csillag-
hegyi téglagyár agyagfejtQjének középsQ 
szintjén, az ún. Tardi Agyag Formációban 
egy rendkívüli cápafosszíliára bukkant. A 
több darabban kiemelt lelet egy cápa 37 
csigolyáját (több rövid csigolyasor for-
májában), 106 fogát (egyben a hozzájuk 
tartozó állkapocsív torzult maradványait), 
sQt az állat kültakarójának egy részletét, 
pontosabban a bQrt fedQ placoid pikke-
lyek („bQrfogak”) csodával határos módon 

 PSLÉNYTAN
 

SZABÓ MÁRTON

Cápákról feketén-fehéren
Régi írások még régebbi cápákról

1. ábra. Harmadkori cápafogak Magyarországról (nyelv felQli nézetben). 
A: Galeocerdo aduncus elülsQ foga Danitz-pusztáról. B: Carcharhinus priscus 

elülsQ foga Hímesházáról. C: Hemipristis serra felsQ állkapcsi foga MátraszQlQsrQl. 
D: Carcharias acutissima elülsQ foga Hímesházáról. E: Hexanchus agassizi alsó 

állkapcsi foga BudapestrQl
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megQrzQdött, finom struktúráit jelenti. A 
maradványt (mely azóta is a Magyar Föld-
tani és Geofizikai Intézet gy_jteményében 
található) Solt Péter 1988-ban Odontaspis 
(Synodontaspis) divergens néven mutatta 
be a világnak [2] (2. ábra).

Ismertek persze a világ más tájáról 
is különleges, artikulált vagy asszociált 
cápamaradványok, például Peruból [3, 4], 
Új-Zélandról [5] és az Amerikai Egyesült 
Államokból [6]. Ezek tehát a példák azok-llamokból [6]. Ezek tehát a példák azok-
ra a különleges megQrzQdési módokra, me- különleges megQrzQdési módokra, me-, me-
lyek során egy Qscápából több marad egy 
magányosan megkövesedett fognál. Utób-
biakból azonban nincs hiány, hiszen a cápák 
igen magas számú (akár több száz) fogat 
„használnak el” életük során, hála különle-
ges, ún. revolverfogazatuknak.

Vitális István és a tehéncápák

A természettudományokat kedvelQknek 
szinte kivétel nélkül van fogalmuk arról, 
hogy egy gerinces állat fogának hogyan is 
kellene kinéznie. FQ részei a fogkorona és 
a foggyökér, illetve az e két rész határánál 
található fognyak. Ez a felépítés alapvetQen 
egy cápa fogán sem tér el az alapsablontól, 
persze rebellisek az élet színpadán is bQsé-
gesen akadnak.

A tehéncápák (Hexanchidae) család egyi-
ke ezeknek a lázadóknak, minthogy fogaik 

olyan formai sajá-
tosságokat hordoz-
nak, melyek egye-
divé teszik Qket 
a cápák között. 
A Hexanchidae 
egyike a leg-
kevésbé diverz 
cápacsaládoknak, 
ma mindösszesen 
3 génusz 4 faját so-
roljuk közéjük [7]. 
Fogaik közül is az 
alsó állkapocs elül-
sQ-oldalsó fogai az 
igazán érdekesek, 
melyek fej-farok 
irányban szélesek, 
a fogkorona pedig 
úgy oszlik fQ- és 
mellékcsúcsokra, 
hogy az egy 
k a k a s t a r é j h o z 
hasonló alakot 
kölcsönöz a fog 
kontúrjának (1E. 
ábra). E cápák 
fosszilis fogmarad-
ványai ezeket a bé-
lyegeket ugyanúgy 
hordozzák, így 
nem is csoda, hogy 
különlegességük 

szemet szúrt a kiemelkedQ magyar geoló-
gusnak, Vitális Istvánnak (1871–1947).

Vitális 1942-ben kiadott írásában [8] 
találóan „fés_sfogú cápák”-nak nevezi a 
családot, mely szinonima érdekes adalék 
a cápataxonok magyar nyelvbe impregná-
lódása közben támadt, és még ma is tartó 
kavarodásban. Az írás érdemeit számta-
lan ponton lehet kihangsúlyozni. Egyrészt, 
a cikk kimerítQ részletességgel dolgozza 
fel az általa vállalt témát. Másrészt ez az 
írás egy olyan korban látott napvilágot, 
amikor is bizonyos témákban eleve nehéz 
volt a már publikált tudományos irodalom-
hoz hozzáférni, nemhogy egy olyan tudo-
mányterületen, amellyel eladdig csak na-
gyon kevés magyar kutató foglalkozott, sQt, 
amelyben külföldi berkekben is igen kevés 
palaeoichthyológus volt érintett. TúlmenQ-
en azon, hogy a téma igencsak sz_k tudo-
mányos réteg számára volt „vadászterület” 
már a múlt században is, az irodalom be-
szerzése akkoriban még nem digitális for-
mában történt, esetenként egy hasznosnak 
vélt szakcikk beszerzése komoly fáradozá-
sokat igényelt a kutatótól. Végezetül Vitális 
írásának talán az egyik legelhanyagoltabb 
pozitívuma ugyancsak íródásának korából 
fakad. Az 1942-es cikk illusztrációi még 
mai viszonylatban is kiválóan helytállnak 
a különbözQ számítógépes képszerkesztQ 
programok és képalkotási eljárások virág-
korában. A munka záróillusztrációja egy 

Notidanus fogazat-rekonstrukció, melyet 
a m_vész, Baló Ákos egy sajátosan magá-
val ragadó, antik hangulattal ruházott fel 
(3. ábra).

A recens tehéncápák kutatottságát nagy-
ban korlátozza, hogy e cápacsalád tagjai 
leginkább a mélyvízi élQhelyeket preferál-
ják. Már ez is elég ok arra, hogy bizonyos 
esetekben ezen cápák eredeti élQhelyen 
történQ megfigyelése meglehetQsen nehéz 
feladat. Elterjedésük felmérése a mai napig 
zajlik, például egy 2014. április 14-ei ke-
reskedelmi halászfogásból származó pél-
dány alapján a törökországi Iskenderun-
öbölbQl 2015-ben jelentették másodszor 
a hatkopoltyús tehéncápa (Hexanchus 
griseus) felbukkanását [9]. Persze a tehén-
cápák más élettani részleteikben is szolgál-
nak meglepetéssel a mai napig. Ugyancsak 
2015-ben publikálták Itsumi Nakamura, 
Carl G. Meyer és Katsufumi Sato kutatók 
a hatkopoltyús tehéncápa és a közönsé-
ges tüskéscápa (Echinorhinus cookei) 
vertikális úszási viselkedésével kapcso-
latos vizsgálataik eredményeit [10]. A 
vizsgálatok során mindkét mélyvízi cá-
pafaj hasonló napszakos migrációt mu-
tatott: éjszaka 200–300 méteres mély-
ségben, nappal pedig 500 méter mélyen 
mozogtak. Ami azonban igazán érdekes-
nek bizonyult, az volt, hogy a cápáknak 
egy adott úszási sebesség fenntartásához 
több erQkifejtésre volt szükségük merü-
léskor, mint emelkedéskor. Ez azt jelen-
ti, hogy ezek az állatoknak (melyek nem 
úszóhólyaggal, hanem olajjal telt májuk-
kal szabályozzák függQleges tengely_ 
mozgásukat) természetes környezetük-
ben pozitív felhajtóerejük van, ami több 
szempontból is elQnyt jelenthet ezeknek 
a mélyvízi ragadozóknak. Kevesebb erQ-
kifejtéssel is becserkészhetik, majd meg-
lephetik áldozataikat, ha azokra alulról 
támadnak rá, valamint könnyebbé válik 
a napszakos migrálás, hiszen a nappal 
a mélyebb vízben leh_lt izomzatú álla-
tok könnyebben juthatnak fel a 200–300 
méteres mélységekig, ahol éjszaka a hQ-
mérséklet akár a duplája is lehet az 500 
méter körüli mélységben elterülQ, nappali 
vadászterületükének.

Vitális István 1942-es, tehéncápa fogak-
ról szóló írása az egykori geológus kiemel-
kedQ munkásságának csupán egy szilánk-
ja, az viszont csaknem biztos, hogy ezen 
aktuális szemelvényem megszületéséig ta-
lán az egyetlen olyan, célzottan tehéncá- célzottan tehéncá- tehéncá-
pákról született cikk, mely magyar nyel-
ven íródott.

Koch faunái

Ma ritka az olyan tengeri életközösség, 
amelyben csak egyetlen cápafaj van je-
len. Ez a földtörténeti múltban sem volt 
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2. ábra. Az Odontaspis (Synodontaspis) divergens maradványai 
a csillaghegyi oligocén üledékbQl. A: fogmaradványok (alattuk 
az állkapocsív töredékének torzult maradványa). B: artikulált 

csigolyák (kép forrása: Solt, 1988)
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másképp, egyes élQhelyeket tucatszámra 
népesítettek be a különbözQ cápafajok.

Koch Antal (1843–1927) pályafu-
tása során olyan fosszília-lelQhelyek 
cápafaunájával is foglalkozott, mint a híres 
Ipolytarnóc (publikálva 1903-ban [11], ki- (publikálva 1903-ban [11], ki-
egészítve 1904-ben [12]) és a mai Szlo-
vákia területén található FelsQesztergály 
(publikálva 1904-ben [12]). MindkettQrQl 
egy gazdagon illusztrált elemzést készített, 
melyeknek Vitális tehéncápás munkájához 
hasonlóan van pár kiemelkedQ sajátossága. 
ElQször is ez a két munka 85, illetve 84 év- két munka 85, illetve 84 év- munka 85, illetve 84 év-
vel Vitális írása elQtt látott napvilágot. Már 
belegondolni is szédítQ, hogy valaki több 
mint 110 évvel ezelQtt a Kárpát-medencé-
ben lelt Qscápafogak tudományos leírásá-Qscápafogak tudományos leírásá- tudományos leírásá-
val foglalkozott. 

Természetesen ennyi évtized távlatá-
ban mára sok binominális név kiesett a 
validitás berkeibQl. Így esett meg, hogy 
Kocsis László 2007-ben Koch 1903–1904-
es ipolytarnóci munkájának revideálása 
során rávilágított arra, hogy a Koch Antal 
által az ipolytarnóci lelQhelyrQl leírt 4 új 
cápafaj (Notidanus paucidens, Notidanus 
diffusidens, Lamna tarnoczensis és 
Oxyrhina neogradensis) összeegyeztethe-
tQ korábban már ismert fajokkal [13]. 
Hasonló helyzet alakult ki Koch 1904-es 
munkájában is, ahol a valaha ismert leg-
nagyobb makropredátor cápa, az Otodus 
(Megaselachus) megalodon alacsony, 

szájzugi fogmaradványait Carcharodon 
humilis néven, a tudomány számára új 
fajként írta le (ezáltal a Koch részérQl 
új fajnév mára egyszer_ szinonímnévre 
váltott, 4. ábra, 3–5. rajz). Mai tudásunk-
kal már-már ironikusnak hathat Koch a 
Carcharodon humilist leíró szavait olvas-

ni, hiszen még Q maga is kiemeli e fogak 
szokatlanul alacsony és szájzugi irányban 
dQlt koronáját: 

„FelsQesztergályról három darab és 
SzentpéterrQl egy darab aránylag kis 
Carcharodon-fog fekszik elQttem, melye-
ket az ismeretes Carcharodon-fajok egyi-
kével sem tudtam egyeztetni. Eleintén azt 
hittem, hogy talán a Carch. productusnak 
felsQ állkapocsbeli leghátsóbb fogaival 
van dolgom (…), de mivel átmeneti foga-
kat a bQséges anyagon belül nem találtam 
és a részletesebb összehasonlítás lényeges 
különbségeket is feltüntetett: indokoltnak 
tartom e fogakat külön fajnéven leírni. Az 
alacsony és így aránylag nagyon is szé-
les alappal bíró fogkorona megfelelQ szé-
les és vastag fogzsámolyon nyugszik (…). 
A fogkúpnak hegye továbbá kivétel nélkül 
többé-kevésbé hátrafelé d_lQ (…). E fo-
gak koronájának szokatlan alacsony volta 
szolgált alapul ezen újnak látszó, a ren-
desnél valamivel kisebb, carcharodon-faj 
elnevezésének.”

Noha e sorozatos, ma már felesleges 
cifrázásnak t_nQ „fajleírási láz” laikus 
szemmel nézve akár Koch jellemhibájá-
nak is t_nhet, Koch minden jel szerint a 
tudomány általa ismert legfrissebb állása, 
és saját legjobb tudása szerint járt el. Csak 
a XX. és XXI. század határa közeledtével 
kezdett el igazán terjedni és rögzülni a cá-
pákkal kapcsolatos azon tény, hogy egyes 

taxonok fogazatán belül az alsó és felsQ 
állkapcsi fogazat morfológiailag jelentQ-
sen eltérhet egymástól, valamint a fogak 
alakja igencsak variálhat pl. az állat ko-
rától függQen, vagy annak függvényében, 
hogy elülsQ vagy szájzugi fogról van-e 
szó. E fontos tény ismeretének hiányában 

a kutatók idQnként valóságos „fajleírási 
láz”-ban égtek, és elQfordult, hogy pl. egy-
azon faj alsó és felsQ, vagy elülsQ és hátul-
só fogait két külön cápafaj maradványai-
ként írták le. EbbQl a problémából egyéb-
ként a tudomány a mai napig sem tudott 
maradéktalanul kigyógyulni. Ezen persze 
a cápák általános fosszilizációja (mely 
ugye leggyakrabban izolált fogmaradvá-
nyokat jelent) sem igyekszik segíteni.

Újonnan felfedezett, fosszilis cápafa-onnan felfedezett, fosszilis cápafa-
unákról persze a mai napig rendszeresen 
készülnek publikációk. 2015-ben is több, 
új cápafajokról és/vagy cápafaunákról hírt 
adó cikk látott napvilágot, többek között 
Madagaszkár [14], Panama [15], Líbia 
[16] és Ausztrália területérQl [17]. Jelenleg 
is folynak a kutatások néhány harmadko-
ri, Magyarország területén újonnan fellelt 
vagy újra felfedezett cápafauna kapcsán, 
hogy azokat minél nagyobb részletesség-
gel és a lehetQ legaktuálisabb nomenklatú-
rával könyvelhesse el a tudomány.

Zárszó

A tudomány folyamatos elQrehaladtával 
napról napra változik az, amit biztosnak 
vélünk, tudásunk tárháza egyre bQvül, 
a kérdéseink megválaszolására használt 
technológiák pedig rohamosan fejlQdnek. 
Noha lehet, hogy Vitális István és Koch 
Antal itt említett, figyelemre méltó publi-
kációi az Qslénytan mai tudáshalmazának 
tükrében rendelkeznek némi pontatlanság-
gal, ezt nem szabad hibának tekintenünk, 
hiszen az általuk közreadott eredmények 
a mai napig kiválóan felhasználhatóak, és 
segítségére lehetnek kutatóinknak. 

Generációk múlva valószín_leg nap-
jaink tudásanyaga lesz az, amire hasonló 
módon lehet majd visszatekinteni, mint-
hogy a napjaink tudósait követQ tudós-
generáció már egy lépéssel közelebb lesz 
vizsgálata tárgyának teljes megismerésé-
hez. Épp ezért – úgy vélem – tisztelettel 
kell, hogy adózzunk Vitális és Koch em-
lített írásai elQtt, hiszen ezek a mai napig 
méltó hírvivQi az amúgy viszonylag „so-
ványka” magyar paleoichthyológiának.  E
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4. ábra. Cápa- és emlQsfogmaradványok a szlovákiai 
FelsQesztergályról (Koch A. 1904-es munkájában)
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– A migrén egyik meghatározó tünete a 
fejfájás, ami többnyire féloldalra lokalizáló-
dó heves lüktetQ fájdalom, amihez sok eset-
ben vibráló, cikkcakkos fényérzékelés társul. 
Milyen más panaszok jelentkezhetnek még 
migrénes fejfájáskor?

– Például hányinger, hányás, sQt ritka ese-
tekben akár végtaggyengeség is elQfordul-
hat. A beteg ilyenkor sokszor a h_vös, sötét, 
mindenféle külsQ behatástól mentes környe-
zetben érzi jobban magát, ellenkezQ esetben 
még inkább fokozódhat a fájdalom. 

A rohamok gyakorisága betegenként na-
gyon változó. Van, akinél havi egyszer, s 
van, akinél havi öt-hat alkalommal is jelent-
kezhet, aminek idQtartama és intenzitása is 
más és más lehet. Egyes esetekben a migrén 
úgynevezett aurával indulhat, ilyenkor az 
elQbb említett furcsa villanások sora, látótér-
kiesés jelentkezhet elsQ tünetként, s ezután 
jön maga a fájdalmas periódus. Ez az úgy-
nevezett aurás migrén ritkábban fordul elQ, 
mint az aura nélküli, és jelentkezését fontos 
tisztázni mielQbb, már az anamnézis felvéte-
lekor. Nagyon ritkán még akár féloldali bé-
nulással is járhat a migrén, ennek a genetikai 
hátterét korábban jórészt tisztázták.

– Milyen hatások váltják ki a migrént?
– A stressz mindenképpen kiváltó ténye-

zQ lehet. Például, ha valakinek napokon át 
nagyon feszített a munkarendje, könnyen je-
lentkezhet, amennyiben az illetQ hajlamos rá. 
A kialvatlanság vagy éppen a túl sok alvás is 
közrejátszhat létrejöttében. Nem hanyagol-
ható el az idQjárás változása vagy éppen bi-
zonyos szagok észlelése sem. NQknél a havi 
ciklussal járó hormonális változások is köz-
rejátszhatnak a roham létrejöttében. Bizo-
nyos ételek (például vörösbor, sajt, csoko-
ládé) fogyasztása is elQsegítheti, de vannak 
arra adatok, hogy a kávé is káros lehet. Azt 
is meg kell említeni, hogy a migrénnel pár-
huzamosan elQfordulhatnak más betegségek 
is. Például a szélütések száma, ha nem is je-
lentQsen, de mégis nagyobb arányban fordul 
elQ a migréneseknél, mint azok között, akik-
nek nincs migrénjük. Ugyanígy az epilepszia 
is gyakoribb lehet a migrénre hajlamosak-

nál. A migrén ugyanis fokozottan érzékeny 
(hyperexcitábilis) alkatot jelenthet.

Genetikai háttere komplex; van jól bizo-
nyítható familiáris migrén is, családi halmo-
zódással, de ez viszonylag ritkább. Valójá-
ban több gén kódolta (poligénes) a betegség, 
tehát jó néhány gén együttes hatása határoz-
za meg, hogy létrejön-e vagy sem. E terü-
leten a kutatás ma is igen aktívan folyik a 
Euroheadpain programon belül, például egy 
finn csoport végez e témában igen komoly 
vizsgálatokat.

– A diagnózis döntQen a beteg által el-
mondott panaszok alapján állítható fel?

– Ha kikérdezi a beteget az orvos, és el-
végzi a neurológiai vizsgálatot, az esetek je-
lentQs százalékában megállapítható, hogy 
migrén, vagy valamilyen más fejfájásforma 
jelentkezik-e az adott esetben. A Nemzetkö-
zi Fejfájás Társaság éppúgy, mint az Európai 
Fejfájás Társaság nagyon szigorú és jól kö-
rülhatárolt kritériumokkal határozza meg az 
egyes fejfájásokat, így a migrént is.

A terápia eldöntésekor alapvetQ kérdés, 
hogy a migrénes roham ritkán vagy gyakran 
jelentkezik-e. A ritka elQfordulás azt jelenti, 
hogy havi néhány alkalommal, nem több-

ször, mint négyszer, a gyakori esetében pe-
dig több mint négyszer jön létre roham. Rit-
ka elQfordulás esetén az ún. rohamterápiát 
alkalmazzuk. Ennek lényege, hogy a beteg-
nek nem kell állandóan gyógyszert szednie, 
hiszen viszonylag ritkán van rosszulléte; az 
ilyen esetekben például a speciálisan alkal-
mazott gyógyszerek (triptánok) a betegek 
60–70 százalékában igen kedvezQ hatásúak. 
Amikor nagyon gyakran következnek be a 
rohamok, és az a cél, hogy megelQzzük az 
újabbat, folyamatos terápiára, azaz interval-
lumkezelésre van szükség. Ilyenkor az újabb 
roham létrejöttének megelQzése a cél.

– Mondható-e a migrénre, hogy civilizáci-
ós betegségrQl van szó?

– Biztosan belejátszik ez, mert a stressz, 
mint említettem, kiváltó tényezQ lehet, nyu-
godtabb környezetben nyilvánvalóan ritkáb-
ban fordul elQ. Viszont nem szabad elfelej-
teni, hogy valójában mégiscsak egy alka-
ti, sok vonatkozásban genetikai problémá-
ról van szó. Nagyon érdekes vizsgálatok 
történtek korábban MRI-spektroszkópiával, 
tehát olyan speciális metodikával, amikor 
meg tudják állapítani a biokémiai törté-
néseket az agyban vagy az izmokban. Ki-
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A migrén
Beszélgetés Vécsei László akadémikussal

A migrén talán az egyik legnagyobb népegészségügyi probléma. Az európai, illetve a magyar lakosság megközelítQen 15 százalékát 
érinti ez a komoly társadalmi és gazdasági következményekkel is járó megbetegedés, mely a WHO listáján a 12. helyet foglalja el. A 
nQk lényegesen jobban érintettek benne, mint a férfiak, hiszen a betegség gyakorisága megközelítQen háromszorosa a hölgyeknél. ElsQ-
sorban a fiatal és a középkorosztály betegségérQl van szó. Az 55–60. életév tájékára többnyire csökken a veszélyeztetettség, de addig is 
pokollá teheti a migrénre hajlamosabbak életét – hívja fel a figyelmet a kórra Vécsei László akadémikus, a Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi Kar Neurológiai Klinika igazgatója, az MTA-SZTE Idegtudományi Kutatócsoport vezetQje.

„A fejfájás nagyon bonyolult jelenség, százat meghaladó altípusát írták le”
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derült, hogy nemcsak az idegrendszerben, 
hanem az izomzatban is olyan patokémiai 
eltéréseket találtak, melyek arra utalnak, 
hogy a sejtanyagcserében – különösen a 
mitokondriumokban – több-kevesebb mó-
dosulás jelentkezik. Tehát tényleg össze-
tett a kérdés, az alkat mindenképpen szere-
pel az okok között, s az is igaz, ha a kivál-
tó stimulusok ritkábbak, ha nyugodt körül-
mények között él az ember, akkor kevésbé 
gyakran alakul ki a migrénes roham.

– Mi történik migrén közben az agyban?
– Komoly kutatás történt és történik ezzel 

kapcsolatban, és ezek a vizsgálatok nagyon 
érdekes eredményekre vezettek. Így például, 
amikor pozitronemissziós vizsgálatot (PET) 
végeztek migrénes roham alatt egy betegen, 
azaz a vizsgálat idQpontjában is éppen ro-
hama volt a páciensnek, akkor az agytörzs-
ben, az agy mélyén fokozott anyagcsere-ak-
tivitást találtak. Innen jött az az elképzelés, 
hogy egyfajta „agytörzsi migréngenerátor” 
indítja el onnan a folyamatokat. Vannak ku-
tatók, akiknek viszont az az álláspontja, hogy 
talán az agykéregbQl kiinduló folyamatról 
van szó, hiszen egy úgynevezett tovaterjedQ 
kérgi gátlás (cortical spreading depression; 
CSD) hozható összefüggésbe a migrénnel. 
Abban azonban úgy t_nik, konszenzus jött 
létre, hogy a migrénes roham alatt egy spe-
ciális ideg-érrendszer (trigemino-vaszkuláris 
rendszer) fokozottan érzékeny és aktiváló-
dik. Ez a rendszer az agynak egy kitüntetett 
„ideg-ér komplexuma”, mely komoly szere-
pet játszhat a fájdalom kialakulásában. Hogy 
ez valóban így lehet, az bizonyítja, hogy 
triptánkezelés során – amely az idegsejtek fe-
lületén lévQ speciális szerotonin-receptorok-
hoz kötQdik – az értágulatot elQidézQ peptid 
(calcitonin-génrelációs peptid vagy CGRP) 
szintje alacsonyabb lesz. Annak a peptidnek 
a felszabadulását gátolják tehát a gyógysze-
rek, melyrQl korábban már igazolták, hogy 
a migrénes betegeknél roham alatt a nyaki 
vénás vérben mért koncentrációja jelentQsen 
megnövekszik. Ez bizonyíték arra, hogy a 
CGRP-nek és a speciális ideg-érrendszernek 
(trigemino-vaszkuláris rendszernek) komoly 
szerepe van a migrén kialakulásában. A te-
rápia pontosan azt a CGRP-t gátolja, amely 
a trigemino-vaszkuláris rendszer aktivitása 
következtében emelkedik meg a roham alatt 
a vérben. Ezeket a vizsgálatokat a Lundi 
Egyetem Peptid Laboratóriumában végez-
ték a 80-es évek végén, s kiemelkedQ szere-
pe volt a kutatásban Lars Edvinsson, Peter 
Goadsby és Rolf Ekmann professzoroknak. 
Ebben az idQben Rolf Ekmannal, a Peptid 
Laboratórium vezetQjével együttm_ködve 
magunk is bekapcsolódtunk a kutatásokba, 
és jó néhány más peptid (szomatosztatin, 
CRH, NPY, beta-endorfin stb.) koncentráci-
óját mértük migrénes betegeinknél.

– Korábban már volt arról szó, hogy a 
migrén elkülöníthetQ az egyéb fejfájásoktól. 
Melyek ezek?

– A fejfájás nagyon bonyolult jelenség, 
százat meghaladó altípusát írta le a Nemzet-
közi Fejfájás Társaság. Egyik jellemzQ faj-
tája például a férfiaknál elQforduló „cluster 
típusú” fejfájás. Bizonyos fokig hasonlít a 
migrénhez, itt is nagyon erQs féloldali, sok-
szor a szemre lokalizálódó fejfájás jelent-
kezik könnyezéssel, bár ennek jellege nem 
pontosan olyan, mint a migréné: nagyon 
erQs „csomagokban” jelentkezQ éles fájda-
lomról van szó. Szerencsére nem túl gyako-
ri. A harmadik nagy típus a „tenziós fejfá-
jás”, melyre jellemzQ, hogy sokszor a tarkó-
tájon jön létre, és nagyon erQs „abroncssze-
r_” fejfájás jellemzi. FQleg stressz válthatja 
ki, például, ha a diák egész nap tanul, vagy 
ha a beosztott a fQnökével folyamatos konf-
liktusban van. Rendkívül gyakori; alig akad 
ember, akinek életében néhányszor ne lett 
volna ilyen fejfájása komoly megterhelést 
követQen. Emellett szerepet játszhat a fej-
fájás kialakulásában a nyaki gerinc mesze-
sedése is, sokszor a betegek nyakizomza-
tában tapintható is az izomtónus-növeke-
dés. A három fQ primer fejfájáson túlme-
nQen vannak további fejfájástípusok is. A 
heves, tarkóra és nyakra lokalizálódó fáj-
dalmaknak nagyon sok oka lehet. Például 
a „subarachnoidális” vagy lágyagyburok 
alatti vérzés, mely heves, hirtelen ütéssze-
r_ tarkótáji fejfájást jelent, érkiboltosulás, 
más néven „aneursyma” elpattanásáról van 
szó. Ez nagyon veszélyes panasz és azon-
nali kórházi ellátást igényel. Az általános 
tanács az, hogy ha valakinek bármilyen jel-
leg_ fejfájása van, mindenképpen menjen 
el egy fejfájáscentrumba, amelyek a neu-
rológiai szakrendeléseken lelhetQk fel. Itt 
tapasztalt szakemberek nyújtanak segítsé-
get, s a kivizsgálást követQen terápiás dön-
tés születik.

– A segítséget a gyógyszerek jelentik. Ho-
gyan hatnak ezek az agyban?

– A korábban már említett triptánok az 
agy meghatározott receptor-rendszeréhez 
kötQdnek és így gátolják a CGRP felsza-
badulását. A másik hatásmód – és itt el-
sQsorban az inrervallumterápiáról beszé-
lek – a hiperexcitabilitás gyógyszeres csök-
kentése. Talán nem véletlen, hogy olyan 
farmakonokat is alkalmazunk, melyek rész-
ben átfedQdnek az epilepszia gyógyszerei-
vel, mert ott is hiperexcitabilitás-állapottal 
állunk szemben. Létezik a gyógyszerek-
nek egy olyan csoportja is, ami a sejtek 
mitokondriális anyagcseréjét javítja, hiszen 
az intracelluláris energiatermelés zavara is 
igazolódott a betegségben. Ezzel is elérhe-
tQ bizonyos mérv_ fejfájáscsökkenés. Fel-
merül persze a kérdés, mi is ez a migrénes 
alkat? Nos, a bizonyos fokozottan érzé-
keny „hyperexcitabilis constitutio” az, ami 
a patokémiai vizsgálatok szerint a háttér-
ben meghúzódhat. Nyilván ilyen esetben a 
különféle stimulusokra – például glutamát-, 
tiramin-, hisztamin- és a szerotonintartalmú 

élelmiszerek és élvezeti szerek fogyasztása-
kor – roham jelentkezhet, de ugyanígy egyes 
szagok is kiválthatják azt.

– Jelenleg is végeznek kutatásokat a mig-
rénnel kapcsolatban Szegeden, az Ön veze-
tésével.

– Klinikánkon két évtizedes hagyomá-
nya van a migrénkutatásnak, sQt ha figye-
lembe vesszük  Rolf  Ekman svéd profesz-
szorral 1987-ban indult együttm_ködésün-
ket, a történet lassan már három évtizedes 
múltra tekint vissza. A migrén kialakulásá-
nak vizsgálata és az új kezelési lehetQségek 
kidolgozása a célja az Európai Unió által 
támogatott „FP=-Health-2013-Innovation, 
Euroheadpain Grant no.602633” elnevezé-
s_ programnak. A 2014-ben kezdQdött 5,9 
millió eurós nemzetközi együttm_ködésben 
12 intézmény, közte Kelet-Európából egye-
dül a Szegedi Tudományegyetem vesz részt, 
170 ezer euró támogatást elnyerve. A SZTE 
kutatóinak az a feladata, hogy kidolgoz-
zák és beállítsák a migrénkutatásnak egy 
új, állatkísérletes modelljét, mely alkalmas 
a szegedi kutatók által szintetizált úgyne-
vezett kinurénsav-analógok mint lehetséges 
új, idegszövetvédQ hatású gyógyszerjelölt 
vegyületek tesztelésére. A magyar kutatók 
kísérletes modellekben igazolták és rangos 
nemzetközi folyóiratokban publikálták, hogy 
a kinurénsav-analógok képesek pozitívan 
befolyásolni több neurológiai betegségmo-
dellben – így a migrénben, s ezen túlmenQen 
a Huntington-kórban, a Parkinson-kórban, 
valamint gyulladásos folyamatokban – a 
kórállapot lefolyását.

Fülöp Ferenc akadémikus, az SZTE 
GYTK Gyógyszerkémiai Intézetének 
igazgatója munkatársaival új kinurénsav-
analógok fejlesztését végezte el és végzi je-
lenleg is. Ezek jellemzQje, hogy egyes mole-
kulák az eddigi vegyületeknél könnyebben 
átjutnak a vér-agy gáton, és hatékonyabbak 
a neurológiai kórképek modelljeiben, így 
többek között a migrén kísérletes modelljé-
ben. Az SZTE TTIK Élettani, Szervezettani 
és Idegtudományi Intézetében Toldi József, 
a biológiai tudományok doktora által irá-
nyított csapat elsQsorban olyan állatkísérleti 
módszert alakít ki, amely alkalmas a migrén 
ellenszereként feltételezett vegyület teszte-
lésére. A program keretében farmakológiai, 
elektrofiziológiai, immunhisztokémiai és ge-
netikai vizsgálatokat is végzünk. 

Dióhéjban, a mi feladatunk néhány olyan 
molekula megtalálása, melyek ezekben a 
migrénmodellekben jól m_ködnek, s késQbb 
továbbfejleszthetQk lesznek majd dán part-
nereinkkel együttm_ködve. Hosszú távon 
egy, a migrén kezelésére alkalmas gyógyszer 
kifejlesztése a célunk partnereinkkel együtt, 
de amíg ez bekövetkezik, sok víz fog még 
lefolyni a Tiszán.

Az interjút készítette: 
FARKAS CSABA

INTERJÚ 
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RITKA LEHETPSÉG: SZUPERNÓVA 
FELBUKKANÁSA VÁRHATÓ!

Egy évvel ezelQtt gravitációslencse-
hatás révén sikerült felfedezni az ext-
rém távoli csillagrobbanást, amely-
nek fotonjai közül néhány várha-
tóan csak 2016-ban éri el a Földet.  
Amerikai csillagászok 2014 novemberé-

ben jelentették be, hogy sikerült felfedez-
niük egy rendkívül távoli, mintegy 9,5 mil-
liárd fényévre lévQ szupernóva-robbanást 
– a felbukkanó fénypont ráadásul rögtön 
négy „példányban” látszott a Hubble-_r-
távcsQ felvételein! A jelenség magyaráza-
ta az ún. gravitációslencse-hatásban rej-
lik. Az Univerzum távoli szegletében lé-
vQ szupernóva és Földünk között – nagy-
jából „félúton”, bolygónktól mintegy 
5,5 milliárd fényévre – egy nagyméret_ 
galaxishalmaz található. A látóirányba esQ 
galaxiscsoportosulás összességében rop-
pant nagy gravitációs vonzóerQt képvisel; 
az általuk okozott gravitációs térgörbület 
miatt az eredetileg különbözQ irányokba 
tartó fénysugarak egy irányba (jelen eset-
ben a Föld irányába) terjednek tovább. Ezt 
a jelenséget nevezzük gravitációslencse-
hatásnak, amelynek eredményeképp a len-
csézett forrás képe egyrészt fényesebb 
lesz, másrészt megtöbbszörözQdik, esetleg 
ívekké, gy_r_vé torzul.

Ez volt az eset, hogy egy távoli csil-
lagrobbanást ilyen módon fedezzenek fel 
a kutatók – hamarosan pedig egy újabb, 
eddig egyedülállónak számító eseményre 
is sor kerülhet. A felfedezésen túl a Sjur 
Refsdal norvég asztrofizikusról elnevezett 
szupernóvát vizsgáló csillagászoknak ar-
ra is lehetQségük adódott, hogy behatóan 
tanulmányozzák a galaxishalmaz tömeg-
eloszlását. Ez alapján több kutatócsoport 
is arra a következtetésre jutott, hogy a 
szupernóva-robbanásból származó foto-
nok nem egyforma hosszúságú utat tettek 
meg a galaxishalmaz gravitációs terében, 
így a sugárzás egy része csak néhány hó-
nap múlva éri majd el a Földet.

Mindez azt jelenti, hogy a kutatók elQ-
re tudják egy szupernóva felbukkanásá-
nak nagyjából pontos helyét és idejét – 
olyan információkat, amelyek alapvetQen 
nem szoktak a csillagászok rendelkezésé-
re állni. Tegyük hozzá, hogy itt egy már 
ismert csillagrobbanás újbóli észlelésé-
nek a lehetQsége áll fenn, de ugyanak-
kor ez is nagyon fontos eredmény lenne. 
Hogy a kutatói közösség biztosan ne ma-
radjon le az eseményrQl, a Hubble-_rtáv-
csQ már most folyamatosan monitorozza 
a kérdéses galaxishalmazt magában fog-
laló égterületet, s válik remélhetQleg jövQ 
év elején egy újabb nagy horderej_ felfe-
dezés eszközévé.

Szalai Tamás, csillagaszat.hu,  space-
telescope.org, 2015. november 13.

FOSSZILIS PÖSZÖRLEGYEK 
DOMINIKÁRÓL ÉS ÉSZAK-

AMERIKÁBÓL

A pöszörlégyfélék, vagy gyapjaslegyek 
(Bombyliidae) a kétszárnyúak (Diptera) 
közé tartoznak. A pollen- és nektárfo-
gyasztásra specializálódott állatok jelen-
tQs részénél hosszú, elQrenyúló szívó száj-
szerv alakult ki. Számos ökoszisztémá-
ban fontos szerepet játszanak a pollenek 
szállításában és a növények megporzásá-
ban. Az Antarktisz kivételével valameny-
nyi kontinensen elQfordulnak. Fosszíliáik 
azonban ritkák, valószín_leg azért, mert 
a szárazabb élQhelyeket részesítik elQny-
ben, ami nem kedvez a fosszilizációs fo-
lyamatoknak. 

Egy most megjelent cikkben azonban 
két új fosszilis pöszörlégy fajt is leír-

tak a paleontológusok a dominikai mio-
cén borostyánkövekbQl, illetve a monta-
nai eocén korú Kishenehn Formációból. 
A borostyánkQben talált Anthrax succini 
nQstény példány több mint 9 mm szárny-
hosszúsággal nagyon hasonlít a ma élQ 
dominikai A. delicatulus fajhoz, mind-
össze a szárnyakon található pigmentek 
mennyiségében és néhány szárnyerezet 
elhelyezkedésében különböznek. A mon-
tanai pöszörlégy nem borostyánkQben Qr-
zQdött meg, hanem egy olajpala darabból 
került elQ. A fekete szín_, meghatározha-
tatlan nem_, 6 mm hosszú példányt egy 

most leírt, új nemzetségbe (Eoanomala) 
sorolták. A fajnév (melas) a példány szí-
nére utal, jelentése fekete. A ma élQ 
Exoprosopa rokonságába tartozik, de a 
testhosszhoz képest rövidebb szárnyai 
vannak, és hosszú húsos szívó szájszerve 
van, míg a csoport mai tagjai rövid vagy 
vékony szívókával rendelkeznek. 

(Palaeontologica Electronica, 
2015. október 6).

ÚJ REPÜLP PSHÜLLP TEXASBAN

A repülQ QshüllQk (Pterosuria) maradvá-
nyai viszonylag gyakoriak Ázsia, Euró-
pa, és Dél-Amerika egyes lelQhelyein, az 
észak-amerikai fosszíliáik azonban meg-
lehetQsen ritkák. Ezért is tekinthetQ je-
lentQsnek a Texasban felfedezett új faj 
(Cimoliopterus dunni), amelyet egy 94 
millió éves tengeri palás kQzetben talál-
tak (Britton Formáció, alsó-kréta ele-
je). Az egyetlen ismert példány egy erQ-
sen töredékes koponya, ám a fogmedrek 
alakja és mérete, a pofa felsQ részén lévQ 
félkör alakú taraj egyértelm_en megkü-
lönbözteti a példányt az összes korábban 
ismert fajtól. Ez a második elQkerült faj a 
Cimoliopterus nemzetségen belül, az el-
sQt (C. cuvieri) 1851-ben azonosították 
hasonló korú angliai kQzetekben. A két 
Cimoliopterus faj igen közeli rokonság-
ban áll egymással és a texasi, valamint 
angliai fajok hasonlósága arra utal, hogy 
a repülQ QshüllQk egykor nagy területeket 
hódítottak meg, és az egyre szélesedQ At-
lanti-óceánnal elválasztott vidékeken is 
gond nélkül megjelenhettek. 

(Journal of Vertebrate Paleontology, 
2015. november 3.)

A KORALLOK KÜZDELME A 
KLÍMAVÁLTOZÁSSAL

A kutatók egy évvel ezelQtt felfedezték, 
hogy a zsír rövid távon elQsegíti a koral-
lok hQstresszel szembeni túlélését, és most 
úgy t_nik, hogy a hosszú távú túlélést is 
javítja. A korallok a hQstresszre kifehére-
déssel válaszolnak. Egy tanulmányban azt 
vizsgálták, hogy mely fajok a legellenál-
lóbbak az ismételt kifehéredéssel szem-
ben, mivel az éghajlatváltozás hatására 
melegednek az óceánok. Kiderült, hogy 
ugyanazok a zsírraktározó korallfajok, me-
lyek a 2014-es tanulmányban is a legrugal-
masabbnak mutatkoztak, tértek magukhoz 
a leghamarabb az elmúlt egy év alatt, ösz-
szehasonlítva egyéb, kevesebb zsírt tar-
talmazó fajokkal. A trópusi korallok igen 
érzékenyek a meleg okozta stresszre. Az 
1980-as évek óta három globális méret_ 
kifehéredés zajlott le, ami ebben az évszá-
zadban késQbb akár évente is elQfordulhat. 
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A Refsdal-szupernóva felbukkanása a 
Hubble-_rtávcsQ felvételén. A középsQ 
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A korallok algákkal szimbiózisban élQ 
állatok, stressz hatására kilökik sejtje-
ikbQl az algát, ennek következtében el-
vesztik színüket. A kifehéredett állatok 
a szimbiózis hiányában sokkal érzéke-
nyebbek a vihar okozta károsodásra és a 
betegségekre. Az ismétlQdQ kifehéredés 
hatására végül csökken a korallzátonyok 
változatossága, mely eddig a különbözQ 
méret_ és formájú korallokkal életteret 
nyújtott halaknak és egyéb élQlényeknek. 
A kifehéredés jelentQsen meg fogja vál-

toztatni a korallzátonyokat, mivel a me-
legre érzékeny korallok nem lesznek ké-
pesek regenerálódni. 

A 2014-es kísérlet során három korall-
fajt vizsgáltak, melyeket kétszer is kife-
hérítettek, majd hat héttel késQbb meg-
vizsgálták, hogy milyen mértékben rege-
nerálódtak. Akkor az a faj bírta legjobban 
a stresszt, amelyiknek a legnagyobb volt 
a zsírtartalma. Most, egy évvel késQbb is-
mét megvizsgálták a három fajt. Azt ta-
lálták, hogy a sok és közepes mennyiség_ 
zsírt raktározó korallfaj helyrejött, míg 
a legkevesebb zsírt elraktározó faj nem, 
és ez utóbbi valószín_leg nem is fog fel-
épülni, ha a kifehéredés gyakran elQfor-
dul. ElsQ pillantásra mindhárom korallfaj 
egészségesnek t_nt. Az algák már visz-
szatértek a sejtekbe, így a korallok fel-
vették normális színüket, belül azonban 
nem voltak egészségesek. A korallok a 
napi energiájukat az algák fotoszintézise 
során termelt cukorból fedezik. Növeke-
déshez, gyógyu láshoz és szaporodáshoz 
zooplanktont fogyasztanak. A kifehére-
dés során nem jutnak elég energiához, 
ezért ilyenkor a növekedésük lelassul, 
és felhasználják a zsír- és egyéb energia- 
raktáraikat. Amikor a fotoszintézis mér-
séklQdik, a saját testüket kezdik lebonta-
ni, akárcsak az emberek éhezéskor. Bár a 
tanulmányozott korallok képesek voltak 
zooplanktonnal táplálkozni, azok a fa-
jok, amelyek több elraktározott zsiradé-
kot tudtak elégetni, kevésbé romlottak le, 
és egy éven belül képesek voltak a normál 
állapotba visszatérni.

(sciencedaily.com, 2015. november 18.)

A LEGHOSSZABB VULKÁNI LÁNC

Ha harcedzett geológusokat kérdeznénk 
arról, hogy hol húzódik a Föld leghosz-
szabb szárazföldi vulkáni láncolata, alig-
hanem csak nagyon kevesen tippelnének 
pont Ausztráliára. Pedig ott van, a kon-
tinens keleti részén majdnem észak-déli 
irányban, és kereken 2000 k hosszú. A lán-
colat kb. az utóbbi 33 millió év során kelet-
kezett, miközben  az Ausztrál-lemez észa-
ki irányban mozgott egy forró folt felett. 
Erre csak nemrégiben jöttek rá az Ausztrál 
Nemzeti Egyetem kutatói, ugyanis geoké-
miai elemzések alapján sikerült kimutat-
niuk, hogy a lánc mindegyik tagja ugyan-
abból a magmatípusból jött létre. Egyúttal 
az is kiderült, hogy e lánc csaknem há-
romszor olyan hosszú, mint a Yellowstone 
vulkáni láncolat Észak-Amerikában. Az 
ilyen vulkáni képzQdmények úgy jönnek 
létre, hogy egy litoszféralemez folyamatos 
mozgásban van egy állandó helyzet_ for-
ró, mintegy 2800 kilométeres mélységbQl 
induló köpenyfeláramáshoz (vagyis forró 
folthoz) képest, ami hosszú évmilliókon 
keresztül táplálja a vulkánosságot és ott-
hagyja nyomait a lemezen. Az ausztráli-
ai vulkáni láncolat léte azért is meglepQ, 
mert ez a régió elég távol van mindenféle 
lemezhatártól, ahol a legtöbb vulkáni ese-
mény elQfordul. A láncolat azonban nem 

egészen megszakítatlan, ugyanis több sza-
kaszán egyáltalán nem volt vulkáni aktivi-
tás, mivel az Ausztrál-lemez túlzottan vas-
tag ahhoz, hogy a köpenyfeláramlások át 
tudják törni a litoszférát. Ez csak ott volt 
lehetséges, ahol a kQzetburok vékonyabb 
130 kilométernél. A kutatás egyik vezetQ-
je, Ian Campbell szerint a Cosgrove vulká-

ni láncot (ezt a nevet kapta) létrehozó forró 
folt még ma is létezik, Tasmánia szigetétQl 
kissé északra, a tenger alatt. Erre utal a kö-
peny ottani részének magasabb hQmérsék-
lete és a régióban tapasztalható szeizmikus 
tevékenység is.   

(Nature, 2015. szeptember 24.)

A NÖVÉNYEK VÉDEKEZNEK, 
AMIKOR ELFOGYASZTJÁK PKET 

„Semmit sem fogyasztok, ami érez” – ez-
zel érvelnek a vegetáriánusok, miért mon-
danak le a húsról. Mit tennének azonban 
akkor, ha a salátalevélnek is lennének ér-
zelmei? Amerikai kutatók állítják, hogy a 
növények „hallják”, amikor a hernyó eszi 
Qket – ráadásul védekezni is tudnak a fe-
nyegetQ halállal szemben.

Eddig az állatok számítottak érzelmek-
kel rendelkezQ élQlényeknek, a növények 
azonban nem. Ezért nem fogyasztanak 
a vegetáriánusok pulyka-, sertés- vagy 
marhahúst. A vegánok mindenféle állati 
eredet_ terméket szám_znek étlapjukról. 
Ugyanakkor salátát, sárgarépát vagy almát 
gondolkodás nélkül fogyasztanak, mivel 
esetükben semmilyen élQlénynek nem ár-
tanak. Gondolták eddig.

Egy amerikai tanulmány szerint ugyan-
is a fenti megállapítás nem helytálló. A 
Missouri Egyetem kutatói azt vizsgálták, 
hogy az Arabidopsis Thaliana, a lúdf_ként 
ismert növény hogyan reagál a hernyók 
rágás közben keltett zajára. A vizsgálati 
eredmények azt mutatták, hogy a lúdf_ re-
agál, ha „meghallja” a hernyók rágásának 
hangját. A növények érzékelik azt a finom 
rezgést, amely akkor keletkezik, amikor a 
hernyók rágnak. Mindemellett a növények 
azt is meg tudják különböztetni, hogy a ro-
var rág, repül, vagy csak zajt kelt.

A kutatók azt is megállapították, hogy 
megváltozik a növények anyagcseréje, ha 
a hernyók rágási zaját érzékelik. A lúdf_ a 
zaj érzékelésekor kémiai anyagot termel, 
ami leveleit élvezhetetlenné teszi a hernyó 
számára. A kutatócsoport szerint egyszer_-
en arról van szó, hogy a növény nem akar-
ja, hogy megegyék, ezért ily módon véde-
kezik. Akárcsak az embereknek vagy az 
állatoknak, a növényeknek is megvan a bi-
ológiailag meghatározott túlélési akaratuk.

Mindez tehát azt jelenti, hogy a saláta-
levél halálos kínokat szenved, amikor el-
fogyasztják? Az eredmények bizony erre 
utalnak. Ezt az állítást azonban további 
vizsgálatok eredményeinek kell megerQsí-
teniük, hogy bizonyítottnak legyen tekint-
hetQ. Ha a feltevés bizonyítást nyer, nagy 
problémát vethet fel a vegetáriánusok kö-
rében. Ebben az esetben ugyanis nem sok 
minden marad, amit rossz lelkiismeret nél-
kül fogyaszthatnak.

(www.rp-online.de 2015. június 18.)

HÍREK, ESEMÉNYEK, ÉRDEKESSÉGEK 

Az elQtérben kifehéredett korallok, 
mögöttük egészséges kolónia

A vulkáni lánc egész Kelet-Ausztrálián 
át végighúzódik
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AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS 
EGYÉNI

„X élelmiszer nem kedvezQ, mert erQ-
sen emeli a vércukorszintet”. Egy ide-
je a táplálkozási tanácsok az úgyneve-
zett glikémiás index alapján m_ködnek. 
A glikémiás index az alapján sorolja be 
az élelmiszereket, hogy milyen mérték-
ben változtatja meg a vércukorszintet a fo-
gyasztását követQen. Vérünk energiatartal-
mának extrém ingadozásai összefüggnek 
a túlsúllyal, és az olyan anyagcserezava-
rokkal például, mint a diabétesz. Az élel-
miszerek glikémiás hatásának megítélése 
a viszonylag kicsi tesztcsoport átlagos re-
akcióján alapszik. A közelmúltban Izrael-
ben végzett vizsgálatok bizonyítják, hogy 
a táplálkozásra vonatkozó tanácsok eseté-
ben az általánosításnak semmi értelme, sQt 
néha akár káros is lehet.

A vizsgálaton összesen 800 átlagos iz-
raeli személy vett részt. Egy héten keresz-
tül egy kisméret_ készülékkel ötpercen-
ként mérték a vércukrukat. A tesztalanyok 
a kísérlet teljes idQtartama alatt pontosan 
feljegyezték, hogy mikor és mit fogyasz-
tottak, illetve ezt követQen milyen tevé-
kenységet végeztek. Ezen kívül széklet-
vizsgálatot is végeztek, ami a kísérleti sze-
mélyek bélbaktérium-flórájának összetéte-
lét vizsgálta.

A kiértékelés során megállapították, 
hogy egyénileg teljesen különbözQ, hogy 
az egyes élelmiszerek hogyan hatnak az 
adott egyénre. Bizonyos személyek reak-
ciója adott élelmiszer esetében teljesen el-
lentétes volt, mint amit másoknál jegyez-
tek fel. Az egyénileg végzett vizsgálat sok 
meglepetést okozott. Az egyik példa eseté-
ben egy középkorú, túlsúlyos, diabéteszre 
hajlamos hölgyrQl volt szó, akinél eddig 
minden táplálkozási javaslat eredményte-
len maradt. Az Q eredményei azt mutatták, 
hogy akárhányszor paradicsomot fogyasz-
tott, vércukorértéke kritikusan magasra 
szökött. Az Q egyénileg megszabott diétá-
ja természetesen kizárná a paradicsomot, 
ugyanakkor tartalmazna olyan élelmisze-
reket, amelyek másoknak nem lennének 
kedvezQek.

Az eddigi általános gyakorlattal szem-
ben a személyre szabott táplálkozási taná-
csok arra szolgálhatnának, hogy bizonyos 
élelmiszerek elfogyasztása esetén ellen-
Qriznék a vércukorértéket, és az ezzel ösz-
szefüggQ rizikót csökkenthetnék.

A kutatók szerint az eltérések oka a ge-
netikai hajlam, a különbözQ viselkedés-
mód és a bélflóra összességének érdekes 
keveréke. Vizsgálatok kimutatták, hogy 
emésztQrendszerünkben a mikrobaközös-
ség összetétele összefüggésben van a túl-
súly és az anyagcserezavarok kialakulásá-
ra való hajlammal. Ugyancsak bizonyított, 
hogy a bélflóra bizonyos jellemzQi ösz-

szefüggnek az étkezést követQ különösen 
nagyfokú vércukorszint-emelkedéssel. En-
nek pontosabban is utánajártak: 26 további 
vizsgálati alanynál személyes táplálkozási 
tanáccsal a kutatók a bélflóra megváltozá-
sát érték el, ami a vércukorszint kedvezQ 
alakulásával járt együtt.

(www.wissenschaft.de, 2015. november 19.)

ROSSZAK A HEGY SZELLEMÉNEK 
LAPJAI

A hópárducok nemzetközi napjának (ok-
tóber 23.) alkalmából a WWF nyilvá-
nosságra hozott egy tanulmányt, amely a 
hópárducok állományfejlQdésével és hely-
zetével foglalkozik. A tanulmányban meg-
jelent adatok szerint a karizmatikus macs-
kák a közép-ázsiai hegyekben lévQ élet-
terük akár 30%-át is elveszíthetik, ha a 
felmelegedés tovább tart. A problémát az 
okozza, hogy a fahatár egyre magasabbra 
tolódik – az erdQs területet pedig kerülik 
ezek az állatok, tehát nekik is feljebb kell 
húzódniuk. Ugyanakkor a hegycsúcs felé 
nem növekszik az életterük, mivel vadász-
területük határa is korlátozott.

A tanulmányból az is kiderül, hogy a 
klímaváltozás a ragadozó macskákat a le-
gelQ állatokhoz is közelebb viszi. A pa-
rasztok és a pásztorok ugyanis egyre ma-
gasabbra terelik állataikat. Ezzel növek-
szik annak a veszélye, hogy a hópárducok 
a haszonállatokat gazdáik orra elQl kapják 
el, ami a tulajdonosokkal való konfliktus-
hoz vezet, s ennek eredményeként a gazda 
megöli a konkurenst.

Az illegális vadászat egyébként is nagy 
veszélyt jelent a hópárducokra. Vastag 
bundája értékes, csontját a hagyományos 
kínai orvoslás összetevQjeként drágán ad-
ják. Mindezen veszélyek összessége el-
sötétíti a jövQt. Minél inkább halad elQre 
a klímaváltozás, annál kihegyezettebb a 
hópárducok helyzete. A hegyek szelleme 
akár örökre elt_nhet.

Nem tudni, mennyi van még belQlük 
pontosan. Ezt a Németországi Természet-
védelmi Szövetség (NABU) vizsgálja. A 
hópárducok többnyire nehezen megköze-
líthetQ területeken, a magas hegyekben él-
nek, ezért még a hatékony védelem módja 
sem ismeretes még elQttük. A német ter-
mészetvédelmi szervezet ezért a bhutáni 
kormánnyal közösen a dél-ázsiai államban 
élQ állomány felmérésébe kezdett. Hason-
ló terveket szQ a NABU a kereken 2000 
kilométerre fekvQ Kirgizisztánban. Az ot-
tani kormánnyal és más természetvédelmi 
szervekkel közösen az állatvédQk ugyan-
csak az állomány szisztematikus felméré-
sét tervezik.

Bhutánban jelenleg 10 kutató eredt a 
hegyi macskák nyomába. Pk a lakosságot 
kérdezik ki, leölt állatokat vizsgálnak, bi-

zonyítékokat, például székletet gy_jtenek 
és megpróbálják a hópárducokat közvet-
lenül megfigyelni. Ezen kívül kamera-
csapdákat állítanak fel, hogy az állatokat 
közelebbrQl megfigyelhessék. A rendelke-
zésre álló adatok alapján abból indulnak 
ki, hogy Bhutánban 100–200 hópárduc 
él. Ám csak a jelenleg folyó kutatás ered-
ményeképpen válik ismertté a populáció 
pontos nagysága, aminek ismeretében dol-
gozhatók ki a megfelelQ védelmi intézke-
dések.

Eddig összesen 12 országban ismert a 
jelenlétük, a teljes állomány 4000–6000-
re tehetQ.

(www.natur.de,  2015. október 26.)

STONEHENGE WALESBEN ÉPÜLT?

Azt már régóta tudják, hogy azok a 
doleritek (vulkáni kQzetek), melyek Ang-
lia leghíresebb prehisztorikus emlékének, 
Stonehenge-nek a belsQ körét alkotják, 
mintegy 270 kilométerrel távolabbról ke-
rültek a Salisbury-síkságra.  A régészek 
a walesi Perseli-domboktól északra most 
olyan Qsi kQfejtQk maradványait fedezték 
fel, melyekhez jól illenek Stonehenge kö-
vei. Hasonló kitermelt köveket találtak a 
közelben, amiket azonban csak raktároz-
tak ott, de el nem szállították Qket. Szin-
tén a közelben olyan, jól meghatározható 
korú faszénmaradványokat találtak, me-
lyek a korabeli kQbányászok tábortüze-
ibQl származhatnak. Az egyik most ta-
lált kQbánya korát 3400, a másikét 3200 
évben állapították meg, márpedig ezt a 
doleritet Kr. e. 2900-ig nem használták 
fel Stonehenge-nél. Nehezen hihetQ, hogy 
500 évbe telt volna, míg odaszállítják a 
köveket.  Valószín_bb, hogy a kitermelt 
köveket elQször valahol helyben,  Wales-
ben, a környéken állították fel, véli Mi-
ke Parker Pearson professzor (Univer-
sity College London). ElképzelhetQ az is, 
hogy röviddel a kibányászás után elszál-
lították, és a körülötte emelkedQ homok-
kQtömböket csak jóval késQbb építették 
köréjük. Ha viszont az elsQ teóriához ra-
gaszkodnak, kell valami nyomának len-
ni a felállításuknak a kQfejtQk közelében. 
Jelenleg ennek nyomait keresik különféle 
módszerekkel. Mindenesetre a kereken 
nyolcvan dolerittömb (egyenként két ton-
nát nyomnak) elszállítása a neolitikumi 
emberek egyik legnagyobb teljesítménye 
volt, de hogy mindez miképpen történt, 
még ugyancsak viták tárgya. A kiterme-
lésükkel kevesebb gondjuk volt. A kb. 
480 millió éve keletkezett dolerit ugyan-
is majdhogynem oszlopos elválású, így 
csak faékeket kellett verni a repedésekbe, 
bevizezni Qket, és az ékek szétfeszítették 
a sziklákat.    

(The Guardian, 2015. december 7.)
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A Magyarhoni Földtani Társulat em-
lékezetes rendezvényen elevení-
tette fel a kQolajkutató geológus, 

Saáry Éva életútját. Kollégák, barátok, 
tisztelQk sokasága fejezte ki érdeklQdését e 
nem mindennapi személyiség iránt. 

Saáry Éva életm_ve érinti a kQolaj geo-
lógia, a fotográfia, az irodalom, a költé-
szet, a publicisztika, a festészet, a grafika, 
a kerámia területeit. Közéleti tevékeny-
sége közösségszervezQ-építQ és szolgáló 
munkája mellett gondos édesanya és fi-
gyelmes nagymama volt, aki rengeteget 
tett családjáért, gyermekei és unokái fej-
lQdéséért. 

Páratlan diplomáciai érzék, tapintat és 
ösztönös kapcsolatteremtQ képesség jelle-
mezték. A legkülönbözQbb életfelfogású, vi-
lágnézet_ emberekkel értett szót és sikerült 
az olykor legellentétesebb nézeteket valló 
embereket is közel hoznia egymáshoz. 

Ki volt ez a fáradtságot nem ismerQ, 
rengeteget dolgozó, közösségért munkál-
kodó asszony? Saáry Éva Balatonkenesén 
született 1929. november 28-án. Édesapja 
körzeti orvosként dolgozott, édesanyja fo-
tóm_termet m_ködtetett. Gyermekkorát a 
Balaton b_völetében töltötte. Unokatest-
vérével, Árpási Ágnessel sokat barangolt a 
kenesei tájakon, majd édesanyjával Buda-
pestre költözött. 

A Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium-
ban tanult, majd 1948-ban részt vett egy 
több hónapos belgiumi egyházi csereprog-
ramon, melynek során elsajátította a fran-
cia nyelvet. Ellenállhatatlan erQvel von-
zotta a természet, s már gyermekként tá-
voli világrészekrQl, egzotikus utazásokról 
álmodott. 

Édesanyja Böszörményi úti fényképész 
üzletében mindig nagy érdeklQdéssel 
nézte az utazásokról készült, negatívról 
felnagyított, fekete-fehér felvételeket. 
Ebben a fényképész üzletben többször 
találkozott az iszlám világ tudós 
kutatójával, Germanus Gyulával, aki 
számos filmjét Éva édesanyjánál hívatta 
elQ és vele készíttette a nagyításokat 
is. A világlátott professzorral folytatott 
beszélgetések mély hatást tettek a 
kamaszodó kislányra. 

Éva nem kis nehézségek árán került be 
a Budapesti Tudományegyetem geológia 
szakára, abban a reményben, hogy majd 

a világot járó kutató lehet. Vadász Elemér 
professzor tanítványaként sajátította el a 
földtan, az ásvány- és kQzettan, Qslénytan 
és egyéb szakmai tárgyak alapjait. 
Hallgatta Mauritz Béla, Andreanszky 
Gábor és Bulla Béla elQadásait. A 
terepgyakorlatokon megismerte az ország 
szinte minden táját, overallban ereszkedett 
le a solymári Ördög-lyukba és az aggteleki 
Baradlába. Diáktársai közé tartozott a kor 
több, késQbb nemzetközi hír_vé vált geo-, késQbb nemzetközi hír_vé vált geo-
lógusa, Bárdossy György, Dudich Endre, 
Rásonyi László, Jakucs László, Dojcsák 
GyQzQ, Vitális György. 

A diploma megszerzése után Nagylen-
gyelben dolgozott kQolajgeológusként. A 
kQolaj kitermelés frontvonalában, nyári for-
róságban, téli hidegben, hóban, fagyban, 
terepi lakókocsiban élve, olajos hordóból 
összeeszkábált kályhán f_tve, a sáros uta-
kon gumicsizmában gyalogolva, három 
m_szakban, fúrótornyoknál vett részt az 
olajkitermelésben. Ezek az esztendQk egész 
életszemléletére meghatározóak voltak. 

Szót értett a mérnökökkel, a techni-
kusokkal, a kétkezi munkásokkal, s a 
konfliktusokat mindig humánusan kíván-
ta megoldani. Ekkor tanulta meg, hogy a 
cél érdekében mennyi apró küzdelmet kell 
vállalni, s mennyi szempontot kell figye-

lembe venni. Elvarázsolt kert cím_ önélet-
rajzi könyvében megható szeretettel örökí-
tette meg ezt az idQszakot. 

KésQbb Budapestre került, a Pestvidé-
ki Ásványbánya Vállalat laboratóriumban 
dolgozott. Sokat járt vidékre, rengeteg 
emberrel találkozott, beszélgetett. FelsQ-
petényben – ahol agyagásvány mintákat 
gy_jtött – véletlenül megismerte Pálinkás 
Pallaviczini Qrnagyot, aki páncélos kato-
náival Mindszenty Józsefet Budapestre 
szállította. 

Az 1956-os forradalom eseményeit Bu-
dapesten élte meg. Fegyvert nem vett a 
kezébe, de mindenütt ott volt, ahol az ese-
mények zajlottak. Kis fényképezQgépével 
megörökítette a forradalom számos moz-
zanatát. E felvételek negatívjait 1956-os 
menekülésekor is magával vitte Svájcba, s 
fél évszázad múltán, mint kortörténeti do-
kumentumokat, eljuttatta a Történeti Hi-
vatal archívumába Sümegi Györgyhöz, aki 
több képét felhasználta a forradalmat be-
mutató könyvek illusztrálásához. 

A nagy remények két hét múlva szer-
tefoszlottak. Éva látta a Kossuth téri sor-
t_z áldozatait elszállító teherautókat. Nem 
voltak illúziói a szovjet beavatkozást kö-
vetQ idQkrQl. Az ávósok több egyetemis-
tával együtt rövid idQre Qrizetbe vették, de 
csodával határos módon sikerült kiszaba-
dulnia. Ekkor vált világossá számára, hogy 
Magyarországon nem lehet jövQje.

1956. november 23-án Andaunál lép-
te át a határt, három társával együtt. Rö-
vid bécsi tartózkodás után Svájcba került. 
Lausanne-ban, a menekülteket befogadó 
táborban, a nyilvántartó papírok kitöltését 
végzQ tisztviselQ összetévesztette a foglal-
kozását és geológus helyett teológust írt 
Éva szakképzettségi rovatába. Amikor a 
fiatal magyar nQ szólt, hogy javítsa ki, kí-
váncsian kérdezte tQle: 

- Mi a különbség a teológia és a geoló-
gia között? 

- Ég és föld – felelte Saáry Éva. 
Eredeti foglalkozását Svájcban nem 

folytathatta, mert az alpesi országban nem 
voltak kQolajtelepek, ahol alkalmazhatták 
volna. Bement a lausanne-i egyetem Geoló-
gia Tanszékére, s megkereste Badoux pro-
fesszort, aki tanári kinevezése elQtt a nem-
zetközi kQolajkutatás területén dolgozott, s 
rengeteg szakmai kapcsolata volt. Badoux 

TUDOMÁNYTÖRTÉNET 

Izgalmas afrikai esztendQk

KQolajkutató geológus Afrikában
Saáry Éva emlékezete

KUBASSEK JÁNOS



35Természettudományi Közlöny 147. évf. 1. füzet

szívélyesen fogadta a franciául már beszélQ 
lányt, s adott neki egy címlistát a világ kQ-
olajtársaságairól, s egy mintafogalmazvány 
bemutatkozó levelet, melyet tucatnyi pél-
dányban, kézírással körmölt le, s küldött el 
a nagy kQolajtársaságokhoz. 

Néhány hét múlva több választ is kapott 
Kanadából, Francia Guyanából, Venezu-
elából és Gabonból. A Francia EgyenlítQi 
Afrika kQolajkitermelQ vállalatának fQgeo-
lógusa, Monsieur Reyre Párizsból, szemé-
lyesen kereste fel, meghívta ebédre, s köz-
ben kérdezte ki elQzQ munkájáról, a kuta-
tófúrások során szerzett tapasztalatairól. 

Éva nem tudta a diplomáját 
megmutatni, mert azt Budapesten hagyta, 
de a vizsgáztatás sikerült, mert amit nem 
tudott franciául elmagyarázni, azt – a kü- elmagyarázni, azt – a kü-
lönbözQ üledékes kQzetrétegeken alkal-
mazott fúrási technikákat – szalvétára le-
rajzolva ismertette Reyre úrral. A francia 
fQgeológus meggyQzQdött róla, hogy való-
ban rátermett kollégát talált. A találkozón 
bebizonyosodott, ha az embernek nincs a 
zsebében az egyetemi diplomája, de a fe-
jében benne van, akkor papír nélkül is ér-
vényesülhet. 

Amikor Reyre ismertette a fel-
adatot, hogy Afrikába kell menni és 
kQolajkitermelésen kell dolgozni, Saáry 
Éva habozás nélkül igent mondott. Így va-
lósult meg gyermekkori álma, s így jutott 
el a fekete földrészre. 

Gabonban, Port Gentil repülQterén Klász 
Iván magyar paleontológus fogadta. Az Qs-
erdei környezetet Saáry Éva igen nomád 
körülmények között élte át, de hamar szót 
értett az afrikai emberekkel. Göcsejben, a 
MASZOLAJ-nál készült káderlapján így 
jellemezte Qt a személyzetis: „Noha po-
litikailag fejlQdésképtelen és ezért vezetQ 
állásra nem alkalmas, kollektív szelleme 
igen jó, az emberek szeretik.”

Ez a jellemzés igaz volt, s Éva sikeres 
együttm_ködést alakított ki geofizikusok-

kal, mérnökökkel, geológusokkal, fúró-
mesterekkel, gépészekkel, autószerelQk-
kel, laboránsokkal egyaránt. A napi mun-
kája mellett megismerte a fang törzs tagja-
inak hétköznapjait, a furcsa szokásokat, a 
szokatlan ételeket, az egzotikus növény- és 
állatvilágot. 

Mindenre kíváncsi volt, minden érde-
kelte, mindent feljegyzett és lefényképe-
zett. Évtizedek múltán kerültek elQ az elfe-
ledett, megsárgult afrikai levelek és napló-
részletek, valamint a fényképek. Ez adta az 
ötletet, hogy itthon kiállítást rendezzünk 
afrikai éveinek hozadékából. 

Olajtornyok az EgyenlítQ alatt cím_ 
könyvében örökítette meg ezeket az iz-
galmas afrikai esztendQket. Eljutott 
Lambarénébe, megismerte a legendás or-énébe, megismerte a legendás or-be, megismerte a legendás or-
vost, Albert Schweitzert, aki dzsungelbeli 
kórházában fogadta az Ogove folyón, fa-
törzsbQl kivájt csónakkal érkezQ magyar 
lányt. Éva több napot töltött az Qserdei 
kórházban. Mély humánummal, megér-
téssel és együttérzéssel írta le a tapasztal-
takat. Valami sorsszer_ lehet abban, hogy 
halála elQtt néhány nappal, utolsó írását 
az Albert Schweitzernél tett látogatásnak 
szentelte…

Érden, a Magyar Földrajzi Múzeumban, 
több ízben tartott emlékezetes elQadásokat. 
Az afrikai élményeit bemutató fotókiállítása 
2004-ben aratott nagy sikert, majd a Ma-
gyarok Dél-Svájcban és Téli utazás cím_ 
könyveinek bemutatójára 2010-ben került 
sor. A Magyar Földrajzi Társaság 2013-
ban Teleki Sámuel-éremmel ismerte el 
munkásságát. 

Saáry Éva rengeteget utazott a világ-
ban. Többször eljutott Amerikába, visz-
szatért Afrikába, felkapaszkodott a Kili-
mandzsáróra, bejárta Közép-Ázsiát, Kínát, 
Mongóliát. Úti beszámolói rendszeresen 
megjelentek az emigráns magyar sajtóban. 
Rengeteg olvasója volt Svájcban, Német-
országban, de Kanadából, az USA-ból, 

Új-Zélandról, Ausztráliából, Argentínából, 
IzraelbQl, sQt Dél-Afrikából is kapott olva-
sói leveleket. 

A rendszerváltás elQtt egy idQben nem 
kívánatos személynek minQsítették a ma-
gyar hatóságok. Több írása miatt nyolc esz-
tendeig a neve konzuli tiltólistán szerepelt, 
s nem kaphatott vízumot Magyarországra. 
Aztán megváltozott a világ, s Qt sok helyen 
nagy szeretettel fogadták azok, akik elQtte 
csak az írásaiból ismerhették. A Ticinói Ma-
gyar Egyesület elnökeként rengeteget tett a 
magyar értékek megmentéséért, bemutatá-
sáért, a magyar kultúra népszer_sítéséért. 

A rendszerváltozás után a legmagasabb 
állami szinten is elismerték életm_vét, s 
1995-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Tiszti Keresztjével tüntették ki. Mindig ten-
ni és adni akart, s ahol tudott, szót emelt jó 
ügyek érdekében. Nemcsak beszélt, hanem 
cselekedett is. Rengeteget fáradozott, hiva-
talos ügyeket intézett rászoruló menekül-
tek érdekében. Karácsonyi ajándékgy_jtést 
szervezett vietnami menekülteknek, akik a 
reménytelenségbQl, kínból és életveszélybQl 
érkeztek maláj és indonéz táborokból a sza-
bad világba, vállalva a tengeri csónakút koc-
kázatát. Sorsukban a saját sorsát látta – Q is 
hajdan a kommunista megtorlás miatt kény-
szerült szülQföldje elhagyására. Gyámolított 
egy vérrákban szenvedQ, 9 éves vietnami 
kisfiút, Tungot, akinek történetét megrendítQ 
szeretettel írta meg. 

Írásait világszerte olvasták, s munkáival 
olyan embereket kötött össze, akik 
személyesen soha nem találkozhattak. 

Példaérték_ szerénységgel, szorgalom-
mal és önzetlenséggel gyarapította szel-
lemi kincseinket. Megmentette az enyé-
szettQl a genfi polihisztor író, Dénes Ti-
bor hagyatékát. Kéziratait, írásait, fotóit, 
levelezését, szerteágazó, több évtizedes 
képzQm_vészeti alkotásait eljuttatta hazai 
közgy_jteményeinkbe. Számos alkalom-
mal szerepelt elQadásaival, kiállításaival 
Zalaegerszegen, az Olajipari Múzeumban, 
Budapesten a PetQfi Irodalmi Múzeum-
ban, Érden, a Magyar Földrajzi Múzeum-
ban és a Magyar Állami Földtani Intézet-
ben. Tevékeny élete 2014. szeptember 26-
án, Lugánóban ért véget. Búcsúztatására 
Castagnolában a San Giorgio plébánia-
templomban került sor. 

Életm_ve, könyvei, versei, elbeszélései, 
cikkei nyomtatásban 5–6 ezer oldalt jelen-–6 ezer oldalt jelen-
tenek az utókor mérlegén. 

Tudta jól, hogy az igazság keresése és 
az igazság hirdetése olykor egzisztenciákat 
roppanthat meg. P nem volt kiszolgáltatva 
a pillanatnyi megfelelési kényszereknek. 
Ezért mindig megírhatta és kimondhatta 
azt, amit érzett és gondolt. Egyetlen sorát 
sem kellett soha megtagadnia, vagy szé-
gyellnie. Éva élete meggyQzQ bizonyság 
volt arra, milyen fontos, hogy ne csak ma-
gunknak és ne csak magunkért éljünk.  O
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Napjainkban a természetes gyógy-
növények használatának rene-
szánszát éljük. Ennek több oka is 

van. A világot elárasztották a nagy gyógy-
szergyárak termékei, minden betegségre 
legalább tucatnyi orvosságot ajánlanak 
az orvosok, amelyek nagy része amellett, 
hogy drága, még mellékhatásai is van-
nak. Sok ember nemcsak ezért fordul in-
kább a gyógynövények felé, hanem azért 
is, mert ezek évszázadok óta ismertek és 
használtak, tehát nem véletlen, hogy na-
gyobb a bizalom irántuk. Természete-
sen a népszer_ség mellett egy sor tévhit 
is kíséri ezek alkalmazását, elég csak az 
Aloe vera esetére utalnunk, amelyet sok 
olyan tulajdonsággal ruháztak fel, ami 
a valóságban nem létezik, tudományos 
vizsgálatok ezeket a pozitív hatásokat 
nem igazolták. Ezek közé a vélt csoda-
szerek közé tartozik a Délkelet-Ázsiából 
származó noni is, amely használatával 
kapcsolatban sok bizonytalanság, 
kétely merülhet fel. Írásomban nem cé-rásomban nem cé-
lom e gyógynövény valamennyi pozitív 
tulajdonságát felsorolni és bizonyítani, 
csak azt szeretném megmutatni, hogy 
egyik trópusi termQhelyén, Északkelet-
Brazíliában hogyan és mire használják fel 
egyre szélesebb körben. 

A növény

Gyógynövényünk tudományos neve 
Morinda citrifolia, a Rubiaceae család 
tagja. Eredeti termQhelyei Délkelet-Ázsia, 
a polinéziai szigetvilág és Ausztrália. Mára 
már elterjesztették a világ szinte összes 
trópusi területén. TermQhelyét tekintve 
nincsenek különleges igényei sem a talajt, 
sem a környezetet illetQen. Elviseli a ma-
gas sótartalmat, a köves, sziklás vidéket és 
az idQszakos szárazságot is. 

A noni termetre magas cserjévé vagy 
közepes fává nQ, ideális termQhelyen a 
kilenc métert is elérheti a magassága, 
de átlagos körülmények között ritkán nQ 
négy-öt méternél nagyobbra. A fa örök-
zöld, és bár a tudományos latin neve 
szerint a leveleinek hasonlónak kellene 
lenni – formáját vagy illatát tekintve – a 
citrusfélékhez, ez nem igaz, mert levelei 
szélesek, erQteljesen erezettek, nagyok, 
hullámos szél_ek, és nem illatosak. Ter-
mése egészen különleges, megérve fe-
hér, 8–15 cm, tehát nagyobb krumpli 

nagyságú, de formáját tekintve inkább 
a fehér eperfa sejtes szerkezet_ gyümöl-
cséhez hasonlít. Fiatal korában zöld szí-
n_, és a felületén nyílnak az apró, fehér 
szín_, illatos és nektárban gazdag virá-
gok. Ezért a fiatal 
termés körül, ahol 
még nyílnak a vi-
rágok, nyüzsögnek 
a nektárt gy_jtöge-
tQ méhek, amelyek 
az általunk ismer-
tektQl eltérQen feke-
te szín_ek, aprók, és 
nincs mérgezQ ful-
lánkjuk. Különle-
gessége a noninak, 
hogy élQhelyet biz-
tosít egy hangyafaj-
nak, amely cserébe 
megvédi a növényt 
az élQsködQktQl. 
A gyümölcs szí-
ne megérve szürké-
vé változik, ami a 
természetes erjedés 
eredménye. A túlérett gyümölcs ezután 
magától leesik, az erjedési folyamat to-
vább folytatódik, végül a talajfelszínen 
csak a sötétbarna, fekete szín_, nagyon 
kemény magok maradnak, amelyek diny-

nyemag nagyságúak. Amikor a gyümöl-
csök még a fákon érni kezdenek, nagyon 
kellemetlen érett sajtra emlékeztetQ sza-
got árasztanak, ezért sok helyen sajtgyü-
mölcsnek nevezik. 

A noni fája nem hosszú élet_, Észak-
kelet-Brazíliában ritkán élik túl a tizen-
öt évet, viszont már a második-harma-
dik évben termést hoznak, havonta mint-
egy négy-nyolc kilogrammnyit. Érdekes 
módon a fa egész évben folyamatosan 
virágzik és termést is érlel. Ez a jelenség 
a trópusokon nem ritka. A noni nem csak 
mint gyógynövény ismert, mert a termésén 
kívül a leveleit, a gyökerét is felhasználják 
mindenhol, ahol megterem. 

 Mire jó a noni? 

A növény elQnyös tulajdonságai miatt 
eredeti termQhelyein már két-háromezer 
év óta ismert. Thaiföldön a termése 
elsQsorban mint gyógynövény vált is-
mertté, amelyet akkoriban számos be-
tegség ellen használtak, de igazi jelen-
tQsége az, hogy afrodiziákum, azaz po-
tencianövelQ, de a betegségek iránti el-
lenállást biztosító szerként alkalmazták. 
Az ókori Kínában ezen kívül a levele-
it és a gyökerét is felhasználták, elQb-

bit salátaként fogyasztották, a gyöke-
rét részben mint gyógyszeralapanyagot, 
részben pedig megfQzve, táplálékként 
használták. Megpörkölt magjai élvezeti 
cikként szerepeltek étrendjükben. Nem 

BOTANIKA 

A noni nagyméret_, jellegzetesen erezett 
levele és terméskezdeménye fehér 

virágokkal és a szerzQ

A noni termése nagyon hasonlít az eperfáéra

Mi is az a noni?
MAGYAR ELIN
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véletlen tehát, hogy már évszázadokkal 
ezelQtt sok helyen termesztették a világ 
trópusi vidékein. Amint a felsorolásból 
is látható, rengeteg jó tulajdonsága van. 
Így érthetQ, hogy az utóbbi idQkben a ku-, hogy az utóbbi idQkben a ku-
tatók is felfigyeltek erre a tényre.  Ma-
napság nagyon népszer_ Brazíliában is, 
ahol sokféleképpen kerül forgalomba, 
egyrészt mint gyümölcs, továbbá alkalo-
idaként kapszula formájában, szörpnek 
feldolgozva, valamint többféle beteg-
ség megelQzésére, illetve gyógyszerek 
természetes kiegészítQjeként, mint kon-
centrátum alkalmazva. Az eddigi kuta-
tások során kiderült, hogy a sok pozitív 
tulajdonság eredQje egy xeronin nev_ 
alkaloida, amelyet Ralph Heinicke fede-
zett fel 1985-ben. Az alkaloida összeté-
telét azóta sem sikerült meghatározni, az 
viszont biztosnak látszik, hogy az embe-
ri szervezet m_ködésének egyensúlyban 
tartása az egyik legfontosabb feladata. A 
kutatások eredményeként két tényt lehet 
megállapítani. Az egyik, hogy a növény 
bármely részének használata nem káros 
az emberi szervezetre. Ez lényegében azt 
jelenti, hogy bármely részét fogyasztjuk, 

annak semmiféle mellékhatása nincs. A 
noni gyümölcse bármely feldolgozott 
formában meglehetQsen drága, ennek 
oka a forgalmazók szerint az, hogy a ter-
mék ára a kutatásokra fordított összeget 
is magában foglalja. Ezek eredményei-
rQl vagy eredménytelenségérQl nem ez 
az írás hivatott foglalkozni, szándékom 
csupán az, hogy bemutassam: a helyi la-
kosok mint természetes gyógyszert mi-
ként használják. A másik fontos megál-
lapítás, hogy a noni a kutatások szerint 
semmiféle betegségnek nem természetes 
gyógyszere, tehát nem lehet erre a célra 
használni, vagyis a noni nem gyógyszer. 

Ennek ellenére, pon-
tosan a régóta ismert 
és kipróbált pozitív 
hatások miatt, sike-
res kiegészítQje le-
het a gyógyszerek-
nek. Érdekes, hogy 
Északkelet-Brazíli-
ában csak mintegy 
harminc éve ismert 
a növény, ugyanis az 
e célra felhasznált 
növényekrQl har-
minc évvel ezelQtt 
írt szakkönyvek még 
nem említik a jelen-
létét. Napjainkban 
viszont nagyon nép-
szer_vé vált, beteg-
ségmegelQzés céljá-
ból használják, még-
pedig a következQ 
módon. 

Mindenek elQtt meg kell várni, amíg a 
noni termése megérik, illetve amíg a ter-
mészetes erjedési folyamat meg nem in-
dul. Ezt onnan lehet látni és érezni, hogy 

a termés fehérrQl 
szürkévé válik, va-
lamint megjelenik 
az érett sajtra em-
lékeztetQ igen kel-
lemetlen szag. Eb-
ben az állapotban az 
eredetileg kemény 
termés puhábbá vá-
lik. A felhaszná-
lás a turmixolással 
kezdQdik. A magok 
olyan kemények, 
hogy nagy részük 
akkor is ép marad, 
amikor a termés 
lágy része már tel-
jesen elpépesedett. 
Ilyenkor az anyagot 
sz_rni kell, és a to-
vábbiakban csak ezt 
használják fel. Ek-
kor az egész sz_r-
let még kellemetlen 

szagú és piszkos szürke színével egy-
általán nem bizalomgerjesztQ. Ezután 
az anyagot valamilyen édes szörppel – 
leggyakrabban vörös szQlQ lével – vagy 
édes vörösborral 1:1 arányban felhígít-
ják, utána egy fél citromot és egy kanál 
mézet még hozzá tesznek. Ekkor a ke-
verék már elveszti kellemetlen szagát és 
kifejezetten kellemes itallá válik. Leg-
gyakrabban este, közvetlenül lefekvés 
elQtt javallott fogyasztani belQle egy po-
hárnyit. Az általános, valamint saját ta-
pasztalataim szerint is ez kellemes, nyu-
godt és mély alvást biztosít. Ugyancsak 
tapasztalati tény, hogy a természetes im-

munrendszert is kedvezQen befolyásolja 
a noniból készült ital. Ezt az bizonyítja, 
hogy a trópusokon széles körben elter-
jedt klímaberendezések negatív hatását 
szinte teljesen kiküszöböli a noniból ké-
szült ital rendszeres használata. Ugyanis 
a légkondicionált belsQ terek és a termé-
szetes klímájú környezetben sok eset-
ben tíz-húsz fok különbség is lehet, ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy a trópusi 
környezetben ugyanúgy könny_ náthát 
szerezni, mint nyirkos, ködös, novembe-
ri idQben. Akik a noniból készült védQ-
italt rendszeresen használják, szinte soha 
nem lesznek náthásak. 

A noni, ahogyan arról már volt szó, 
egész évben termQ növény, érési fo-Q növény, érési fo-, érési fo-
lyamata lassú, és a termés leszedése 
után h_vös környezetben az utóérés még 
hetekig eltart. EbbQl következik, hogy 
megfelelQ körülmények között nagy tá-
volságra is szállítható. Ez annyiból ér-
dekes, hogy elvileg a noni termése köz-
vetlenül is felhasználható a termQhelytQl 
jelentQs távolságra, ami azt jelenti, hogy 
kedvezQ hatása lényegesen olcsóbban is 
elérhetQ, mint a belQle készült termékek 
esetében.                                        

Az írás szerzQjérQl
A cikket Északkelet-Brazíliában, Ceara 
államban írtam. Brazíliában születtem, 
brazil anya és magyar apa gyermekeként. 
Kétéves korom óta élek Magyarorszá-élek Magyarorszá-Magyarorszá-
gon, ott jártam iskolába, ott érettségiztem, 
és ott vagyok egyetemi hallgató. Viszont 
az anyanyelvem mégis csak a portugál, 
ezért egy évre visszaköltöztem szülQha-
zámba, hogy végre az anyanyelvemet is 
megtanuljam. Itt találkoztam a noni törté-
netével, amit olyan érdekesnek találtam, 
hogy le kellett írnom. 

 BOTANIKA
 

A virágok beporzását, a nektár összegy_jtését apró fekete, 
nem mérgezQ méhek végzik, amelyek fészke gyakran ott 

található a levelek fonákján

A noni termésének belsejében apró, nagyon kemény fekete 
magok találhatók (A szerzQ és Major István felvételei)
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2011. március 11-én, pénteken, 14.46-
kor, néhány erQs elQrengést követQen 
Japán történetének legnagyobb, 

a Richter-skála szerinti 9-es erQsség_ 
földrengése rázta meg a Tohoku régió 
csendes-óceáni partvidékét. A rengés az 
1900-tól számítható folyamatos megfi-megfi-
gyelés óta a legnagyobb földrengések 
közé sorolható, melynek hangját az ala-
csony pályán épp a terület felett elhala-án épp a terület felett elhala-n épp a terület felett elhala-
dó GOCE m_hold is érzékelte. A rengés 
epicentruma 70 kilométerre az Oshika-
félsziget csücskétQl a Csendes-óceán me-
dencéjében volt, míg a hipocentrumot kb. 
30 kilométeres mélységben regisztrálták. 
A földrengés egy tipikus szubdukciós 
övhöz volt köthetQ. Az ilyen jelleg_ 
földrengések a legpusztítóbbak, mert 
a két hatalmas kQzetlemez egymásnak 
feszülésébQl származó energia, hirte-, hirte-
len szabadul fel és földrengést okozhat. 
2011. március 11-én 14.46-kor a lemezek 
egymásnak feszülésébQl származó 
földrengés kb. 30 kilométer mélyen 
pattant ki, ami sekélynek mondható. 
Honshu sziget e partvidéke meglehetQ-
sen sík, melynek monotonságát csak az 
alig 50–100 méter magas miocén-pliocén 
korú, egykori víz alatti vulkánok száraz-ú, egykori víz alatti vulkánok száraz- egykori víz alatti vulkánok száraz-
ra került maradványai, hialoklasztit és se-
kélytengeri homokos üledékek rétegsorá-
ból álló dombsorai törik meg. Északabbra 
az Oshika-félsziget, illetve az attól észa-
kabbra található középhegységi táj pedig 
a szubdukció frontjának hátrálása miatt az 
egykoron Honshu középsQ vidékét alko-

tó kristályos alaphegységbQl leszakadó, a 
szubdukció frontjával párhuzamos lefutá-
sú tája alkotja e vidék morfológiáját.

A hatalmas földrengés, mely a 
szubdukciós fronthoz köthetQ mélyten-
geri ároktól alig néhány tíz kilométerre 
pattant ki a szárazulat felé esQ oldalon, 
úgy 70 kilométerre a parttól, a hirtelen 

mozgás hatására az óceán vizét mozgás-
ba hozva hatalmas cunamit indított útjá-
ra. A cunami a parthoz közeledve a se-
kélyebb tengerrel fedett régiókra érve 

lelassult, és az eredeti hosszú hullám-
hosszú cunamihullámok feltornyosulva 
rövid hullámhosszú, de nagy amplitúdó-údó-dó-
jú hullámokká váltak, melyek a Sendai-
öböl környékén 40 méter magasságot is 
megközelítQ iszonyú vízfallal érkeztek a 
parthoz. Mivel a cunamihullám a föld-
rengést követQen nagy sebességgel szá-

guldott, a rövid távolság miatt perceken 
belül elérte a partot. A japánok ugyan ko-
rábban kiépítettek egy cunamivédQ gát-ítettek egy cunamivédQ gát-tettek egy cunamivédQ gát-
rendszert a Sendai-öböl védelmére, de 

GEOLÓGIA 

Ishinomaki városa a cunami elQtt (2010. június 25.)  és utána (2011. március 30.) (forrás: Google Earth)

Leszakított bádog tetQszerkezet a Kitakamigawa folyó hídja közelében

Japán négy évvel 
a nagy Tohoku földrengés után 

NÉMETH KÁROLY
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azokat legjobb esetben is csak 15 méter 
magas érkezQ hullámra tervezték, és bár 
a fal valamit csökkentett az elsQ hullám 
érkezésének energiáján, egy 40 méter 
magas cunamihullámmal szemben esé-
lye nem volt a katasztrófa megállítására. 
Bár a cunami energiája gyorsan csökken 
a széles parti sávon, azokon a helyeken, 
ahol folyótorkolatok vagy mélyebb öblök 
voltak, a cunami csaknem 10 kilométer-
re is behatolt a szárazföld belsejébe. Ez 
történt a Miyagi partvidéken, Sendai vá-
rosától pár tíz kilométerre északra. Külö-
nösen drámai pusztítást végzett a cunami 
Ishinomaki történelmi településén, ahol 
a Csendes-óceán felé esQ kedves kisvá-
rosi területeket, illetve a Kitakamigawa 
folyó partvidékét szinte „lenyírta” a 
több hullámban érkezQ cunami. Érde-
kes módon ugyan Ishinomaki az Oshika-
félsziget árnyékában van, a tengeraljzat 
morfológiája és az öböl geometriája a 
cunamihullámokat közvetlenül a város fe-
lé terelte. A Sendai-öböl e területén alap-
vetQen a kis szigettengerével bájos japán 
halászfalut idézQ Matsushima városka 
menekült meg. A több kis sziget és a vál-
tozatos tengeraljzat képes volt az érkezQ 
hullámokat jelentQsen legyengíteni, így 
azok „csupán” néhány méter magas hul-
lámként érkeztek a városhoz, így a már 
meglévQ gátrendszer meg tudta védeni. 
Természetesen a Sendai városától délre 
esQ területek a Sendai-öböl déli részén 
a meglévQ gátrendszer ellenére ki voltak 
téve a katasztrófának. A Sendai-öböl egy 
hatalmas, 100 km széles, klasszikus kör-
íves öböl, széles homokos parttal, mely a 

sekély tengerbQl emelkedik ki. A homo-
kos föveny mögött homokd_nék, majd 
azok mögött rizsföldek, és egy mocsaras, 
sok kis folyóval átjárt síkvidék található, 

mely helyenként 50 
km szélességet is elér. 
A tengerpart itt több 
komoly ipari létesít-
ménynek is helyet 
adott, mint olajfino-
mítók, kikötQk, és a 
fukushimai atomerQ-
m_.  Ez utóbbi, bár 
a neve Fukushimára 
utal, a 300 ezres vá-
rostól 40 km-re nyu-
gatra, az óceán part-
ján található. Az 
erQm_vet cunami-
gátrendszer vette kör-
be, melyet 10 méter 
magasra építettek. 
A földrengést köve-
tQen ~50 perccel ér-
kezett meg az elsQ 
cunamihullám, mely 
15 méter magasságot 
ért el, így a gát nem 
tudta megállítani, bár 
energiáját jelentQsen 
csökkentette. A reak-
tor a földrengés hatá-
sára komoly sérülést 
szenvedett, de ebben 
a stádiumban még m_ködtek a szokásos 
rutinok, mint a blokkok leállítása, a sérült 
rendszerek áramellátását szolgáló bizton-
sági dízel-energiaforrások a h_tQrendszer 
m_ködtetésére. A cunami azonban azzal, 
hogy áttörte a védQgátat, a reaktor terü-áttörte a védQgátat, a reaktor terü- a védQgátat, a reaktor terü-
letét és a biztonsági generátorokat víz-
zel borította be. Így azok rövid idQ után 

leálltak, s ez a reaktor mindennem_ h_-s ez a reaktor mindennem_ h_-
tQrendszerének megsemmisülését jelen-
tette, elkerülhetetlenné téve a túlhevülés 
okozta katasztrófát. 

A földrengés és a cunami együttesen 
Japán történetének egyik legnagyobb 
modernkori katasztrófáját okozta.  (Az 
1923. évi 7,9-es magnitúdójú Kanto föld-
rengés kisebb volt ugyan a tohokuinál, 
de 105 ezer áldozatot követelt és több 
mint félmillió ház pusztult el – a szerk.) 
Egy 2015. március 10-i jelentés alapján 
15 893 a biztosan azonosított áldozatok 
száma, míg 6152 ember sérült meg. To-
vábbra is 2572 személyt tekintenek el-
t_ntnek, míg 228 863 embernek kellett 
átmeneti táborokba költöznie, amíg az 
újjáépítés lehetQvé teszi, hogy újra ott-
honra leljenek. A megsérült házak szá-
ma közelít a 300 000-hez, melyeknek 
majdnem a fele teljesen összeomlott. 
A pusztításra Japánban úgy tekintenek, 
mint a II. világháború utáni legnagyobb 
katasztrófára, s ami valamilyen szin-
ten minden japán ember emlékezetébe 
mélyen beíródott.

A földrengés és a cunami utáni rom-
eltakarítási és helyreállítási munkálatok 
példaérték_ek, és egyben jelzik a japán 
társadalom és gazdaság hihetetlen erejét. 
A Világbank elemzése szerint a kataszt-
rófa 235 milliárd dollár érték_ pusztí-
tást végzett, amit szinte az eseményt  
követQ naptól kezdve folyamatosan hoz-tól kezdve folyamatosan hoz-
nak helyre. Négy évvel a földrengés 
után sikerült ellátogatnom a Sendai-öböl 
északi részére, Ishinomoriba. A város 
szép fekvés_, az Oshika-félsziget nya-
kánál, a Kitakamigawa folyó torkola-
tánál fekszik. Több kulturális értéke is 

 GEOLÓGIA
 

Szomorú mementó

Egy a szárazföld felé elferdített parkolóoszlop a folyó jobb 
partján
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van, és szerkezete tipikus japán kisvá-
ros képét mutatja, keskeny utcáival, ala-ét mutatja, keskeny utcáival, ala-t mutatja, keskeny utcáival, ala-
csony, faszerkezet_ épületeivel. A város 
központjában levQ dombon kolostor ta-
lálható, míg a domb körül több kisebb 
régi épület áll. A domb körül terül el a 
város eleven része, mely a tengerpart fe-
lé egy kb. 1,5 km széles sávon teljese-
dik ki, keletre tekintve. A cunami ezt a 
területet szinte teljesen elpusztította. A 
GoogleEarth régebbi _rfelvétel-gy_jte-
ményén kit_nQen látszik a cunami elQtti 
keskeny utcás, hagyományos japán há-
zakból álló városszerkezet, míg a cunami 
utáni felvételeken azok teljes pusztulá-
sa figyelhetQ meg. Hasonló a helyzet a 
Kitamigawa folyó partjával is, melynek 
mentén hangulatos kis házak húzódtak 
a cunami elQtt. Ezeket úgy 100–500 mé-Qtt. Ezeket úgy 100–500 mé-tt. Ezeket úgy 100–500 mé-
ter széles sávban a cunami szinte leta-
rolta. A tengerpart közvetlen közelében 

a pusztítás óriási volt, szinte semmilyen 
épület nem maradt meg. Néhány alumí-ület nem maradt meg. Néhány alumí-let nem maradt meg. Néhány alumí-éhány alumí-hány alumí-
nium- és bádogszerkezet_ raktárépüle-
ten jól látszanak a cunamihullám magas- látszanak a cunamihullám magas-cunamihullám magas-

ságát jelzQ nyomok, mint pl. elferdült 
tartóelemek, átlyukasztott oldalelemek, 
vagy teljesen felcsavart 
fémszerkezetek. A vá-
ros mólóján egy em-ólóján egy em-lóján egy em-
lékm_sor nehéz kQele-
meit láthatjuk kiteker-
ve, illetve azok darab-
jait, szanaszét heverve. 
A part közelében a lát-
vány lehangoló. Több, 
5–10 méter magas, 
meddQhányóra emlé-
keztetQ fóliával leta-
kart dombot lehet látni, 
melyek alól a törmelék-ól a törmelék-l a törmelék-
bQl gyerekjátékok, ci-
pQk, tévék darabjai lát-
szanak ki. A földrengés 
hatására a terület egy 
közel 1 métert meg is 

süllyedt, melynek ered-
ményeként, különösen 
ezen a letarolt tenger-
parti területen, több 
helyen is koszos víz 
fedi a felszínt. Ezeken 
a vizes helyeken né-
hol autós gyerekülé-
sek, babaetetQ székek, 
vagy éppen egész sor 
konyhai edény látszik 
ki, hihetetlen lehangoló 
képet mutatva. A par-
ti zóna hátterében, a 
domb lábánál találha-ál találha-l találha-
tó a város egyik teme-
tQje, melynek imahá-
za jelentQsen megron-

gálódott, de szinte ez az egyetlen épület, 
ami lábon maradt. A cunami energiájára 
jó példák a temetQ sírkövein található 
karcolásnyomok, illetve a sírkövek pe-

remérQl lepattintott darabok. Hasonló 
látvány fogad több elbontott ház alapjá-
nak a vizsgálata során is. A japán házak 
többsége beton alapú könny_szerkezetes 
épület. Több helyen kit_nQen megfigyel-. Több helyen kit_nQen megfigyel-
hetQ volt, amint a beton alapon a fal-
rendszert tartó drótsodronyok egy irány-
ba hajlottak a szárazföld felé. A beton 
alapzaton több helyen láthatók méteres 
nagyságú betondarabok, melyek leváltak 
az alapról. Érdekes módon, a leginkább 
érintett zónában azért vannak olyan há-
zak is, melyek még ma is állnak. Többön 
kevés nyom látható, ami azt jelzi, hogy a 
cunami által szállított törmeléknek alap-
vetQ hatása lehetett a pusztításban, és 
azokon a helyeken, ahol „csak” víz érte 
el a házakat, a rombolás kisebb mérté-
k_ volt. Az is egyértelm_, hogy a komo-
lyabb vázszerkezettel, vagy éppen be-
tonlap elemekkel épített házak még ezt a 
jelentQs hatást is képesek voltak kiállni. 

Az újjáépítés nagy erQkkel folyik. 
A parton több helyen is a már meglé-
vQ cunamigát megerQsítése és magasí-

tása folyik. A gátak mellett több elve-
zetQ csatornát is építenek, melyekbe a 
cunami által érkezQ vizet lehet elterel-
ni a leginkább kitett városok felQl. Ko-Ql. Ko-l. Ko-
moly munka a törmelék elhordása, amit 
a part mentén halmoznak fel, valószí-
n_leg a késQbbi védrendszerbe kívánják 
beépíteni. Ishinomaki városka elpusztí-
tott részén már több új ház is áll, me-
lyek mindegyike betonelemekbQl épí-
tett szerkezet. Persze, kérdés, hogy ki 
fog majd azokba (vissza)költözni. Úgy 
t_nik, hogy néhány többszintes épület is 
készül, melyeket cunamiveszély esetén 
mint stabil építményt lehet használni a 
menekülQ lakosságnak.

Összességében nagyon tanulságos volt 
ez a látogatás a cunami pusztította part-cunami pusztította part-
vidékre. MegdöbbentQ az az energia, ami 
ezt a pusztítást végezte, és hatalmas kihí-
vás Japánnak, hogy mindezt a csapást ki-
heverje.  T

GEOLÓGIA 

A sírköveken jól látszanak az ütés- és karcolásnyomok, mutatva a cunami erejét

Óriási erQvel folyik az újjáépítés

Újjáépül a folyópart (A szerzQ felvételei)
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A Természet Világa decemberi száma 
egy sokat vitatott kérdéssel foglal-
kozott egyes új fejlemények kap-

csán, miszerint hasznot hoz-e az alapku-
tatás [1].  A Wall Street Journal 2015. ok-
tóber 23-i számában Matt Ridley, a neves 
brit újságíró „The Myth of Basic Science”  
(Az alapkutatás mítosza) cím_ szerkesztQ-
ségi cikke azonban egy újabb támadásnak 
tekinthetQ az alapkutatás ellen [2]. A szer-
zQ zoológiából szerzett tudományos fo-
kozatot, egy ideig az Economist tudomá-
nyos rovatvezetQje volt, számos kitüntetés 
birtokosa, több népszer_ tudományos m_ 
szerzQje, és tagja a Lordok Házának.

A cikk lényegében koncentrált támadás 
az alapkutatás és annak közpénzbQl törté-
nQ támogatása ellen. Ennek illusztrálására 
jöjjön egy csokor „gyöngyszem”.

„A legtöbb technológiai áttörés a m_-
szakiak barkácsolásának eredménye, nem 
pedig a kutatók hipotézis-hajszolásáé... Le-
het, hogy eretneknek hangzik, de az «alap-
kutatás» közel sem olyan eredményes új 
találmányok létrehozásában, mint ahogy 
azt hajlamosak vagyunk gondolni... A po-
litikusok azt hiszik, hogy az innovációt tet-
szés szerint lehet ki-be kapcsolni: az ember 
tiszta tudományos felismeréssel indul, ame-
lyet az alkalmazott tudomány számára le-
fordítanak, az pedig hasznos technológiává 
válik. Egy hazafias törvényhozónak tehát 
gondoskodnia kell arról, hogy az elefánt-
csonttorony legfelsQbb 
emeletén lévQ tudósok-
nak elegendQ pénz áll-
jon a rendelkezésére, és 
csodák csodája, a torony 
alján lévQ csQbQl ömleni 
kezd a technológia.”

„Ha megvizsgáljuk 
az innováció történetét, 
ismételten azt tapasztal-
juk, hogy a tudományos 
áttörések nem okai, ha-
nem eredményei a tech-
nológiai változásoknak. 
Nem véletlen, hogy a 
csillagászat virágzott a 
felfedezés korszakának 
nyomdokában. A gQzgép 
majdnem semmit nem 
köszönhet a termodinamika tudományá-
nak, de a termodinamika szinte mindent a 
gQzgépnek. A DNS szerkezetének felfede-
zése nagymértékben a biológiai molekulák 
röntgen-krisztallográfiáján alapul, ame-
lyet a gyapjúipar fejlesztett ki a textilek 
minQségének javítására.”

A konklúzió is látványos idézetekkel fo-
galmazható meg:

„A legtöbb ember számára a tudomány 
közpénzbQl történQ finanszírozása az olyan 
felfedezések listáján alapul, amiket ilyen 
támogatásból hoztak létre, kezdve az inter-
nettQl (USA védelmi kutatások) a Higgs-
bozon felfedezéséig (részecskefizika a svájci 
CERN-ben). Ez azonban teljesen félrevezetQ. 
mivel a kormány a tudományt az óriási adó-
bevételbQl támogatta, furcsa lenne, ha nem 
találtak volna valamit... 

Ha a kormány «rosszfajta» tudomány-
ra költi a pénzt, az megakadályozza, hogy 
a kutatók  «helyes» tudománnyal foglal-
kozzanak.... 

Az innovációs örökmozgó gépezet, 
amely a gazdasági növekedést és a jólé-
tet táplálja, egyáltalán nem  megtervezett 
politika eredménye, kivéve negatív érte-
lemben.  Az innováció spontán eredménye 
annak, amikor az emberek szabadon köl-
csönhatásba léphetnek egymással. A mély 
tudományos felismerések olyan gyümöl-
csök, amik  a technológiai változások fájá-
tól hullanak le.”

Az eléggé szokatlan és harcos cikk 
azonnal reakciót váltott ki, és a Phyics 
Today folyóiratban Steven T. Corneliussen, 
az American Institute of Physics média-
elemzQje „Worth of basic science attacked 
as mere «myth»” cím_ írással reagált a 
Lordok Háza jeles tagjának arisztokratikus 

megállapításaira [3].  Az elemzés túl hosz-
szú ahhoz, hogy itt ismertessük, de annyit 
feltétlenül meg kell említeni, hogy nem ért 
egyet a támadással.     

Sokkal érdekesebb, hogy a Physics 
Today a témához hozzászólásokat is közöl, 
amelyek között  idézni kell a Los Alamos 

Nemzeti Laboratórium észrevételét [4].: 
„Ridley tudatlanságból és ismeretek hiá-
nyából eredQen jut a következQ,  nyilvánva-
lóan hamis és veszélyes következtetéshez: 
azt írja: „az «alapkutatás» közel sem any-
nyira produktív új találmányokban, mint 
azt hajlamosak vagyunk gondolni.” A prob-
léma annak a félreértése, hogy mi számít 
alapkutatásnak. «A DNS szerkezetének fel-
fedezése nagymértékben a biológiai mole-
kulák röntgen krisztallográfiáján alapult, 
egy olyan technikán, amit a gyapjúipar fej-
lesztett ki a szövetek minQségének javításá-
ra.» No és mit gondol, honnan származik a 
röntgenkrisztallográfia? A röntgensugara-
kat fel kellett fedezni, mielQtt használni  tud-
ták volna. Azt is fel kellett fedezni, hogyan 
lehet azt kristályszerkezetek meghatározá-
sára használni. Mindennek az alapkuta-
tásnak azelQtt kellett megtörténnie, mielQtt 
a textilipar bármire használni tudta volna. 
«A kereskedelmi vállalatok azért folytat-
nak alapkutatást, mert tudják, hogy ez ké-
pessé teszi Qket, hogy megszerezzék azt a 
hallgatólagos tudást,amely segíti a további 
innovációt». A Bell Laboratórium jó öreg 
napjaiban ebben lehetett valami igazság. 
Manapság csak az alapítványok és a szö-
vetségi kormány támogat olyan kutatást, 
amely új dolgokat rak fel a polcra, hogy 
a vállalatok azt kereskedelmi érdekeik sze-
rint onnan levegyék. Ez ugyan K+F, de nem 
alapkutatás.”

Mit tehet ehhez hozzá egy magyar mag-
fizikus? A gQzgépre való hivatkozás azon-
nal felveti a kérdést: egy intelligens tech-
nológus (vagy még intelligensebb brit új-
ságíró, aki még a Lordok Háza tagja is!) 
ezek szerint képes feltalálni az atomreak-
tort (atombombát!) anélkül, hogy tudná: 
az atomoknak magjuk van, amely felha-
sadhat? Ez még az amerikaiaknak sem si-
került magyar segítség (Szilárd Leó, lánc-
reakció) nélkül!

BENCZE GYULA
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A riolitos vulkáni kQzetek leggya-
koribb megjelenési formája a tu-
fás szerkezet. A riolit savanyú, szi-

lícium-dioxidban gazdag vulkáni kQzet, 
amely általában heves robbanásos kitöré-
sekkor képzQdik, így gyakran nem kiömlé-
si, hanem törmelékes formában van jelen a 
felszínen, illetve a földtani rétegsorokban. 
Hazánkban riolittufával több helyütt is ta-
lálkozhatunk, például foltokban a Mecsek 
hegység környékén, legnagyobb mennyi-
ségben azonban az Északi-középhegység 
területén fordul elQ.

A szóban forgó kQzetet szolgáltató vul-
kanizmus a Pannon-medence besüllyedé-
séhez, illetve a körülötte lévQ hegységke-
ret kiemelkedéséhez kapcsolódó szerkeze-
ti mozgásokhoz köthetQ, s a földtörténeti 
újidQ újharmadidQszakának miocén ko-
rában, kb. 22 millió évvel ezelQtt kezdQ-
dött, és megszakításokkal több, mint 10 
millió éven át tartott. Hazánk földtörté-
netében a miocénben volt az egyik legin-
tenzívebb a vulkáni m_ködés. Ekkoriban 
alighanem ez a térség volt a Föld legak-
tívabb vulkáni területe, amelynek – talán 
kevésbé ismertebb – részei a riolittufát 
szolgáltató kitörési események, amelyek 
jellemzQen a belsQ-kárpáti vulkáni hegy-
ségek magyarországi tagjainak (Börzsöny, 
Mátra, Zemplén) fQ tömegét létrehozó 
andezites-dácitos-riolitos t_zhányó-tevé-
kenységek bevezetQ szakaszait jelentet-
ték. Termékei az Északi-középhegységben 
a Börzsöny térségétQl egészen a Tokaj-
Zempléni-hegység területéig nyomon kö-
vethetQk, nagy általánosságban nyugatról 
keleti irányba fiatalodnak, és három jel-

legzetes tufaszintet alkotnak. Az ún. alsó-, 
középsQ- és felsQ riolittufa kora 22 millió, 
17 millió, illetve 13 millió év. (A földtani 
körökben méltán nemzetközi hírnek ör-
vendQ ipolytarnóci „lábnyomos homokkQ” 
fosszíliaegyüttesét például az alsó riolittu-
fa – Gyulakeszi formáció – rétegei Qrizték 
meg a lepusztulástól azáltal, hogy betakar-
ták és átkovásították a szárazföldi eredet_ 
homokkQ felszínét.)

A vulkanizmust kö-
vetQen a mai formakincs 
kialakulásában a belsQ 
és külsQ erQk együtte-
sen játszottak szerepet. 
ElQbbit illetQen elsQsor-
ban az utólagos szerke-
zeti mozgásokat, illet-
ve az utóvulkáni m_-
ködést kell megemlíte-
ni. Az utóbbi kapcsán 
a denudációnak, a sze-
lektív lepusztulásnak, 
valamint az antropo-
gén hatásoknak van 
meghatározó szere-
pe. Mindezek hatására 
riolittufafelszínekkel és 
-formákkal elsQsorban a hegységek elQte-
reiben, esetleg a völgyekben vagy a hegy-
ségközi medencékben találkozhatunk. A 
magasabb térszínekrQl ugyanis a könny_, 
laza szerkezet_ kQzet zömmel lehordódott, 
és javarészt szelíd hátakat, vonulatokat al-
kot. Azonban éppen az említett folyamatok 
hatására helyenként rendkívül látványos 
sziklaalakzatok képzQdtek. A következQk-
ben ezekbQl mazsolázgatunk.

A Zempléni-hegység 
nyugati végénél, a Her-
nád folyó völgyének ke-
leti peremén húzódó kis 
falu, BoldogkQváralja 
északi határában emel-
kedQ ovális alakú Vár-
hegy kiemelt vulkáni tu-
faroncsa, keskeny gerin-
cén a ráépült BoldogkQ 
várával különleges táj-
képi és felszínalaktani 
érték.

A területen a miocén 
vulkánosság késQi sza-
kaszában (mintegy 13–
11 millió éve) a rioli-
tos t_zhányó-tevékeny-
ség szárazföldi térszínen 

zajlott, ami meghatározta a tájkép alakulá-
sát. A középsQ miocén szarmata korszaká-
ban speciális képzQdmény, ún. lavinatufa 
keletkezett. A savanyú, viszkózus kQzet 
a meredek vulkáni lejtQn lavina formájá-
ban zúdult le, majd a t_zhányó elQterében 
nyelvek formájában halmozódott föl. A 
boldogkQváraljai riolittufanyelv több tufa-
szórás és lavinaszer_ tufazúdulás eredmé-
nyeként jött létre, vastagsága megközelíti 

az 50 métert. Az utóvulkáni m_ködések 
során a szerkezeti vonalakhoz kötött töré-
sek, repedések mentén kovás oldatok jár-
ták át a kQzetet, amely ezáltal megkemé-
nyedett, s az erózióval szemben ellenálló-
vá vált, így környezetébQl kipreparálódott 
(ugyanis a kovás oldatokkal át nem járt 
riolittufa idQközben lepusztult). A bizarr 
formák látványosan emelkednek ki kör-
nyezetükbQl. Ezek egyikén, az észak–déli 
irányban megnyúlt, meredek hegyen épült 
IV. Béla korabeli vár rendkívül jól véd-
hetQ erQdítményként funkcionált, s mel-
lesleg pazar panoráma is nyílik onnan a 
környékre.

Az észak-magyarországi riolittufa 
anyaga keletkezését tekintve nagyrészt 
ignimbrit. Az ignimbrit szó a latin ignis 
(t_z), illetve az imber (zápor) szóból szár-
mazik. Történtek javaslatok magyar meg-
felelQ elfogadására, amelybQl talán a He-
vesi Attila által ajánlott t_zárkQ kifejezés a 
legsikerültebb, azonban ez sem fedi le tel-
jesen a fogalmat, így a hazai terminológi-
ában is megmaradt az eredeti ignimbrit el-
nevezés. De mirQl is van szó? Az ignimbrit 
genetikai megjelölés, tehát a kQzet képzQ-
dési körülményeire utal, s magas hQmér-
sékleten keletkezett hamuár-üledéket je-

GEOMORFOLÓGIA 

Egykori barlanglakásrészlet Cserépfaluból

Prbástya a boldogkQváraljai vár keskeny tufagernicén

Misztikus kaptárkövek a Bükkalján
CSUTÁK MÁTÉ
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lent, amely horzsakövet is tartalmaz. Ke-
letkezése a heves robbanásos kitörések 
vagy vulkánösszeomlások során kialakuló 
rendkívül magas hQmérséklet_ izzó hamu-
felhQkhöz kötQdik, amelyek lejtQirányba 
igen nagy sebességgel mozognak, s mint 
egy pokoli izzó áradat, mindent letarolnak 
és megsemmisítenek, ami az útjukba kerül. 
A hamufelhQ anyaga végül nagy területe-
ket befedve, tufaszQnyeget alkotva ülepe-
dik le, amely aztán többé-kevésbé – általá-
ban kevésbé – összesül. 

Az ignimbrit térszínek elsQdleges nagy-
formái a fentieknek megfelelQen tehát nagy 
kiterjedés_, jórészt tagolatlan sík takarók, 
amelyek maradványai elsQsorban a Cser-
hát, a Mátra, a Bükkalja és a Zemplén te-
rületén fordulnak elQ, de kisebb foltokban 
a Börzsönyben (illetQleg a Dunántúlon, a 
Mecsekben) is megtalálhatók. Mai arcula-
tukra azonban nem az elsQdleges lepelsze-
r_ szerkezet a jellemzQ, ugyanis az egysé-
ges térszín az utólagos szerkezeti mozgások 
hatására kibillent, részekre szakadt, és elsQ-
sorban a folyóvízi eróziós tevékenység kö-
vetkeztében feldarabolódott, anyaguk pedig 
erQteljesen lepusztult. Azokon a helyeken, 
ahol az eredeti riolittufa-térszín fönnma-
radt, s a kQzet valamilyen külsQ hatás, pél-
dául lejtQs tömegmozgás vagy túllegeltetés 
következtében csupasszá, azaz növényzettQl 
mentessé vált, kialakulhattak az egyébként a 
hazánkénál jóval szárazabb klímákon jelleg-
zetes ún. badland (angol eredet_ szó, jelen-
tése rossz föld) vidékek lepusztulási formái. 
Ezeken a területeken a gyér csapadék és az 
erQs szél miatt nem alakul ki valódi talaj, és 
a növényzet sem tud megtelepedni. A ritka 
és általában igen heves záporok vízeróziója 
sajátos formakincset: mély és meredek ár-
kokat, illetQleg a köztük fönnmaradó éles, 
csupasz gerinceket, illetve földpiramisokat 
eredményez.

Ennek legszebb hazai példáját egy Nóg-
rád megyei falu, a Salgótarjántól 7 kilomé-
terre délkeletre fekvQ Kazár szomszédságá-
ban találjuk.

A Föld talán leghíresebb badland vidéke 
Észak-Amerikában, az Egyesült Államok 

Dél-Dakota államában 
található Badlands Nem-
zeti Park, amelynek ho-
mokkövön létrejött impo-
záns méret_ formái óriá-
si területen nyomozhatók 
(a park kiterjedése több 
mint 900 km2; össze-
hasonlításképp a kazári 
eróziós térszín kiterjedé-
se mindössze 1 ha, az-
az 0,01 km2). Hozzánk 
jóval közelebb fekvQ 
szintén nevezetes terület 
a Törökországban, Kö-
zép-Anatóliában talál-
ható Kappadókia, ahol 

az eróziós árkok hálózata és a cukorsüveg 
formájú kQzet-, földpiramisok erdeje, ame-
lyekbe lakásokat is vájtak, a kazári terület-
hez hasonlóan laza ignimbriten fejlQdött ki. 
(Kappadókiáról folyóiratunk 140. évfolya-
mának 2. számában olvashattak az érdek-
lQdQk Szili István: A természet- és ember 
formálta Kappadókia: Egy szobrászm_hely 
közös alkotásai címmel.) A Kárpát-meden-
cében a kazári mellett az Erdélyi-medence 
déli részén, a Déli-Kárpátok északi elQteré-
ben fekvQ Lámkerék melletti Veres-szaka-
dék a legszebb badland terület. Itt a száraz-
földi üledékes rétegsoron 
kialakult, Közép-Európá-
ban rendkívül ritka jelen-
ségnek számító képzQd-
mény mintegy 25 hektár-
nyi csupasz kQzetfelszíne 
földcsuszamlás (suvadás) 
következtében vált nö-
vényzet-mentessé, és tet-
te lehetQvé a gyorsan vál-
tozó eróziós formák ki-
alakulását.

De vissza Kazárhoz! 
A területet 80–110 méter 
vastagságban borító kQ-
zetet kb. 20 millió évvel 
ezelQtt több nagy erej_, 
robbanásos vulkánkitörés 
hozta létre, s a puha ignimbriten a víz erózi-
ós munkája nyomán rendkívül gyorsan kifej-
lQdtek az ágas-bogas hálózatú sz_k és mély 
árkok, vízbarázdák és a köztük lévQ, az eró-
ziónak jobban ellenálló vagy a nagyobb mé-
ret_ kQzettömbök által megvédett maradék-
gerincek, tornyok, kúpok. A badland vidékek 
a Föld leggyorsabban formálódó területei 
közé tartoznak, és Kazáron is megfigyelhe-
tQ, hogy a felszín szinte évrQl évre változik.

Az Északi-középhegység területén a leg-
nagyobb vastagságú ignimbrit-rétegsort a 
Bükkalján találjuk. Míg a Cserhát vagy a 
Mátra vidékén átlagosan 40–60 méter vas-
tagságban jelentkeznek a képzQdmények, 
ugyanez a Bükk hegység déli elQterében he-
lyenként a 400 métert is elérheti! Ez min-
denképpen a vulkanizmus itteni idQbeli kito-

lódását mutatja, a képzQdmények kora a 20 
millió évtQl 13 millió évig tart. A heves és 
hosszú ideig elhúzódó t_zhányó tevékeny-
ség következtében a képzQdmények egykor 
a Bükk teljes területét befedték, s a hegység 
középsQ, fQ tömegét alkotó, jóval idQsebb 
karbonátos üledékek (mészkövek) csak a 
vulkanizmus megsz_ntét követQen, a szar-
mata korszak végétQl kezdve kezdtek el ki-
hantolódni (s az ott jellemzQ karsztosodási 
folyamatok is nyilvánvalóan ettQl az idQtQl 
kezdQdhettek legkorábban). A lepusztulás 
iránya déli volt, így a Bükkalján lévQ riolit-
tufa-rétegsor itteni nagy vastagságához nyil-
vánvalóan a magasabb területekrQl lehordott 
kQzetanyag mennyisége is jelentQs mérték-
ben hozzájárul. A riolittufa-elQfordulást te-
kintve nemcsak vastagságában, hanem ki-
terjedésében is vezet a Bükkalja: itt jött létre 
a legnagyobb, legösszefüggQbb ignimbrit-
plató, nyugat–keleti irányban mintegy 40, 
illetve észak–déli irányban 10–15 kilométer 
kiterjedésben. A platót a hegységbQl lefutó 
vízfolyások völgyei észak–déli irányú há-
takká tagolják, amelyek laza, nem összesült 
ignimbritbQl álló oldalaiban rendkívül látvá-
nyos sziklaképzQdmények: meredek piramis 
vagy cukorsüveg formájú kQtornyok buk-
kannak elQ, amelyekbe a régmúlt idQk em-
berei egyes feltevések szerint méhészkedés 

céljából négyszögletes alakú, átlagosan 60 
cm magas, 30 cm széles és 25–30 cm mély 
fülkéket faragtak. Innen ered a sziklaformák 
elnevezése is: kaptárkövek.

Maguk a sziklatornyok a szelektív erózió 
következtében formálódtak ki. A vulkaniz-
must követQ utóvulkáni tevékenység során 
a kQzetet a hasadékokon, repedéseken föl-
áramló forró kovasavas oldatok megkemé-
nyítették és ellenállóvá tették, míg a körü-
löttük lévQ laza tufakQzet lepusztult. A fül-
kék genetikája azonban már vitatott kérdés. 
Egyes szakértQk szerint a vakablakokat a 
már említett méhészkedés céljából, fel-
tehetQleg fonott méhkasok számára váj-
ták ki a XI–XIV. században. Az elméletet 
igazolhatja a tény, hogy némelyik fülké-
ben fosszilis méhviasz-nyomokat találtak, 
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ugyanakkor más régészeti feltárások nem 
támasztják alá a feltevést. A kutatók má-
sik csoportja írásos emlékekre hivatkozva 
úgy gondolja, hogy a fülkék temetkezési 
célokat szolgáltak, s az elhunytak hamva-
it tartalmazó urnákat helyeztek el bennük. 
Megint mások úgy gondolják, hogy a nyi-
tott kis üregek áldozóhelyekként vagy bál-
ványtartókként funkcionáltak.

A Bükkalján összesen 73 kaptárkQ talál-
ható, a fülkék száma eléri az 500-at. A leg-
több Szomolya község közelében van, 13, 
amelyek közül legjelentQsebb a községtQl 
nyugati irányba emelkedQ hegy oldalában 
kibukkanó, 8 tagból álló sziklacsoport. Itt 

található az egy sziklacsoporton belüli leg-
több fülke (117 db). E sziklák közül is ki-
emelkedik a búboskemence-szer_ nagyobb 
és több kisebb kúpból álló ún. Királyszéke, 
amelyen összesen 48 fülke található. De 
nem ez a legimpozánsabb képzQdmény. A 
Cserépváralja melletti Mangó-tetQn emel-

kedQ, szabályos kúp alakú forma még en-
nél is nagyobb, déli oldalának magassága 
meghaladja a 12 métert. További nevezetes 
sziklaalakzat az egerszalóki beszédes ne-
v_ Betyárbújó, amelynek belsejébe kunyhót 
vagy legalábbis búvóhelyet vájtak, és egy 
kQágyat, valamint polcokat is kialakítottak. 
Az említetteken kívül Cserépfalu, Demjén, 
Eger, Egerbakta, Kács, Noszvaj és Tibold-
daróc is büszkélkedhet hasonló képzQdmé-
nyekkel. 

A bükkaljai riolittufa jellemzQ tulajdon-
sága, hogy – mint az elQzQekbQl talán már 
kiderült – igen jól faragható, ugyanakkor 
jó szilárdságú, kiváló statikus tulajdonságú 

kQzet. S minthogy a terület ráadásul orszá-
gos szinten is kiemelkedQ borvidék, mi sem 
természetesebb, mint hogy a vidék telepü-
lésein szebbnél szebb, gyakran többszintes 
és igen tekintélyes méret_ riolittufába vájt 
borospincékkel találkozhatunk – nem be-
szélve a hegy levérQl, ami szintén külön-
leges, ugyanakkor más jelleg_ élmények-
kel szolgál a látogatónak. A pincék mellett 
feltétlenül említésre érdemesek azok a tá-
gas üregek, amelyeket szintén a riolittufába 
vágtak, mégpedig lakás céljából. Egész „la-
kótelepek” ismertek például Noszvaj vagy 
Cserépfalu területén, s amelyekben egészen 
a XX. század közepéig éltek emberek.

A Mátra keleti lábánál emelkedQ 296 
méter magas siroki Várhegy szintén riolit-
tufából épül föl, rajta az impozáns, szabály-
talan alaprajzú alsó és felsQ várral, amely-
nek története a XIII. századig nyúlik visz-
sza. A könnyen megmunkálható kQzetbe 
az idQk során több kazamatát is vágtak, 
amelyek a mai napig fönnmaradtak. A vár-
hegy oldalán létrejött töréseken, hasadé-
kokon itt is kovasavas oldatok nyomultak 
föl, megkeményítve és ellenállóvá téve a 
kQzetet. Ily módon preparálódott ki a helyi 
népnyelv által Barátnak, illetve Apácának 
elnevezett két látványos, égbe törQ szikla-
alakzat, amelyek fölkeresése megkoronáz-
hat egy, a romok, a kazamaták, valamint a 
várhegyrQl nyíló kilátás élményeit nyújtó 
siroki kirándulást.  T

GEOMORFOLÓGIA INTERJÚ

KaptárkQ Cserépfalu mellett

A noszvaji barlanglakások madártávlatból (A szerzQ felvételei)

Kutatók Éjszakáját idén az Európai 
Unió 280 városában tartottak. Ha-
zánkban 41 település 150 helyszíné-

nek több mint 2000 rendezvényén 70 ezer 
látogató vett részt. A rendezvénysorozatot 
tíz évvel ezelQtt azzal a céllal indította az 
Európai Bizottság hogy népszer_bbé tegye 
a tudományos kutatói pályát, a természettu-
dományok tanulását és oktatását, és ismer-
tebbé tegye magukat a kutatókat. A sorozat 
hazai fQrendezQjével, Kardon Bélával, a Re-
gionális Információs és FejlesztQ Tudásköz-
pont (RCISD) tudományos igazgatójával a 
tapasztalatokról beszélgettünk.

– Fizikusként végeztél. Ennek van valami 
köze ahhoz, hogy bekerültél a Kutatók Éjsza-
kája szervezésébe?

– Olyan szinten van köze, hogy a tudo-
mányos életforma népszer_sítését mindig 
borzasztóan fontosnak tartottam. Azt, hogy a 
kutatót, a tudóst meg lehessen mutatni a fi-
ataloknak. Abban, hogy fizikus lettem, talán 
a miért az érdekes. Középiskolás koromban 
kedvenc tárgyam a matematika és a történe-
lem volt. Érdekes módon ezek után mégsem 
a Közgazdaságtudományi Egyetemre men-
tem, de nem is történésznek vagy matemati-
kusnak, hanem olyan területre, ahol a mate-
matikát alkalmazni lehet. A fizika pedig adta 
magát. Miután történelembQl Közép-Európa 
érdekelt a reformkortól 56-ig, ami elég hú-
zós terültet, úgy döntöttem, jobb egy fizikus, 
akinek hobbija a történelem, mint egy törté-
nész, akinek hobbija a fizika. Így lett belQ-
lem fizikus. A diplomamunkát magfizikából 
írtam a Központi Fizikai Kutatóintézetben. A 
kisdoktorit és a PhD-t pedig GödöllQn, alkal-
mazott m_szaki területen csatolt hidraulikus 
pneumatikus rendszerek modellezésébQl. 

Egészen fiatalon ott kezdtem tanítani is ta-
nársegédként. Ha közel kerül az ember a diá-
kokhoz, jobban be tudja mutatni a tudományt. 
Ez ott azért volt fontos, mert akkoriban ment 
vasárnap esténként a tévében a Nulladik típu-
sú találkozások cím_ m_sor. Ezután nagyon 
nehéz volt a hétfQ reggelenkénti fizikagya-
korlat, ahol a hallgatókat jobban érdekelték az 
idQhurkok, a tízdimenziós világ meg az ufók. 
De, ha az ember ezt ügyesen a helyére tette, 
akkor vissza lehetett térni a súlyos és súlytalan 
csigákon függQ mozgó testekre.  

– Hogy kerültél kapcsolatba a program-
mal?

– Nagyon korán kezdtem foglalkozni nem-
zetközi kapcsolatokkal, ami odáig vezetett, 
hogy elnyertem egy tudományos és techno-
lógiai attaséi posztot Bonnban és négy évet 
dolgoztam tudománydiplomataként. Utána a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innováci-
ós Hivatalba hívtak osztályvezetQnek, és ott 
dolgoztam egészen 2006-ig. Aztán 2006-ban 
a Collegium Budapestben, illetve a Bay Zol-
tán Alapítványnál folytattam a munkát 2010-
ig. Ekkor már olyan nemzetközi projektekben 
dolgoztam, amiket az európai kutatás-fejlesz-
tési keretprogram finanszírozott. Ennek kap-
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csán kerültem közel a Kutatók Éjszakájához. 
Megnéztük, hogyan lehetne erre finanszíro-
zást kapni BrüsszelbQl, és 2010-ben a csapa-
tom javaslatára beadtunk egy pályázatot, ami 
abban az évben a legjobb lett egész Európá-
ban. Nagyon jó volt a magyar mezQny, mert a 
Tempus Közalapítványé lett a harmadik. 

Mind a tudományos, mind az államigaz-
gatási, a nemzetközi, mind a pályázati ta-
pasztalat hozzájárult ahhoz, hogy közrem_-
ködjek a Kutatók Éjszakája programban, de 
nagyon fontosnak tartom a fiatalokkal való 
foglalkozást. Rengeteget korrepetáltam fia-
tal koromban a 14 és 24 közötti diákokat és 
személyes tapasztalatom van arra, hogyan 
kell megszólítani ezt a korosztályt. 

– A Kutatók Éjszakája program nem ha-
zai, hanem külföldi kezdeményezés. Mikor 
kapcsolódtunk az eseménysorozathoz? 

– A Kutatók Éjszakáját az Európai Bi-
zottság kezdeményezte és 2005-ben rendez-
ték meg elQször. Akkor még projektszinten 
nem volt jelen Magyarországon, de például 
a BME-n már megtartották, 2006-tól a Tem-
pus Közalapítvány és 2010-tQl a Tempus és 
a Bay Zoltán Alapítvány koordinálta a ren-
dezvényt. Az idei volt az elsQ a Tempus nél-
kül.  Nem volt kérdés, hogy legyen itthon is 
ilyen programsorozat, nem kellett magya-
rázni, hogy miért van szükség rá. De nem ár-
tott egy kis pénz sem, hogy központilag ko-
ordinálni lehessen, legyen egy honlap, ahol 
regisztrálni lehet, ahol az érdeklQdQk érte-
sülnek a kínálatról, válogatni lehet. És mint 
idén, egyik helyszínrQl a másikra szállítani 
az embereket. 

– Változott-e a cél a 
kezdetek óta?

– Csak minimálisan. 
Kezdetben a kutató be-
mutatása volt a cél a tár-
sadalom számára, ami-
bQl egyenesen követke-
zett a tudományos élet-
forma népszer_sítése is. 
Tehát nem a tudomány 
népszer_sítése, hanem a 
tudományos életforma 
népszer_sítése a cél. Ter-
mészetesen a kettQ nem 
választható el szigorúan 
egymástól, de más eszkö-
zök kellenek hozzá. Kon-
zorciumunk csinál ugyan 
viszonylag komoly társa-
dalmi hatásvizsgálatot, de 

öt év ehhez nagyon kevés. 
– Milyen hatással van a Kutatók Éjszaká-

ja a kutatókra?
– Szerintem jó hatással van a kutatókra is, 

mert nagyon fontos az, hogy az ember kap-
jon visszajelzést, elismerést. Például a társa-
dalomtól, és itt nagyobb 
közösségnek tudják ma-
gukat megmutatni a tu-
dósok. A kutatók ilyen-
kor reflektorfénybe kerül-
nek, amire ritkán van le-
hetQség. Remélem, attól, 
hogy egyre többen jelen-
nek meg a Kutatók Éjsza-
káján, a m_szaki és termé-
szettudományos területe-
ket többen megismerik, és 
egyre többen fognak ilyen 
pályát választani.  

– A programok nagy 
része természettudomá-
nyos és m_szaki jelleg_. 
Mi a helyzet a társada-
lomtudományokkal?

– Ez érdekes dolog. 
Az biztos és nem lehet véletlen, hogy a 
technológiai újítások iránt a legnagyobb az 
érdeklQdés. De azért itt a Holocaust Múze-
umtól a Parlamenti Könyvtárig több min-
den megjelenik. Persze, ha megnézzük az 
Unió új keretprogramját, kimondottan tech-
nológiára, innovációra adja a pénz zömét. Én 
mégis úgy gondolom, hogy a tudomány min-
den területen tudomány. Azt gondolom, hogy 
abban a világban, ahol a GDP jelentQs része 

szolgáltatásokból termelQdik ki, igen nagy 
szükség van széles látókör_, intelligens, jó 
kommunikációjú emberekre. 

– Mi az, amit jobban kellene csinálni?
– Az már nyilvánvaló, hogy nem elQ-

adásokat kell tartani. Amit észrevettünk az, 
hogy a szórólapoknak nincs nagy impaktja. 
Mire elkezdünk szórólapozni, addigra már 
mindenki hallott a programról. Inkább rádió-
spotokra vagy villamosra kirakott reklámra 
van szükség. 

– Van jövQje a Kutatók Éjszakájának? És, 
ha igen, merre érdemes tovább vinni?

– A magyarországi helyszíneket több mint 
70 ezer érdeklQdQ kereste fel, de minden más 
adat is azt mutatja, hogy sikeres projektrQl 
van szó. A siker egyik fontos összetevQje 
az, hogy mindenhol a helyi adottságokra, 
jellegzetességekre építettek. De feltétlenül 
szeretném kikérni a résztvevQk véleményét 
azért, hogy minél jobban tudjunk segíte-
ni. Hatásvizsgálatot is szeretnénk végezni, 
hogy megnézzük, látszik-e valami. Segítene 
az is, ha lenne egyfajta mecenatúra pályá-
zat azoknak, akik ezt csinálják. Nem feltét-
lenül tudománynépszer_sítésre van szükség, 

hanem a tudományos élet népszer_sítésére 
vagy akár mindkettQre. Korábban voltak 
ilyenek. Itt nem milliárdokról van szó. Pár 
millióból már nagyon fontos dolgokra le-
hetne költeni, és nemcsak a Kutatók Éj-
szakájára, hanem Science Café-kra és ha-
sonlókra is. 

Az interjút készítette: 
TRUPKA ZOLTÁN

 INTERJÚ
 

„Remélem, attól, hogy egyre többen jelennek meg a Kutatók 
Éjszakáján, a m_szaki és természettudományos területeket 
egyre többen választják majd” (Harangozó Dávid felvétele)

Világrekord született a Roboskicc Challenge 
kezdeményezésén a Kutatók Éjszakáján az Ericsson K+F 
központjában Budapesten. Több mint 500 robot rajzolt 

egyszerre egyetlen nagyméret_ vászonra

A Kutatók Éjszakájának elsQ tíz éve
Beszélgetés Kardon Béla tudományos igazgatóval
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A Typotex Kiadó „Az elb_völt fizi-
kus” címmel gy_jteményt jelente-
tett meg Patkós András akadémi-

kus elQadásaiból és korábban megjelent 
írásaiból. Az ELTE kiváló elméleti fiziku-
sa, a részecskefizika, statisztikus fizika és 
kozmológia elismert kutatója „b_völetének 
forrását” a könyvbQl vett alábbi idézettel 
lehet a legjobban szemléltetni (13. old): 

„A természetrQl szerzett tudásunkat a 
csiszolt gyémánt szépségével vetekedQ ter-
mészettörvényekben foglaljuk össze. Egy-
egy tömör szimbólummal kifejezett, New-
ton, Maxwell vagy Einstein nevéhez kap-
csolt természettörvény teljesítQ-képességét 
a hozzájuk vezetQ résztörvényeknek és az 
azokból kibontható következtetéseknek a 
mikrovilágtól az extragalaktikus tartomá-
nyokig terjedQ univerzális érvényessége 
igazolja. E komplex eszköztár részletekbe 
menQ elsajátítása az alapja a kutató fizikus 
és kémikus, a tervezQ mérnök, sQt a fizikai 
eszközökkel diagnózist állító orvos sikeres-
ségének is.”

A könyv elsQ része (Egy b_vészinas ál-
ma) a tudománnyal, a tudományos alko-
tással és a magyar nyelv_  ismeretterjesz-
téssel összefüggQ gondolatait összegzi, 
amelyekbQl érdemes a legfontosabbakat  
szó szerint is idézni: „A tudományos igaz-
ságok bizalommal társuló befogadására 
akkor van esélyünk a nagyközönségnél, ha 
új, nagy hatású, pozitív töltet_ metaforákat 
tudunk hozzákapcsolni a tudomány elQre-
haladásához...” (14. old.)

„A tudomány törvényeinek a nagykö-
zönségre gyakorolt hatóereje megsokszo-
rozódik, ha filozófusok, írók és más m_vé-
szek az általános emberi sors megvilágítá-
sára adekvát hasonlatként használják azo-
kat. Mindig nagy örömet érzek, ha egy-egy 
író eszköztárában felfedezem a tudomá-
nyos igazságok valamelyikének tükrözQdé-
sét...” (16. old.)

„Terjed az a nézet, amely az emberiség 
birtokában lévQ ismereteket több mint ele-
gendQnek minQsíti. Értékesnek, finanszí-
rozandónak csak az ember mindennapos 
jobblétének – a fejlett országokban kife-
jezetten a kényelmének – szempontjából 
hasznos fejlesztéseket ismeri el, a kutatás-
ra és az oktatásra fordított minden fillért 
tQkeszer_ befektetésnek tekint, és annak 
megtérülését állítja legfQbb minQségi kö-
vetelményül az oktatók és oktatási intéz-
ményrendszer elé.” (20. old.)

„A hasznosságot szajkózó, populistának 
ható tudománypolitikai jelszavak nyomá-

sának növekedése és a nagyközönségtQl el-
választó szakadék szélesedése a drágaság, 
az öncélú haszontalanság és az érthetetlen 
elvontság jelzQit aggatják az alapvetQ ter-
mészeti jelenségek kutatóira...” (23. old.)

Ezek a megjegyzések már csak azért 
is különösen fontossá és aktuálissá teszik 
Patkós professzor könyvét, mivel 2015. 
október 23-án a Wall Street Journal „The 
Myth of Basic Science” címmel cikket kö-
zölt Matt Ridley, a neves brit újságíró, a 
Lordok Háza tagja tollából, amely durva 
támadást tartalmaz az alapkutatás ellen. 
EbbQl érdemes kiemelni a következQ, erQ-

sen vitatható mondatokat: „A legtöbb tech-
nológiai áttörés a m_szakiak barkácso-
lásának eredménye, nem pedig a kutatók 
hipotézis hajszolásáé... Lehet hogy eret-
neknek hangzik, de az «alapkutatás» közel 
sem olyan eredményes új találmányok lét-
rehozásában, mint ahogy azt hajlamosak 
vagyunk gondolni....” 

A cikkgy_jtemény második és harmadik 
fejezete áttekinti a fizika legizgalmasabb 
fejezeteit, a vákuum szerkezetét, a téridQ 
és az elemi részecskék szimmetriáit, a ne-
utrínó oszcillációt, valamint a témakör leg-
újabb fejleményeit.

Egy igen érdekes és olvasmányos feje-
zet (A varázserQ hatványozása), a szerzQ 
szavaival élve „Irodalmi fizika középha-
ladóknak”. Olyan irodalmi alkotásokat is-
mertet és elemez, amiknek a témája szo-
rosan kapcsolódik a fizika történetéhez, 
valamint annak egyes fejezeteihez az ent-
rópiától kezdve egészen a kvantumtudatos 
életig és a kvantumbiológiáig.

A Túl a varázskörön szekció témája 
minden, ami ugyan már nem b_völ el, de 
kapcsolatban áll a tudománnyal, tudomá-

nyos kutatással és az oktatással. Ebben 
a részben a szerzQ fontos kritikai észre-
vételeket tesz, amelyek már csak azért is 
figyelemre méltóak, mert azok egy nagy 
gyakorlattal rendelkezQ kutató és oktató 
tapasztalatait összegzik.

Érdekes lehet kiemelni és szó szerint 
idézni, melyek a szerzQ szerint napjaink-
ban a tudománnyal szembeni legaktuáli-
sabb kihívások:

„1. A muzulmán világ emancipációs tö-
rekvéseit természettudományosan és m_-
szaki fejlesztésekkel támogató erQfeszí-
tések okozta politikai feszültségek részei 
mindennapjainknak.

2. A politikai primátusra törekvésen túl 
a piaci versenyben maximalizálható nye-
reség is domináns részévé vált a tudo-
mányos tevékenységet meghatározó külsQ 
környezetnek.

3. A profithajsza a legtöbb alkalmazha-
tó eredményt nyújtó anyagtudományban, 
gyógyszerkutatásban és a biotechnológi-
ában is kirívó csalásokhoz vezetett, amely 
ügyeknek fQszereplQi a legsötétebb b_nö-
zQk sorába süllyedQ kutatók voltak.”

Végezetül egy kritikai észrevétel a ha-
zai állapotokról: „Az OTKA jelentQségé-
nek csökkenése, költségvetésének gyako-
ri megkurtításának kísérletei, az alapku-
tatásokat «haszontalan kutatásokként», 
az abban dolgozókat «megélhetési kuta-
tóként» aposztrofáló politikusi megnyi-
latkozások kiemelkedQ kutatók tucatjait 
késztették ebben az évtizedben visszafor-
díthatatlan külföldi letelepedésre. Itthon 
hiánycikké vált a negyvenes éveiben já-
ró, nemzetközi súlyú tudományos szemé-
lyiség. Jó esetben a kutatással felhagyók 
közül kerültek ki a hazai alkalmazott pro-
jektek menedzserei, de az úgynevezett al-
kalmazott kutatási projektek szakmai elbí-
rálása manipulálásának fokozódása miatt 
számos, a szakmában középszer_nek szá-
mító személykerült elQtérbe.”

Patkós András könyve érdekes, gondo-
latébresztQ és fontos alkotás. Mindenkinek 
ajánlható, akit érdekel a természet, a fizi-
kai világ, szeret gondolkodni és foglalkoz-
tatja a tudomány története és jelene. Meg 
kell azonban jegyezni, hogy nehéz olvas-
mány lehet olyan fiatalok számára, akik-
nek a korszer_ oktatásnak köszönhetQen 
kevesebb hangsúlyt kap kurrikulumukban 
a „felesleges” alapvetQ fizikai ismeretek 
oktatása.

BENCZE GYULA

OLVASÓNAPLÓ

Egy elb_völt fizikus nyomában
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(2015. november)

SZUPERFLEREK

A modern, m_szeres napmegfigyelés tör-
ténetének legerQsebb napkitörését (flerjét) 
2003. november 4-én figyelték meg, ami-
kor a Napból kidobott részecskék elér-
ték a Földet, a sarki fény egészen Florida 
szélességéig megfigyelhetQ volt. Ameny-
nyire a múltbeli megfigyelések alapján 
rekonstruálni lehet, ennél csak az 1859-
es napkitörés lehetett nagyobb, amikor 
még az EgyenlítQ környékérQl is látható 
volt a sarki fény. Ugyanakkor ezek a ki-
törések eltörpülnek azon több tízezerszer 
erQsebb szuperflerek mellett, amelyeket a 
csillagászok a Naphoz hasonló színképtí-
pusú csillagoknál gyakran megfigyelnek. 
A csillagászok keresik a jelenség okát, kü-
lönös tekintettel arra, hogy a Nap is meg-
lephet-e bennünket egy ilyen pusztító ere-
j_ kitöréssel.

A flerek a Nap mágneses jelenségei. A 
Nap belsejében generálódó mágneses tér 
erQvonalai a Nap felszínén (fotoszféra) a 
napfoltokat hozzák létre, de az erQvonalak 
a napkoronán keresztül záródnak. Megfe-
lelQ körülmények között a koronában az 
elég erQs mágneses térbQl energia szabadul 
fel, ez okozza a flert. Az ilyenkor kidobó-
dó részecskék egy része érheti el a boly-
góközi mágneses tér erQvonalai mentén a 
Földet, sarki fényt és különbözQ mágne-
ses zavarokat okozva. Míg a Nap esetében 
egy a látható fény tartományában is meg-
figyelhetQ fler (ún. fehér fler) átlagosan 10 
percig tart, addig a szuperflert produkáló 
csillagoknál a kitörés idQtartama közel fél 
nap is lehet.

Hiroyuki Maehara japán csillagász és 
csoportja 2012-ben a Kepler-_rtávcsQ ada-
tait elemezte, de a fénygörbékben nem el-
halványodásokat keresett (ez volt a Kep-
ler fQ célja), hanem kifényesedéseket. A 
Napon tapasztalhatóhoz hasonló, gyenge 
flereket a Kepler észleléseibQl nem lehe-
tett kimutatni, viszont a Kepler által meg-
figyelt több mint 100 ezer csillag között 
148 olyan, a Naphoz hasonlót talált, ame-
lyek együttesen 365 szuperflert produkál-
tak. KésQbb mások ugyancsak százszámra 
fedeztek fel a Naphoz hasonló csillagok 
fénygörbéiben szuperflereket. Egyúttal a 
fénygörbén elQforduló minimumokból azt 
is megállapították, hogy a szóban for-
gó csillagok olyan hatalmas méret_ nap-
foltok fordulnak elQ, amilyenek a Napon 
soha. Idén egyes gyanús csillagok szín-

képében az egyik földi óriástávcsQvel a 
mágneses tér vizsgálatát jobban lehetQvé 
tevQ színképvonalakat (ionizált kalcium 
és hidrogén-alfa) vizsgálták. Kimutatták, 
hogy ezeknek a csillagoknak sokkal erQ-
sebb a mágneses tere, mint a Napé, így 
nyilván ezzel függ össze a rendkívül erQs 
flertevékenység.

Keresték a földtörténeti múltban az 
esetleges szuperflerek nyomait. Amikor a 
Napból érkezQ nagyenergiájú részecskék 
elérik a Föld légkörét, ott szén–14 izotópot 
hoznak létre, amely beépül a növényekbe. 
Ugyancsak japán kutatók néhány éve fák 
évgy_r_inek vizsgálata alapján kiderítet-
ték, hogy Kr.u. 775-ben hirtelen megnQtt a 
C–14 koncentráció. A mérést azóta mások 
is megerQsítették. A kozmikus részecskék 
hatására berillium–10 izotóp is keletkezik, 
amelynek a jelenlétét az Antarktisz Qsi je-
gében mutatták ki. A réteg elhelyezkedése 
ugyancsak a 775. évre utal. Nem sikerült 
egyértelm_en bizonyítani, hogy az izotó-
pok feldúsulását valóban szuperfler okoz-
ta, de egy, az általunk megfigyelt legerQ-
sebb flereknél 10–50-szer erQsebb napki-
törés a lehetséges okok közül a valószí-
n_bbek közé tartozik. Hasonló, de kisebb 
csúcsot mutattak ki az izotópok mennyisé-
gében a 200 évvel késQbbi évgy_r_kben, 
többet azonban nem találtak. Ez egyúttal 
felsQ határt adhat arra, milyen gyakran kö-
vetkezhetnek be a Nap rendkívül erQs ki-
törései.

A nagy kérdés az, hogy vajon a Nap a 
közelebbi vagy távolabbi jövQben produ-
kálhat-e (a technikai civilizációt súlyosan 
veszélyeztetQ) szuperflert. Elméleti szá-
mítások szerint ennek nem zárható ki az 
esélye. Modellszámítások szerint a Nap 
akár egy napciklus (kb. 11 év, mágnese-
sen 22 év) alatt felépíthet olyan erQs mág-
neses teret, amelyik a 2003-asnál tízszer 
erQsebb flert okoz. Negyven év alatt a 12 
évvel ezelQttinél 100-szor erQsebb flerhez 
is kialakulhatnak a kedvezQ körülmények. 
Elméletileg legalábbis, és a kutatók csak 
a lehetQségrQl beszélnek, nem a tényleges 
kialakulásról. És ez még mindig messze 
elmarad a más csillagoknál megfigyelhetQ 
több tízezerszer erQsebb kitörésektQl.

Amint az ilyenkor általában a végszó 
szokott lenni, a kutatók rámutatnak, hogy 
további adatokat kell gy_jteni. Egyrészt az 
említett és más módszerekkel keresni kell 
a múltbeli események nyomait. Mások a 
fotoszférában az úgynevezett granuláci-
ós szerkezetben (a fel-leáramlások miatt 
kialakuló cellaszer_, szemcsésnek látszó 
szerkezetben) megjelenQ szupergranulákat 
vizsgálják. Ezek alapján nem zárják ki a 
szuperfler kialakulásának a lehetQségét, de 
azt valószín_tlennek tartják. Folyik a Nap 
folyamatos megfigyelése, földi m_szerek-
kel éppúgy, mint a világ_rbe telepített 
naptávcsövekkel. Végül, de nem utolsó-

sorban vizsgálják a szuperflereket mutató 
csillagokat, összefüggést keresve a csil-
lag további fizikai paraméterei (foltosság, 
forgás, mágneses tér stb.) és a szuperfler 
aktivitás között, hogy megbízhatóbb kije-
lentéseket tehessünk arra vonatkozóan, fe-
nyeget-e bennünket egy szuperfler méret_ 
napkitörés.

(2015.  november 6.)

MIÉRT JÓ A HÖRCSÖGNEK A TÉLI 
ÁLOM?

Bécsben több mint 15 éve vizsgálják a 
szabadon élQ hörcsögöket. Azt, hogy a 
születési hónap befolyással van a késQbbi 
életre, nemcsak azok állítják, akik hisz-
nek a horoszkópokban, hanem még a ku-
tatók is. Egy közelmúltban végzett vizs-
gálat szerint embernél még az is növelhe-
ti a bizonyos betegségekre való hajlamot, 
hogy melyik évszakban született. A Bécsi 
Egyetem Magatartástudományi Biológia 
tanszékének kutatói Millesi Éva vezeté-
sével most horoszkóp nélkül szeretnének 
rájönni, hogy hogyan hat a születési dá-
tum a hörcsögök életére.

Különleges jellemzQje a hörcsögök-
nek, hogy bár téli álmot alszanak, szezo-
nonként többször fialnak. A nQstény ápri-
lis elején elQjön vackából, s Qszig, mire 
újra elt_nik a föld alatt, vagyis visszatér 
alvóhelyére, akár három almot is felnevel. 
A megfelelQ energiatartalékot igénylQ téli 
álom túléléséhez azonban egy augusztus-
ban világra jött hörcsögkölyöknek a fel-
tételei teljesen eltérnek azoknak a köly-
köknek a feltételeitQl, amelyeknek már 
májustól lehetQségük van elegendQ zsír-
tartalék raktározására. 

Ezért a késQbb született hörcsögök a te-
let csak az odúban lévQ megfelelQ meny-
nyiség_ tartalékkal tudják túlélni, míg a 
korábban született hörcsögök a testzsír-
tartalékaikból fogyaszthatnak, vagyis a tél 
nagy részét alvással tölthetik – tele élés-
kamra nélkül.

Az elsQ téli álmot követQen tavasszal 
még a nagyobb, késQbb született hímek-
nek sincs esélyük az ivarérett nQstényekért 
folytatott harcban az idQsebb fajtársaikkal 
szemben. Az év során azonban késQbb ki-
használják lehetQségeiket, amikor a nQs-
tények készek a második vagy harmadik 
alom foganására. Genetikai vizsgálatok 
azt is igazolják, hogy egy nQstény fiainak 
akár több apja is lehet. Azonban nemcsak 
a kölykök, hanem a nemek között is van 
különbség az áttelelés tekintetében. Meg-
figyelték ugyanis a nQstényeket, hogy az 
áprilistól októberig tartó periódusban be-
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gy_jtik a táplálékot, míg a hímek helyben 
fogyasztják el azt.

Ennek is megvan az értelme, mivel a 
hímek a párzásra kész nQstények kere-
sése során sokat vándorolnak, s gyakran 
változtatják kotorékukat. LegkésQbb au-
gusztusban befejezQdik a hímek szapo-
rodási fázisa, ekkor készülhetnek a télre 
és elegendQ zsírtartalékkal gy_jthetnek a 
hosszú téli álomra, ami azonban a nQsté-
nyeknek alig sikerül. Ez kihat téli álmuk 
idQtartamára.

A téli álom a test számára kiváló ener-
giatakarékos üzemmód, a nem életfontos-
ságú testfunkciók egyfajta készenléti ál-
lapota. Ezen kívül a téli álmot alvó álla-
tok a kotorékban védettek a ragadozókkal 
szemben. Mindezek mellett természetesen 
megvan a maga hátránya is: az állatok im-
munrendszere ugyanis kikapcsol, fogéko-
nyak lesznek a betegségekre. Az ürgéken 
vizsgálatokkal igazolták, hogy a hosszú 
nyugalmi idQszak nem tesz jót az agynak, 
a szinte inaktív idQszakot követQen memó-
riaproblémák lépnek fel.

A sün, a denevér és a mormota Qsszel, 
mikor h_vösre fordul az idQ, téli álomba 
vonul. A testhQmérsékletük kb. 30 fokról 
5 fokkal csökken az alvóhely hQmérsék-
letétQl és állatfajtól függQen. A légzés és a 
pulzus erQsen lelassul, a bélrendszer kivá-
lasztása leáll. Ez a nyugalmi idQszak azon-
ban nem teljesen passzív. Egy ellenQrzQ 
rendszer felügyeli a testhQmérsékletet, ha 
egy bizonyos küszöbhatárt elér, bekapcsol 
a belsQ f_tés.

A nyugalmi idQszakot minden állatnál 
megszakítja egy-egy rövid ébrenléti sza-
kasz: ilyenkor a testhQmérséklet, a légzés-
szám és a szívverés néhány órától akár na-
pokig ismét az ébrenléti szakasznak meg-
felelQen m_ködik. Máig nem tisztázott 
azonban, hogyan történik a rövid ébredési 
szakaszok szabályozása, és miért van rájuk 
szükség. A hörcsögök mindenesetre ezt a 
szakaszt kihasználják, hogy ilyenkor tarta-
lékaikból csemegézzenek.

FelvetQdik a kérdés, hogy a mezei hör-
csögök, ha felesleges mennyiség_ táplá-
léktartalék van – ami a természetben alig 
fordul elQ – nélkülözni tudják-e a téli ál-
mot. Erre keresték a választ laboratóriumi 
körülmények között. A kutatási terület a 
bécsi Ferenc József Császár kórház. A tá-
gas területen belül kijelölt vizsgálati he-
lyen tavaly 74 kifejlett hörcsögöt és 242 
kölyköt tartottak nyilván. Némely állatot 
a könnyebb megfigyelhetQség érdekében 
veszélytelen festékkel jelölnek meg. Az 
élvefogó csapdákat rendszeresen ellenQr-
zik, az állatok súlyát lemérik, megmérik 
fej- és testkörfogatukat, valamint lábhosz-
szukat. Mindez állatonként csupán 5 per-
cet igényel. A hörcsögök több befogást 
követQen is önként mennek a csapdák-
ba, melyben mogyoróvajjal kínálják Qket. 

A székletbQl végzett hormonvizsgálatok 
bizonyítják, hogy a befogás és a mérés 
az állatoknak semmilyen tartós stresszt 
nem jelent.

A kutatócsoport speciális testtömeg-
indexet állapított meg a hörcsögökre néz-
ve, azért, hogy meghatározzák a test zsír-
tartalmát a testméretek segítségével. Így 
már nem csak invazív módon lehetséges 
élQ állatokon megállapítani, hogy meny-
nyi a zsírtartalékuk, mielQtt elvonulnak 
a téli álmukba, illetve amikor tavasszal 
felébrednek.

(2015. november 19.)

TRÓPUSI ERDP A SARKVIDÉKEN

A devon idQszakban (416–358 millió év-
vel ezelQtt) t_ntek fel a Földön a legelsQ 
nagytermet_ fák. Szintén ebben az idQben 
jelentQsen csökkent a légkör szén-dioxid-
tartalma. Így nem meglepQ módon a kuta-
tók összefüggést vélnek a felfedezni a két 
esemény között. A legkorábbi erdQkben 
növekedQ fák minden bizonnyal jelentQs 
szerepet játszottak a légkör „megtisztítá-
sában”, miközben az üvegházhatású szén-
dioxidot felhasználták a fotoszintézishez 
és így hozzájárultak a devon idQszak vé-
gén bekövetkezQ globális leh_lési ese-
ményhez.

Mintegy 380 millió évvel ezelQtt s_r_ 
trópusi erdQ borította az EgyenlítQhöz kö-
zeli területeket. A 3–4 méter magas, alul 
kiszélesedQ törzs_ fák ívelt ágain t_sze-
r_ levelek helyezkedtek el. A paleonto-
lógusok most felfedezték ennek az erdQ-
nek a fosszilizálódott törzseit, de nem a 
mai EgyenlítQ környékén, hanem Skan-
dinávia sarkvidéki területein. A Norvé-
giához tartozó Svalbard-szigetcsoporton 
(Spitzbergák) német kutatók találták meg 
az egykori erdQ fosszilis maradványait. 
A felfedezés felkeltette a Cardiff Egye-
temen dolgozó Chris Berry figyelmét, 
aki már korábban is sokat foglalkozott 
a devon idQszaki fosszilis fákkal. Eddig 
többnyire erQsen töredékes leletek alap-
ján próbálta meg rekonstruálni az egyko-
ri fatermet_ növényeket. Az új lelQhelyen 
viszont számos, többé-kevésbé ép fatörzs 
fosszilizálódott. Így érthetQ módon Berry 
nagy lelkesedéssel vetette magát a mun-
kába, hiszen a korábbi lelQhelyekhez ké-
pest itt jóval több információt tudott ösz-
szegy_jteni az egykori erdQ ökológiai vi-
szonyairól.

John Marshall, a Southampton Egye-
tem kutatója spórákat gy_jtött a fama-
radványokat bezáró kQzetbQl, és összeha-

sonlította azokat más lelQhelyek mintái-
val, hogy megállapítsák a svalbardi erdQ 
korát. Kiderült, hogy a fosszilis erdQ 20 
millió évvel idQsebb, mint korábban fel-
tételezték, így izgatottan döbbentek rá, 
hogy az erdei ökoszisztémák megjelené-
sének eddig ismert egyik legkorábbi bi-
zonyítékai hevernek a lábaik elQtt. A je-
lenlegi adatok szerint az egykori erdQben 
legalább 1 kilométer széles és 5 kilomé-
ter hosszú területet borítottak be a fák. A 
törzsmaradványok három kisebb felületen 
bukkannak ki a felszínre a svalbardi szi-
geteken. Igazán látványos feltárás azon-
ban az egyik sziget sziklás pereménél ta-
lálható, ahol a rétegsorban számos egy-
más fölött települQ rétegben láthatók az 
egymás hegyén-hátán elhelyezkedQ fa-
törzsek.

MielQtt a lemeztektonikai mozgások 
elszállították volna az erdQt több ezer 
kilométerre északra, a fák az EgyenlítQ 
környékén éltek a devon idQszakban. A 
svalbardi erdQ azonban nem hasonlított a 
modern trópusi erdQkre. A 380 millió év-
vel ezelQtt megjelent Qsi fák fQleg korpa-
füvek (Lycopsida) voltak. A korpafüvek 
egyetlen érrel rendelkezQ leveleket nö-
vesztenek és spórákkal szaporodnak. Je-
lenleg mintegy 1200 fajuk él a Föld kü-
lönbözQ területein. A svalbardi erdQben a 
korpafüvek mintegy 3–4 méter magasak 
voltak, és nagyon szorosan egymás mel-
lett növekedtek. Helyenként mindössze 
20 centiméter távolságra voltak egymás-
tól a fatermet_ növények. A törzsek kissé 
kiszélesedtek az alsó részükön, a felszí-
nüket pedig gyémánt alakú, vagy ovális 
mintázat díszítette. Az ehhez hasonló er-
dQk sokkal több szén-dioxidot nyelhettek 
el a légkörbQl, mint azok a kisebb termet_ 
növények, amelyek korábban borították a 
bolygó felszínét.

A kutatók szerint a fák megjelenése a 
legvalószín_bb oka annak, hogy a lég-
köri szén-dioxid-szint a devon idQszak-
ban a mostani érték 15-szörösérQl nagy-
jából a mai szint körüli értékre zuhant 
rövid idQn belül. Nem a svalbardi erdQ 
az egyetlen, amely fosszilizálódott eb-
bQl a földtörténeti idQszakból. Hason-
ló korú, de kissé idQsebb maradványok 
találhatók Gilboa területén (New York). 
Annak az erdQnek az összetétele azon-
ban teljesen eltérQ volt. Azon a terüle-
ten hatalmas pálmaszer_ fák alkották az 
erdQt (Wattieza), és nagyon kevés volt a 
korpaf_. Ugyanakkor, meglepQ módon, 
a Gilboa területén leggyakoribb fák tel-
jesen hiányoztak a svalbardi erdQbQl. Ez 
azt sugallja, hogy nagyjából egy idQben 
több növénycsoport is eljutott a fejlQ-
désnek arra a szintjére, hogy erdQket al-
kosson, és jelentQsen eltérQ összetétel_ 
erdQk boríthatták a devon idQszaki Föld 
felszínét.

FOLYÓIRATSZEMLE
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Szentesen lakom, ezért 
érdekel már kiskorom 

óta a hely története. A 
Koszta József Múzeum 
melletti iskolában végez-
tem az általános iskolát, 
és többször is voltunk a 
történelemtanárunkkal a 
múzeumban. Itt a kézm_-
ves-foglalkozások mellett 
elmondták nekünk nem-
csak Szentes, hanem a vá-
roshoz tartozó részek tör-
ténelmét is. Megtudtam, 
hogy a jelenleg huszon-
nyolcezer fQt számláló 
település régebben még 
csak néhány utca volt. A 
városnak nagy jövedelmet hozott a faúsz-
tatás a Kurca folyón (ami eredetileg az élQ 
Körös folyó volt), a Kurca ma is keresztül-
folyik a városon, akkor pedig még rendes 
folyó volt, és akadálytalanul tudták szállí-
tani a fát és a sózott halat. A só akkor még 
nem csak ételízesítQ volt, ebben tartósí-
tották a halakat, hogy tovább elálljanak a 
hosszú utakon. A folyami szállítási lehe-
tQség 1860 körül megsz_nt, mivel akkor 
leválasztották a Tiszáról a Kurcát, így ma 
már ez egy belvízelvezetQ csatorna.

A város területén a kQkorszak óta ma-
radtak fent jelentQs régészeti emlékek, 
kezdetleges települések és sírok nyomai, 
amelyeket a Koszta József Múzeum tárt 
fel. Amikor ott voltunk, szép és gazdag 
bemutatót állítottak össze nekünk. De nem 
csak az ókorból maradtak itt fent emlékek, 
a népvándorlás kora is elképesztQen gaz-
dag. A honfoglaláskor Ond vezér népe la-
kott Csongrád megyében, a tatárjárás után 
dunántúli telepesek költöztek be Szentes 
környékére. ElQször 1332-ben említik meg 
a Scenthus, azaz Szentes nevet. A lakosok 
a török támadások elQl a város szélén lé-

vQ, mostanra már lecsapolt mocsárban hú-
zódtak meg az állataikkal együtt.  Ma már 
a mocsár helyén újonnan épített házak áll-
nak, köszönhetQen a mocsarak lecsapolá-

sának és a Tisza szabályozásának.  
Szentest 1546-ban nevezik elQször me-

zQvárosnak, azóta is jelentQs agrártevé-
kenység folyik a város körül. A kiegyezés 

után az országban egyedülállóan minden 
honvéd házhelyet kapott, így indult meg 
a város terjeszkedése és mai formájának 
felvétele. Föld nélküli lakossága kubiko-
sokból állt, akik a Tisza szabályozásánál 
dolgoztak. 1878 és 1950 között Csongrád 
megye székhelye volt, a megyeháza még 
ma is áll. A megyeháza mellett fúrták az 
Alföld harmadik artézi kútját 1885-ben. 
Az alföldi városok közül itt épült elQször 
gQzfürdQ 1868-ban és a ma is üzemelQ 
1893-ban készített uszoda. Szentes életé-
ben jelentQs szerepet játszottak és játsza-
nak ma is a természetes folyó- és állóvi-
zek, ezért választottam ezzel kapcsolatos 
témát a dolgozatomhoz.

Dolgozatom témája a bökényi duzzasz-
tó, ami Magyartés és NagytQke közelé-
ben található. A környezQ puszta a Körös–
Maros Nemzeti Park része. A duzzasz- A duzzasz-A duzzasz-
tó 1905 és 1907 között épült, a Hármas-
Körös 5,6 kilométeres szakaszán. A 

szentesi határ közelében 
található a Bökény nev_ 
d_lQ, amirQl a bökényi 
nevet kapta a duzzasztó.

„A terveket elQször a 
gyulai folyami mérnök-
ség készítette el, a Fehér-
Körös gyulai t_sgátjának 
és az Alsó-Béga 
csegéinek mintájára. A 
tervek szerint betonból, 
téglából, valamint fara-
gott kQbQl készült volna. 
A pályázatot úgy írták át, 
hogy ne csak az erede-
ti tervek szerint lehessen 
megépíteni, hanem vas-
betont is lehessen hasz-

nálni hozzá. Három tervet készítettek, eb-
bQl kettQ volt alkalmas a kivitelezéshez, 
mert a pályázaton kiírt összegnél keve-
sebbQl is meg lehetett valósítani. Az el-

A bökényi duzzasztó és a kamrazsilip 
elhelyezkedésének terve

A duzzasztó mellett annak emlékm_ve is látható

A bökényi duzzasztó története
MOLNÁR ÁDÁM

Horváth Mihály Gimnázium, Szentes
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sQt Kovács Sebestyén Aladár egyetemi 
tanár készítette, amivel a Magyar ÉpítQ 
Részvénytársaság tett ajánlatot. A má-
sodik elfogadható tervet Freund Henrik 
és fiai „czég” nyújtotta be és 
Dr. Zielinski Szilárd egyetemi 
tanár készítette. A földm_velés-
ügyi miniszter úgy döntött, hogy 
vasbetonból épüljön a duzzasz-
tó. Az olcsóbb ajánlat nyert vé-
gül, amit Dr. Zielinski készített. 
Érdekességként említem meg, 
hogy az építés során több külföl-
di vendég is megfordult a duz-
zasztónál és hajózsilipnél, például 
olasz, osztrák, cseh, porosz és vé-
letlenül még egy tanulmányi úton 
lévQ japán utazó is megtekintette 
az építkezést.”[1] 

A duzzasztó egyben hajózsilip 
is, ami a hajóforgalmat kívánta 
megkönnyíteni. A duzzasztó fel-
adata elsQsorban az volt, hogy megemelje 
a vízszintet a folyószakasz mentén. Ezzel 
az öntözéshez szükséges vizet is biztosí-
totta a környezQ öntözQcsatornák számá-
ra. A duzzasztó mellett hajózsilip is épült, 
amivel a folyó a békésszentandrási víz-
lépcsQig hajózható lett. Ez volt az elsQ 
vasbeton szerkezet_ vízépítési m_tárgy 
Magyarországon. „A vasszerkezeteket a 
MÁVAG szállította. A duzzasztó egy 35 
méter széles t_gát, amely a mederbe le-
fektethetQ 27 darab keretlábból, 15 darab 
t_tartó csQbQl és az azokra támasztható 
350 darab 464 centiméter hosszú vörös-
fenyQ-gerendából állt. Az üzemi duzzasz-
tás 3,53 méter. A hajózsilip 10 méter szé-
les és 68 méter hosszú. Az átzsilipelhetQ 
legnagyobb uszály 1000 tonnás. A kamra 
feltöltése és ürítése a zsilip falában el-
helyezett oldalcsatornákon keresztül tör-
tént. A kapuszárnyak vasszerkezetét ké-
zi mozgatással vezérelték. Az építkezés 
közben féltek, hogy elönti Qket az árvíz, 
amiért egy védQ körtöltést hoztak létre 
ideiglenesen, szerencsére a kétéves épít-
kezés alatt nem volt nagyobb jelentQsé-
g_ árvíz.”[2]

A m_ködtetés során 
állandó felügyeletet igé-
nyelt a duzzasztó és a 
hajózsilip. Amikor a víz-
állás áradás miatt egyéb-
ként is magas volt, a duz-
zasztóból a fagerendákat 
kivették, a tartóelemeket 
lefektették a mederbe. 
CsökkenQ vízállás esetén 
a tartókat újra felállítot-
ták, a gerendákat, ami-
ket t_nek neveztek, ké-
zi erQvel beleállították a 
tartókba. A gerendák kö-
zött átfolyt a víz, ezzel a 
megoldással szabályozták 

az átfolyó víz mennyiségét. Amikor több 
vizet akartak átengedni a duzzasztón, ak-
kor kivettek a gerendák közül. Amikor az 
volt a cél, hogy minél több vizet tartsanak 

vissza, az összes gerendát behelyezték, és 
egy vaskeretre feszített ponyvával tartot-
ták vissza a vizet. Áradás 
idején akár a közeli fa-
lu összes férfi lakosára 
szükség volt, hogy minél 
gyorsabban vissza tudják 
bontani a duzzasztót. Az 
új üzembe helyezésnél 
akár egy tucat ember több 
napi munkájával állítot-
ták újra m_ködQképes ál-
lapotba. A duzzasztóm_ 
közelében egy raktárépü-
let épült, ahol a szétsze-
relt alkatrészeket tárolták. 
Amikor még m_ködött a 
duzzasztó, a raktártól egy 
sínpár vezetett a partra. 
Ezen szállították le az al-
katrészeket. Mára a sín-
párt felszedték, csak a raktárépületen belül 
látható. Az összeszerelt duzzasztó felett 
vaslemezbQl összerakott gyaloghídon át 
lehetett kelni a folyón, ami akár egy mo-
tort is elbírt. A folyami hajózás visszaesé-
se miatt elQször a zsilip m_ködését szün-

tették be. KésQbb a duzzasztó m_ködése is 
leállt, mert nem volt igény az öntözQvízre 
a környéken.

A duzzasztó történetének 
kronológiája 

• 1905–1906: megépül,
• 1907: üzembe helyezés,
• 1908: az árvíz kimossa az ásott medret, 
• 1931: a vasbeton utófenék lemez be-

szakad,
• 1935–1937: elsQ nagyobb felújítás a ha-

józsilipen,
• 1936–1937: a duzzasztóm_ jó karba he-

lyezése ,
• 1936–1942: Békés szent andrás is meg-

épül,
• 1947 szilvesztere: gátszakadás,
• 1973: második, nagyobb felújítás,
• 1979–1980: védetté nyilvánítják,

• 1982: az OVH megbízásából ta-
nulmány készül a lehetséges re-
konstrukcióról,
• 1982: az ideiglenes üzemen kí-
vül helyezés mellett döntenek,
• 1983: a megszüntetéssel azon-
ban sok probléma merül fel, tanul-
mány készül,
• 1985: az OVH elrendeli az 1987. 
dec. 31-i hatállyal történQ meg-
szüntetést,
• 1987: leromlott m_szaki állapot, 
ideiglenes üzemen kívül helyezés, 
• 1990 nyara: rendkívüli szárazság, 
csökken a tiszai vízkészlet, és így a 
Körös-völgybe vezethetQ vízhozam 
is. A vízkivételek üzemeltetQinek 
megrendelésére és finanszírozásá-

ban 1 hónapig újra üzembe helyezik (jú-
lius 31. – augusztus 31.),

• 1991: az OVF visszavonja az üze-
men kívül helyezésre vonatkozó ha-
tározatot,

• 1994: a KÖ-VIZIG elküldi a felmérésre 
és a javasolt intézkedésekre vonatkozó 
tanulmányt,

A duzzasztó egyben hajózsilip is

Kiszerelt alkatrészek a raktárépületben

Raktárépület a duzzasztó közelében a szétszedett alkat-
részek tárolására
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• 1995: megvizsgálják a duzzasztás le-
hetQségét, eszerint 2 m-t tudnának duz-
zasztani, de ezt megakadályozza a duz-
zasztó és hajózsilip eddigi rekonstruk-
ciója,

• 1996: a Körös-Cargo Kft. a körösi te-
herhajózás érdekében kezdeményezi a 
bökényi vízlépcsQ felülvizsgálatát és 
üzembe helyezését,

• 1996: az igények kielégítése érdekében 
a bökényi duzzasztó és hajózsilip felújí-
tására és további üzembe helyezésére 
háromszint_ javaslat készült:

- rövid távú (duzzasztó felújítása, hajózsi-
lip korlátozott használata): 64 millió Ft (5 
éven belül)
- középtávú (új kétnyílásos duzzasztó, felújí-
tott hajózsilip): 610 millió Ft (10 éven belül)
- hosszú távú (új hajózsilip): 2,1 milli-
árd Ft
• 1999–2000: a rekonstrukció részletes 

megvalósíthatósági tanulmánya,
• 2000-tQl napjainkig: anyagi forráshi-

ány és a társadalmi semlegesség mi-

att további lépés nem tör-
tént.” [3].

„Megszüntetése melletti in-
dokok: 

- Az 1969-ben és 1977-
ben megépült békési, ill. 
körösladányi duzzasztók a 
Hármas-Körösön más üzemren-
det követeltek meg, a bökényi 
vízigények kielégítése már 
nem volt annyira meghatározó. 
- Csongrád megyei részen 

nem volt jelentQ-
sebb öntözési igény, 
Szolnok megyében 
Öcsöd környéke volt 
jelentQsebb öntözés alatt, 
Kunszentmárton még nem szá-
mított jelentQsebb vízkivételnek. 
- A bökényi zsilip mérete miatt 
csak II. kategóriájú hajóút volt, 
és nem is tervezték az itteni ha-
józás fejlesztését.”[3]

A bökényi duzzasztó és ha-
józsilip, ami régen meghatáro-
zó része volt Szentesnek és a 
Szentes környéki fölm_velés-
nek, ma már nem m_ködik, tel-
jesen szétszerelték, a legtöbb al-

katrészét lefektették a víz alá egy állvány-
zatra, minimális része bekerült egy rak-
tárba, ami képeken is látható volt. Azok 
a részei maradtak a felszínen, amiket 
fölösleges lett volna eltakarítani, példá-
ul a betontalapzat. A 2000-es évig voltak 
kísérletek a visszaállításra, ami szerin-
tem a duzzasztó esetében csak azért lé-
nyeges, hogy legyen mivel a hajózsilipet 
duzzasztani, amivel lehetQvé tennék új-
ra a Körösön, hajón történQ áruszállítást. 

A haszna a helyreállításra szánt pénz és 
energia alapján szerintem kevés lenne. A 
Körösön esetleg sétahajózásra és egyéb 
turisztikai célok megvalósítására lehetne 
hasznosítani. 

A dolgozatomhoz szükséges adatok 
beszerzésében, a helyszín bemutatásá-
ban és a m_ködési elv elmagyarázásában 
Sárkány György gátQr volt segítségemre. 
A kronológia és a térképfotók elkészítésé-
ben Ermilov Alexander Anatol egyetemi 
hallgató segített.  S

Az írás a Természettudományos múl-
tunk felkutatása kategóriába érkezett 
pályázat.
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csQ történet és háttér

A raktárépület 

Valamikor sínpár vezetett a folyópartra

A vetési varjak vecsési vonulása
FILIPSZKI LÁSZLÓ

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Már általános iskolásként érdekelt, 
hogy vajon honnan jön és hová 

tart az a több száz madárból álló varjú-
csapat, amely minden reggel fél nyolc 
körül gyülekezQt tart az autószalon mel-
lett, a FQ út menti fákon. Gyakran fény-
képeztem és figyelgettem Qket már álta-
lános iskolás koromban is. Pályázatomat 
két részre tagoltam: az elsQ rész a vetési 
varjakról, a második a megfigyelésekrQl 
és tapasztalatokról szól.

A vetési varjú 

A vetési varjú (Corvus frugilegus) az 
állatok országába, a gerincesek tör-

zsébe, a madarak osztályába, az éne-
kesek vagy verébalkatúak rendjébe, 
a varjúfélék családjába és a Corvus 
nembe tartozó faj. Ebbe a nembe to-
vábbi 43 egyéb faj tartozik. A vetési 
varjú színe irizáló lilás vagy acélkék, 
bizonyos szögben fémes csillogású 
hollófekete. A toroktollai gyakran 
lazán állnak. Fiatalabb korában csQ-
re körül serteszer_ tollak vannak, és 
miközben csQrével táplálékot keres a 
földben, ezek lekopnak, és szürkés-
fehér arcfolt képzQdik. CsQre is fe-
kete vagy szürke, töve pedig fehér. 
Szárnya széles, és repülés közben 
evezQtollai elállnak egymástól, akár-Vetési varjú
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csak a kéz ujjai. Szárnyfesztávolsága 95 
cm. Farktollait gyakran legyezQszer_en 
széttárja, ha összet_zésbe kerül valaki-
vel, vagy károg. Károgása kráként, kro-
áként hallatszik, de repülése közben hal-
lathat jakk, jökk, girr, vagy kverr hangot 
is. Hossza 40–50 cm, tömege 460–520 g.

Észak- és Közép-Európában egész 
évben megtalálható, Dél-Európában és 
Észak-Afrikában csak a téli idQszak-
ban, amikor (például Magyarországról) 
oda költözik. A mi téli varjaink a 
Kelet-európai-síkságról, Ukrajna fe-
lQl érkeznek. Ázsiában is megtalálha-
tó, Oroszországban egészen a Lénáig, 
onnan pedig délebbre, a Távol-Keleten 
egészen Kínáig. FQként alföldi erdQk-
ben, fasorokban, folyamok mentén fek-
vQ ligetekben fészkel, újabban 
pedig lakott területeken is szí-
vesen megtelepszik. Télen vá-
rosi parkokban gyakori, ked-
veli az akácot, a jegenyét és 
nyárfát. KöltQhelye kizárólag 
az erdQ széle vagy magas fa-
csoportok. Gyakran hatalmas 
csapatokban jár, amelyhez más 
madarak (például seregélyek) is 
csatlakozhatnak. Egy-egy ilyen 
csapat akár több ezer példányt 
is számlálhat, esetenként pedig 
annyian lehetnek, hogy röptük-
ben elsötétítik az eget. A téli al-
vókolóniájuk más madarakkal 
együtt elérheti a 150 000 egye-
det. Ezekben az éjszakázó csa-
patokban szigorú hierarchia uralkodik: 
a legöregebb madarak foglalhatják el a 
beljebb esQ fákat. Reggelenként együtt 
indulnak táplálékkeresésre.

A kifejlett vetési varjú mindenevQ. 
Táplálékát a mezQgazdasági területeken, 
kertekben, parkokban, sQt akár szemét-
telepeken is keresi. FQként állati eredet_ 
táplálékot: rovarokat, férgeket, lárvákat, 

kisemlQsöket, tojásokat, de növényi táp-
lálékot is fogyaszt. Az utóbbiak különfé-
le magvak, például búza vagy kukorica. 
Nagyobb mennyiség_ élelmet képes to-
rokzacskójában szállítani fiókáinak.

Költési idQszaka márciustól júniusig 
tart. Minden évben ugyanarra a helyre 

térnek vissza, sQt 
még párjuk is ál-
landó. Ha tavalyi 
fészküket megta-
lálják, azt javítják 
fel. Nagyméret_ 
g a l l y f é s z k ü k e t 
magasra, a fák 
csúcsára építik, 
vékony ágakból. 
A fészek belsejét 
finomabb növényi 
részekkel és állat-
szQrrel bélelik. Ha 
egy közelben ta-
nyázó pár elhagy-
ja a fészkét, nem 
restellnek abból 
lopni, de általában 
mérges károgással 
védik fészküket és 

a körülötte található territóriumot. Az 
udvarlási idQszakban a hím nagy hajlon-
gások közepette visz élelmet párjának, 
és egy ágon ülve illegeti magát, kiabál. 
A tojó március elején, április végén rak-
ja le 4–5 (néha 2–7) halvány szürkészöld 
alapon barna és zöld foltokkal tarkított 
tojását, amin a nQstény 17–20 napig kot-
lik, miközben a hím eteti. A kikelt fió-
kák körülbelül egy hónapig maradnak a 
fészekben, közben a szülQk együtt gon-

dozzák Qket. A varjak kiüresedett, elha-
gyott fészkeiben gyakran más madárfa-
jok (például erdei fülesbagoly vagy kék 
vércse) is megtelepszenek. A vetési var-
jú szabad természetben ismert legmaga-
sabb életkora 22 év.  A hegyek fölött ala-
csonyan, völgyek felett nagyon magasan 
szállnak. Repülés közben szeretnek gya-
korlatozni. Néha csak úgy eszükbe jut 

lejjebb repülni, az egyik úgy dönt, hogy 
zuhanórepülésbe kezd, s a többi követi, 
máskor pedig minden ok nélkül rendkí-
vül magasra emelkednek. Az angol nyelv 
olyan kifejezést használ a „légvonal”-ra, 
hogy „ahogy a varjú repül”, utalva a ma-
dár egyenes röptére.

A varjúfélék rendkívül intelligens ál-
latok. Képesek elQre megtervezni te-
vékenységüket, tudnak kommunikálni 
egymás között, megfigyeltek már kez-
detleges eszközhasználatot, megtanítha-
tóak számolásra és egyszer_bb szavak-
ra, mondatokra. Kínában a fekete varjú 
a gonoszság és a rosszindulat megteste-
sítQje, a zsidóknál a halált jelenti, a ke-
resztényeknél a magányt vagy a Sátánt. 
Mivel egyszer választ párt magának, a 
h_ség szimbóluma. A hollók gyakran 
voltak láthatók temetQk, csatamezQk fe-
lett, ezért a halál madarának tekintették, 
aki a lelkeket viszi a túlvilágra. A varjak 
jóslásra is alkalmasak voltak, és egyéb 
különbözQ babonák f_zQdnek hozzájuk1.

Vonulások és vándorutak az állat-
világban2, illetve megfigyelésük

ElsQként azt a kérdést kell feltennünk, 
hogy miért is kelnek útra az állatok, mi-
ért indulnak el kisebb-nagyobb távol-
ságokra. Ez még sok-sok állat esetében 
nagy kérdQjel, ám ezeket biztosan mond-
hatjuk: táplálékszerzés, menekülés, jobb 
körülmények találása az utódok világra 
hozására és felnevelésére, ingázás az al-
vóhely és nappali tevékenységek helye 
között stb. De rengeteg megoldatlan rej-
tély van itt még a tudomány számára3. 

A migrációt többféleképpen csopor-
tosíthatjuk, például terület szerint vagy 
idQben. Terület szerint ötféle típust kü-
lönböztethetünk meg. Az elsQ az ingá-
zó vándorlás, amikor a faj vagy csoport 
egyedei két terület közt vándorolnak fel 
és alá. Ez a magatartásforma jellemzi a 
költözQ madarakat, például a fehér gó-

1   Néhány példa a sok közül: „A ház kö-
rül körözQ varjakat általában nem tekintik 
jó ómennek. A varjúcsapat egy közelgQ harc 
vagy nagy katasztrófa bekövetkeztére fi-
gyelmeztet. Egy magányos varjú megjelené-
se egyetlen ember halálát hirdeti. A haláleset 
abban a házban várható, amelyik fölött a var-
jú látható. ”
2  Avagy migráció az állatvilágban. 
3  Egyes pingvinek nekivágnak a jeges pusz-
taságnak egyedül, mígnem egy új kolóniára 
nem találnak, és ezért akár több száz kilométe-
reket is megtesznek távol minden élelemforrás-
tól. A spanyolországi tövisszúró gébicsek nem 
a Gibraltáron át kelnek át Afrikába, hanem vé-
gigrepülik a Földközi-tenger partvonalát, és az 
Égei-tenger felett repülnek tovább délnek, ha-
talmas kerülQ úton. Az amerikai királylepkék 
minden évben ugyanabba a kis mexikói völgy-
be térnek vissza telelni.

Varjúfészek fiókákkal

Vonulás közben
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lyát, az albatroszt, a vetési varjút. A no-
mád vándorlás, vagy kóborlás során az 
egyedek látszólag „céltalanul” bolyon-
ganak, nincs olyan helyszín, ahová kész-
akarva visszatérnének. Ilyenek az esQer-
dei vándorhangyák, a sivatagi elefántok, 
sQt az Qsember is. De manapság az em-

bert már inkább a terjeszkedQ vándor-
láshoz, azaz a szétszóródáshoz soroljuk, 
mint az özönfajokat is, például a vándor-
patkányt, a burgonyabogarat, vagy a mo-
sómedvét, amelyek legfQképp az emberi 
gondatlanság miatt váltak ilyen fajokká. 
A területszerzQ vagy -védQ vándorlás azt 
jelenti, hogy az adott egyedek egy állandó 
területen belül vándorolnak fel-alá élel-
met és biztonságot keresve. Sok majom-
fajra és ragadozó állatra jellemzQ, például 
a gorillára, a vadmacskára, vagy a szürke 
farkasra. Az ötödik fajta vándorlás a szö-
kQ vándorlás, az invázió, amikor egy te-
rület már nem képes befogadni több egye-
det. Ennek következménye a sáskajárás.

IdQben azt figyelhetjük meg, hogy a 
vándorlás állandó-e vagy csak idQsza-
kos, illetve, hogy mikor történik: min-
den nap és mely napszakokban, vagy 
minden héten, hónapban, illetve évben. 
Mindennapos vándorlás a táplálékszerzé-
sért szokott folyni, éves vándorlásra pe-
dig a madarak költözése a példa.

Megkülönböztethetünk még obligát, 
illetve fakultatív vándorokat. Az obli-
gát vándorlás esetén a migráció „kötele-
zQ”: minden egyed vándorol. Fakultatív 
vonulás esetén pedig bizonyos egyedek 
nem tartanak a csapattal, rájuk példa a 
részben költözQ széncinegék és feke-
te rigók.

Azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy 
hogyan tájékozódnak az állatok a ván-
dorútjaik során. Ez alapján három kü-
lönféle csoportba sorolhatjuk Qket, de 
egy-egy állat akár mindhárom mecha-
nizmust is alkalmazhatja.

Az elsQféle tájékozódási mód, amikor 
az állatok a földi tájékozódási pontokat 
figyelik. Ez sok minden lehet, például 
természeti képzQdmények vagy ember 
által létesített tájékozódási pontok. A 
madaraknak van e téren a legkönnyebb 
dolguk, úgy látják maguk alatt az elsikló 

tájakat, mint a térké-
pen. Bizonyos mada-
rak, például a gólyák, 
szinte teljesen isme-
rik az útvonaluk tér-
képét. 

A másodikféle tá-
jékozódási mód az 
égi irányt_. Ez a nap-
szakoknak megfelelQ-
en változik: ez lehet a 
Nap vagy a csillagok. 
A napirányt_t Gustav 
Kramer etológus fe-
dezte fel a második 
világháború után. Egy 
állatkert seregélyeit 
vizsgálva arra lett fi-
gyelmes, hogy a  ma-
darak Qsszel kifutó-
juk délnyugati végé-

ben tartózkodtak leggyakrabban, míg 
tavasszal átköltöztek az azzal szemben 
lévQ oldalra. Ezt a költözési vágynak tu-
lajdonította. Kramer átköltöztette a se-
regélyeket egy kör alakú ketrecbe, és a 
nagy részét lefedte úgy, hogy csak né-
hány helyen tudjon besütni a nap. Psszel 
a madarak továbbra is a ketrec délnyuga-
ti végénél röpködtek. Ám amikor a tudós 
lezárta azt a részt, ahol a Nap sütött, és 
tükrökkel egy másik nyíláshoz irányítot-
ta a napsugarakat, a seregélyek ahhoz a 
ponthoz számították a délnyugati irányt, a 
ketrec egy másik részébe költöztek át. Így 
bizonyosodott be, hogy létezik napirányt_, 
amelyhez a madarak rendkívül jól tudnak 
igazodni, a Naphoz képest számítják a re-
pülési szöget. Hasonló módon az éjszakai 
égbolt csillagainak a mozgásából meg tud-
ják állapítani az észak–dél tengelyt, és utá-
na igazodni hozzá.

A harmadik tájékozódási mód a belsQ 
tájékozódó képesség, a mágneses irányér-
zék. Ezt 1956 Qszén Wolfgang Wiltschko 
fedezte fel, amikor észrevette, hogy a sö-
tét pincébe zárt vörösbegyek délnyugati 
irányba repkednek Qsszel. Úgy gondolta, 
ezt a mágneses irányérzékük teszi lehetQ-
vé. Hogy bizonyítsa állítását, a madarakat 
egy fémkamrába helyezte, amit leárnyé-
kolt, hogy ne érvényesüljön benne a mág-
neses erQtér hatása. A madarak ennek kö-
vetkeztében összevissza kezdtek repkedni. 
Második kísérletében forgatható mágnesek 
közé helyezte a madarakat. Be tudta állíta-
ni, hogy a pólusok másfelé mutassanak, és 
a madarak ezek után az elforgatott pólusok 
alapján kezdtek tájékozódni.

Fontos még megemlíteni, hogy miként 
figyelik az állatokat, hogyan tudják a tu-
dósok nyomon követni a vándorútjaikat. 
Erre többféle módszert is kifejlesztettek. A 
legalapvetQbb technika a gy_r_zés. A ma-
darak lábára egy 0,04 gramm tömeg_ kis 
alumíniumgy_r_t tesznek, amibe speciá-
lis jelkódot vésnek. EttQl mindegyik gy_r_ 
egyedi és egyértelm_en felismerhetQ. Így 
hihetetlen hosszú távrepülésekrQl is biztos 
adatokhoz juthatunk. Nagyobb testmére-
t_ madaraknál kb. 1:100 annak az esélye, 
hogy a meggy_r_zött madarat megtalál-
ják, míg kisebbeknél sokszor csak min-
den tízezrediket jelentik vissza. Radarral 
is követhetQek: esetenként még a madár 
faja is megállapítható annak alapján, hogy 
milyen erQsen érkezik vissza a radarvissz-
hang. Létezik telemetria is. Parányi adó-
készülékeket raknak az állatokra, amely-
nek tömege a jelölt madarat nem zavarja 
élettevékenységében, még elemmel is ki-
sebb 1 grammnál. Ezután ráirányítják az 
állatra a vevQkészüléket. Ha m_holdról 
akarják figyelni az állatot, akkor a szerke-
zeteknek arányaiban nagyobb tömeg_nek 
kell lennie. 

A vetési varjak vecsési vonulása

A vecsési vonulás megigyelése szabad 
szemmel történt, apukámmal követtünk 
Qket autóval. A vonulás típusa ingázó, 
minden nap ismétlQdik, amíg a madarak 
nálunk tartózkodnak, és reggel, illetve ké-
sQ délután repülnek át felettünk. A vonulás 
célja egyértelm_en a táplálékszerzés, a be-
takarítás során elszóródott magvakat, va-
lamit a talajm_velés során felszínre került 
rovarokat, férgeket keresik a földeken. A 
lakott területeken az elszóródott és ehetQ 
szemét, illetve a kertekben, parkokban fel-
lelhetQ növényi- és állati eredet_ táplálék 
után kutatnak. A varjak száma több száz-
ra tehetQ, de feltevésem szerint az ezret is 
meghaladja.4 A madarak október végén, 
november elején érkeznek, és március kö-
zepén távoznak.

Az általunk követett vetési varjakról az 
alábbiakat tudtuk megállapítani:

A madarak pontos éjszakázó helyét nem 
tudjuk, ugyanis délutánonként nem si-
került sohasem követni Qket. Annyi bi-
zonyos, hogy a XVIII. (PestszentlQrinc-
Pestszentimre) vagy a XIX. (Kispest) ke-
rületben vészelik át az éjszakát, és itt is 
alszanak. Valószín_leg a LQrinci-erdQben, 
vagy valamelyik nagyobb temetQben hú-
zódnak meg, de sokan a ferihegyi repü-
lQtérre vezetQ, 4-es számú gyorsforgalmi 
út melletti kis erdQsávban éjszakáznak, 
Kispesten. 

Az elsQ madarak reggel 7:15 körül ér-

4  Frühwirth Mihály – városunk „történésze” 
és a régmúlt ismerQje – szerint 20–30 évvel ez-
elQtt jóval kevesebben voltak.

A fQút melletti fákon
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keznek meg Vecsésre, a FQ út ÜllQ felQli 
végén található nagy fákra, amelyek a 17. 
számú háztól, a 43. számú házig tartanak. 
A csapat legnagyobb része 7:25 tájékán 
száll le, és 7:30 és 7:40 között indulnak 
tovább ÜllQ felé.5 Fokozatosan kezdenek 
elrepülni, míg végül teljesen elt_nnek a 
fákról. Nem minden varjú telepedik meg 
egyébként itt, amelyek nem érkeznek meg 
a csoport eltávozásáig, azok leszállás nél-
kül tovaszállnak. Ezek a madarak, mint 
késQbb kiderült, a madártömeg nagyobb 
részét teszik ki.

Vecsésen a 400-as út felett alacsonyan, 
úgy 20–30 méteres magasságban repül-
nek, és miután elhagyják a várost, sokkal 
feljebb emelkednek, ekkor már nem pon-
tosan az út felett szállnak, egy kissé balra 
kanyarodva szántóföldek felett folytatják 
útjukat. Ez igen energiatakarékos moz-
gás, hiszen az út nem a legrövidebb vona-
lon halad ÜllQre, Qk viszont az üllQi nagy 
kanyar után ismét az útest felett halad-
nak, ugyanúgy alacsonyan, mint Vecsésen. 
ÜllQ után ismét a magasba emelkednek, 
és megint balra tartanak, Monor felett így 
már nem a fQúthoz közel vonulnak. Csak a 
település után térnek vissza a 4-es út fölé, 
ismét rettentQ magasságban. MonorierdQ, 

Pilis, és Albertirsa felett is az út mentén 
röpülnek, ugyanúgy alacsonyan, mint min-
den más városban, a köztük lévQ távolsá-
got pedig az autóút fölött, magasan teszik 
meg. Albertirsánál pedig teljesen elt_nnek.

Délután 3:30 és 4:30 között jöttek visz-
szafelé, attól függQen, hogy mikor sötéte-
dett. A házunk felett húztak el, akkor már 
nem pihentek meg a fákon.

Összességében hatszor próbáltuk meg 
követni Qket, ebbQl három követés járt si-
kerrel. ElsQként biciklivel eredtem a nyo-
mukba a földeken át, azt gondolva, hogy 
a vecsési szántókon vernek tanyát. Ám 

5  Ez természetesen tavasszal és kora Qsszel 
hamarabb következik be, ahogyan korábban kel 
a nap. Volt, hogy már fél hét körül elindultak.

nem így történt, legtöbbjük tovaszállt, az 
országúton pedig nem mehettem utánuk, 
ráadásul túl gyorsak is voltak. Másodszor 
már autóval próbáltunk a nyomukba ered-
ni, ám ezen a napon nem jártunk siker-
rel: néhány méternél nem láttunk tovább a 
ködtQl. A biciklis kísérlet még valamikor 
decemberben, a téli szünetben történt, a 
köd miatt pedig január 4-én nem tudtunk 
utánuk menni.

Harmadik próbálkozásunkra január 11-
én, szombaton került sor. 7:40 körül indul-
tunk ÜllQ felé a 4-esen, így nem tudtunk 
túlzottan eléjük kerülni. ÜllQn még nem 
kellett leállnunk, folyamatosan haladhat-
tunk Monor felé. Ám láttuk, hogy a varjak 
északkelet felé, azaz balra szállnak, ezért 
Monoron nem maradtunk a 4-esen, leka-
nyarodtunk Gomba felé, és erre is foly-
tattuk utunkat, mert néhány varjat arrafelé 
láttunk. De azt tapasztaltuk, hogy sajnos 
túl kevesen vannak, és hamar elt_ntek elQ-
lünk, leszálltak a földekre.

KövetkezQnek ebben a hónapban 25-
én, szombaton mentünk. Ekkor kicsit ha-
marabb indultunk, és ismét Gomba felé 
fordultunk. Ám ekkor szerencsénkre so-
rompót kaptunk, és láthattunk néhány var-
jat, amelyek MonorierdQ felé szállnak. 

Ekkor nem a négyesen, hanem 
a Monori úton követtük Qket. 
MonorierdQn ismét belefutot-
tunk a csapatba, ám már jóval 
kevesebben voltak. Pilisre kö-
vettük Qket, majd Albertirsára, 
ahol teljesen szétszóródtak. 
Nem találtunk már nagy vonu-
ló csapatot.

Ötödszörre február 6-án 
mentünk, már nem kanyarod-
tunk le Monoron. 7:30 kö-
rül indultunk, és elmentünk 
MonorierdQre, ahol megáll-
tunk 8:05 körül. Itt 15–20 per-
cet vártunk, mire megérkez-
tek. Természetesen nem voltak 
olyan sokan, mint Vecsés fe-

lett. Albertirsánál ugyanúgy szét-
szóródtak. Hatodszorra ugyanígy men-
tünk egy héttel késQbb, és a tapasztalatok 
ugyanezek voltak.

Most már csak azt kell megindokol-
nom, miért gondolom, hogy a madarak 
Albertirsánál megállnak, innentQl kezdve 
nem repülnek tovább, nekiállnak a táplál-
kozásnak. Az egyik ok az, hogy a mada-
rak száma látványosan csökken Albertirsa 
felé, ide körülbelül a madarak huszadré-
sze vagy még kevesebb érkezik. Ezt bi-
zonyítja az is, hogy utunk során gyakran 
láttunk a városokban a csapatból elmara-
dozó, egy-egy fára leszálló példányokat. A 
Gomba felé tett kitérQnk is ezt bizonyítja, 
illetve az is, hogy hazafelé menet is talál-
koztunk kósza, fel-alá repkedQ példányok-
kal vagy 10–20 madárból álló kis csopor-

tokkal. Vecsésen is sikerült több ide-oda 
szálló példányt is megfigyelnem napköz-
ben, gyakran a kertünkben eszegettek még 
délben is.

Összegzés

Úgy gondolom, sikerült elégszer bejár-
nom az utat, és alaposan megigyelnem 
a varjakat ahhoz, hogy a tapasztalatok 
alátámasszák azt az elméletet, miszerint 
a Vecsésen megpihenQ vetési varjak kö-
rülbelül Albertirsáig repülnek, miköz-
ben a hatalmas madárcsapat egyre job-
ban fogyatkozik, illetve úgy érzem, elér-
tem azt a kit_zött célt, amelyet még ál-
talános iskolában állítottam magam elé, 
hogy megtudjam, hová szállnak a varjak 
Vecsés után.  Ez sokkal nagyobb távol-
ságot jelent, mint amekkorára számí-
tottam, körülbelül 40 km VecséstQl, és 
akkor még a pesti utat nem számítottuk 
(ami hozzávetQleg 5 km). A címben azért 
csak az áll, hogy vecsési vonulás, hiszen 
eleinte azt hittem, a városunkat körülve-
vQ földekre igyekeznek.   

Remélem, hogy ezek a gyönyör_ ál-
latok még sokáig fogják szelni a levegQt 
Vecsés és a környezQ városok felett.  D

Az írás az Önálló kutatások, elméleti ösz-
szegzések kategóriába érkezett pályázat.
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Az idei év augusztusának elsQ hetét 
a Kun peszér határában létrehozott 

Rákosivipera-védelmi Központba töltöt-
tem, ahol megfigyelhettem az ott vég-
zett munka részleteit, és megismerhettem, 
hogy hazánk legritkább hüllQje hogyan vi-
selkedik, táplálkozik, hozza világra utódait 
és éli mindennapjait.

A Vipera ursinii rakosiensis egyi-
ke Európa és hazánk  legveszélyeztetet-
tebb gerinces állatainak. ElQfordul homo-
ki sztyeppréteken, lápréteken, kaszálókon, 
legelQkön. Testhossza 40–60 cm, a nQsté-
nyek a nagyobb test_ek. FelismerhetQ bar-
na, sárgásbarna színezetérQl és a gerince 
mentén húzódó kávébarna mintáról. FQleg 
egyenesszárnyúakkal táplálkozik, de a ki-
fejlett állatok kisebb rágcsálókat, gyí-
kokat, madárfiókákat is fogyasztanak. 
Zsákmányát a feje két oldalán találha-
tó mirigyek által termelt méreggel öli 
meg. Mérge az emberre nem jelent ve-
szélyt, harapása nyomán csak gyulladás 
és fájdalom jelentkezik tünetként. 

A hímek március elején, április vé-
gén jönnek ki telelQüregeikbQl, míg 
a nQstények körülbelül 3–4 héttel ké-
sQbb. Május elejéig a hímek általában 
nem táplálkoznak, nem mozognak so-
kat, majd a párzás kezdetén felélénkül-
nek és táplálkozni kezdenek. Ebben az 
aktívabb idQszakban gyakrabban kerül-
nek szem elé, és sajnos ekkor történik a 
legtöbb viperagázolás is. 

A párzás után 100–110 nappal jön világ-
ra a 8–10 vagy akár 16 utód. A kis viperák 
13–15 centiméteresek, és az elsQ pár hétben 
sokat táplálkoznak. A kifejlett egyedekkel 
szemben a fiatalok október végén kezdik a 
hibernált állapotban való áttelelést. A rákosi 
vipera 100 éve még a Kárpát-medencében 
több helyen megtalálható volt. Ma már csak 
a Hanságban és a Kiskunságon élnek kis 
létszámú populációk. 2000-ben kevesebb 
mint 500 vipera élt összesen ezeken a terü-
leteken. Az alfajt az élQhelyei vízforgalmá-
nak mesterséges átalakítása és szabályozá-
sa, felszántása, túlzott legeltetése, kaszálá-
sa, erdQsítése, beépítése és ezek következ-
ményei, a telelQhelyek hiánya, a populációk 
egymástól való elszakadása és a beltenyé-
szet sodorta a kipusztulás szélére. Maga a 
faj Európa egyik legveszélyeztetettebb hül-
lQje, ezért a hazai alfaj megQrzése nemcsak 
magyar, hanem európai érdek is.

A Magyar Madártani és Természet vé-

delmi Egyesület munkatársai 2004-ben 
összeállították a rákosi vipera fajmegQrzé-
si tervét, amely a hüllQ védelméhez szük-
séges lépéseket foglalja össze. Eszerint a 
rákosi vipera védelme két fQ részbQl áll. 
Az egyik a már meglévQ élQhelyek meg-
védése: az élQhelyek Qrzése, új gyeppé 
alakítható, az élQhelyekhez közeli terü-
letek vásárlása, az idengenhonos fákból 
álló erdQk átalakítása gyepekké, és az 
invazív növények irtása, a másik a mes-
terséges tenyésztés. A rákosi vipera te-
nyésztésére azért van szükség, mert állo-
mányaik annyira kicsik, hogy önmagában 
a vadon élQ viperák és a viperás terüle-
tek megvédése nem elegendQ a faj meg-
mentéséhez. A terv megvalósításához az 

MME az Európai Bizottság LIFE-Nature 
programjától nyert anyagi forrásokat, eb-
bQl létesült a Rákosivipera-védQ Központ 
KunpeszértQl nem messze, a Kiskunsági 
Nemzeti Park területén 2004-ben.

2014. augusztus 2-án, pénteken érkez-
tem a központba. A környék látképét egy 
kisebb erdQ és a végtelen kiskunsági pusz-
ta uralja. A telep udvarában találhatók 
a szabadtéri terráriumok hosszú sorokba 
rendezve. Boksznak is nevezik ezeket a 
3x3 m hosszú, 90 cm magas terráriumokat. 
A bokszok 1-tQl 110-ig számozottak. Van 
még 28 bet_vel jelölt is, melyek kisebbek, 
csak 1,5x1,5 méteresek. A viperákat sok 
ragadozótól kell védeni: borzoktól, rókák-
tól, rézsiklóktól, és több olyan a területen 
elQforduló madárfajtól, amelyek könnye-
dén zsákmányul tudja ejteni a viszonylag 
apró kígyókat. Erre szolgál a bokszok 10 
cm-re a földbe ásott 50 cm széles vasle-
mezbQl és 50 cm-es ellenálló m_anyaghá-

lóból álló fala és a bokszok tetejére feszí-
tett kötélháló. A központ mellett egy kis tó 
található, partján madárlessel. A központ-
ban annak igazgatója, Péchy Tamás foga-
dott, a következQ egy hétben az Q vezetése 
alatt végeztem az önkéntes munkát a vi-
peratelepen. 

Külön szerencse volt számomra, hogy 
látogatásomat sikerült úgy megszervezni, 
hogy az éppen a szülési idQszak kezdetére 
essen. Az érkezésem után pár perccel el is 
kezdtük megvizsgálni, hogy a bet_s bok-
szokban elhelyezett nQstények gravidok-e, 
vagy csupán meghíztak a nyár folyamán. 
Találtunk két olyan nQstényt is, amelynél 
a pároztatás sikertelen volt, ami valószín_-
leg annak tudható be, hogy a tavalyi évben 

kevesebb táplálékhoz jutottak és ezért 
idén elvetéltek. 

Másnapra már várható volt, hogy 
születnek viperák. A viperák nagy ré-
sze, köztük a rákosi vipera is, álele-
venszülQ. Az állat petevezetékében, 
mint minden hüllQnél, a zigóta körül 
tojás képzQdik. A viperák tojása abban 
különbözik a többi kígyóétól, hogy 
a tojás héja hiányzik, és csupán egy 
átlátszó hártya védi a kis kígyót. Az 
O bokszban nekem is sikerült megfi-
gyelnem az utolsó ivadék világrajöve-
telét. Az anya folyamatosan tekeredett 
fel a feje köré, a kloákája teljesen ki-
tágult, és farkát feltartotta, hogy ne le-
gyen útban a szülésnél. Ahogyan von-

szolta teste végét maga felé, szép lassan 
elQbukkant az átlátszó burokban lévQ kis 
kígyó. A burokban összetekeredve szüle-
tett, de ezután könnyedén átszakította azt, 
és már el is t_nt a f_ben. Az utódok fél órá-
val a szülés után már elkezdték levedleni 
bQrüket. Ilyenkor folyamatosan a körülöt-
tük található tárgyakhoz és növényekhez 
nyomják magukat, mert így gyorsabban 
megszabadulnak az elhalt szarurétegtQl. 
Miután az újszülöttek túl voltak a vedlé-
sen, az igazgató összegy_jtötte Qket egy 
átlátszó dobozba. 

A viperákat sorra nyilvántartásba vet-
tük és kódot is kaptak. Minden, a telepen 
élQ viperának saját egyedi kódja van, pél-
dául 2-bc-1255/11. A 2 azt jelenti, hogy 
nQstény (a hímek az 1-est kapják), a bc a 
származási hely kódja, ez esetben Bugac, 
Q a 1255. telepen 2011-ben született utód. 
Egy program képes feldolgozni ezeket a 
kódokat, vezeti az áthelyezéseket és nyil-

A viperaegyed azonosítására készített fotón az 
állat feje látható három oldalról, amin az egyedi 

elrendezés_ pajzsok és pikkelyek jól láthatók

Rákosi viperák között 
NAGY ÁRON

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
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vántart minden olyan emberi beavatkozást, 
amelyeket a nevelés során el kell végezni-
ük a kutatóknak. Lemértük a hosszukat és 
a súlyukat. Utána kék filccel megjelöltük 
Qket, hogy ha átmásznak egy másik boksz-
ba, fel lehessen ismerni Qket. Az azonosító 
felkerül arra a mágneses kártyára is, amit 
arra a terráriumra lehet illeszteni, amiben 
az állat tartózkodik. A kártyán három fo-
tó is látható, ezek a születést követQen 
készülnek, amikor nyilvántartásba veszik 
Qket. Mindhárom a vipera fejét ábrázolja, 
egy felülrQl, a másik kettQ pedig két ol-
dalról, mivel minden kígyófaj egyedeinek 
különbözQ elrendezésben állnak a fején 
található pajzsok és pikkelyek, melyek az 
emberi ujjlenyomathoz hasonlóan egyedi 
alakúak. Így könnyen azonosítani lehet a 
bokszokban elhelyezett akár 11 hüllQt is.

Vasárnap elmentem Péchy Tamással le-
cserélni az egyik közeli faluban kihelye-
zett, a rákosi viperát ismertetQ táblát. Ezek 
a vipera élQhelye közelében nemcsak fi-
gyelmeztetik a környéken élQket és a tu-
ristákat arra, hogy ne bántsák a viperákat, 
hanem érdekes és hasznos ismeretek-
kel is ellátják Qket az állattal kapcso-
latban. Ezután egy szalakóta fészkét 
figyelQ kamerát szereltünk le egy fá-
ról. A szalakóta fészkét azért figyel-
ték kamerával, mert a központ kite-
lepítést végzQ munkatársai kíváncsi-
ak voltak arra, vajon a madár gyak-
ran hoz-e fiatal viperákat a fiókáinak, 
vagy csak egyszeri alkalom az, ami-
kor ezt megfigyelték. A kamera fel-
vételei az utóbbit igazolták. Délután 
nem született egyetlen kisvipera sem, 
ezért elmentem madárlesre, utána pe-
dig megnéztem, hogy a telep mellet-
ti kis tóban hány mocsári teknQs van. 
A központ környékén számos madarat 
lehetett megfigyelni, búbosbankát, sza-
lakótát, tövisszúró gébicset, kígyászöly-
vet. A legtöbb a tövisszúró gébicsbQl volt. 
Nem messze költhetett egy pár, mert a kör-
nyéken a fiókáik is gyakran megfigyelhe-
tQek voltak. A ház körül s_r_n repkedtek 

füstifecskék és rozsdafarkúak is. 
A központ melletti kis tavat ott 
jártamkor 6–8 különbözQ korú 
és nem_ mocsári teknQs lakta. 
Amikor a környék idQszakos vi-
zei, például az alacsonyabb terü-
leteken összegy_lQ esQvíz elt_-
nik, akár 20 teknQs is található a 
tóban. Néhány nQstény hátán jel-
adó volt. Ezek adataiból tudható, 
hogy hiába van egy nagy homok-
domb a tótól 2 méterre, a mocsári 
teknQsök mégis több mint 1 kilo-
méterre egy másik látszólag ha-
sonló helyre rakják le tojásaikat. 
A négy jeladósból csak egy volt 
a tóban egész héten, ez is mutat-
ja, milyen sok teknQs hagyja el 
a tavat ilyen augusztusi 

esQs idQben.
A hét elsQ napján mindösz-

sze 7 kisvipera született, hatan 
élve, egy holtan. Sajnos a fiatal 
egyedeknél gyakran elQfordul az 
ilyesmi. A nQstények 2 évesen 
már ivarérettek, de az ennyire 
fiatal egyedeknél annyi torzszü-
lött utód születne, hogy a köz-
pontban inkább csak idQsebbe-
ket pároztatnak. 7–8 éves kortól 
már sokkal sikeresebbek, 10–12 
vagy akár 16 utód is születhet. 
Általában évente 340–350 vipe-
ra jön a világra a telepen. Ennek 
csak a fele éri meg az 1 évet, és 
csak 30–40 vipera éri meg a 4 éves kort. 
Az elsQ években általában a 2 g-nál köny-
nyebb súllyal született, és a vedlésproblé-
mákkal küszködQ egyedek pusztulnak el. 
A vedlésprobléma azt jelenti, hogy az állat 
képtelen teste egy részén levedleni a bQrét, 
amit ha mesterségesen nem távolítanak el, 
akkor az alatta lévQ bQrréteg sem jön le, és 

végül akadályozni kezdi viselQjét a moz-
gásban, ami végsQ soron az állat pusztu-
lásához vezet. Természetesen nemcsak fi-
zikai gyengeséggel születnek utódok, volt 
olyan vipera is, ami minden ok nélkül 
belefulladt az itatótál 5 mm-es vizébe. A 

predáció miatt a természetben még keve-
sebb vipera marad életben, ami mutatja, 
hogy régen az emberi tevékenységek meg-
jelenése elQtt nagyon sok rákosi vipera él-
hetett egy-egy kisebb területen is. 

A kicsiket, miután megkapták az azo-
nosítójukat, betettem ugyanabba a boksz-
ba, amibe a két nappal azelQttieket. Kivéve 
egyet, aminek egy hatalmas rés tátongott a 
hasán, melyen keresztül az állat hasi zsír-
szövetének egy része látszott. Pt egy átlát-
szó, úgynevezett fauna dobozba szállásol-
tuk el a központ épületében.

Másnap is csak egy bokszban születtek 
kisviperák. A Z bokszban történt, és érde-
kes módon 10 órára véget is ért, ami azért 
különleges, mert általában 10–11 órakor 
kezdQdik és délutánra lesz vége a szülé-

sek nagy részének. A szülés után be kellett 
mennem a bokszba a nyolc újszülöttért. Az 
anyaállat igen agresszívan fogadta a jelen-
létemet. Egyik sarokból a másikba kúszott, 
és folyamatos sziszegQ hangos légzéssel 
haladt. A többi vipera ennél az állatnál 
nyugodtabban viselkedett, de az idén szü-
letettek között is akadtak igen agresszívek. 

A természetben még az agresszívabb 
egyedek is inkább elmenekülnek az 
ember elQl, ezért ritka a rákosi viperák 
okozta marás.

Egymást sem marják meg, mérgük 
nem is lenne képes kioltani még kisebb 
fajtársuk életét sem. Az egyik nap lát-
tam két viperát ,,veszekedni”, amikor 
késQ délután épp sütkéreztek. Amint 
megpillantottak, mindketten ugyanab-
ba az üregbe akartak menekülni, de 
egyszerre nem fértek be. Hirtelen tel-
jesen megfeledkeztek a fenyegetQ ve-
szély jelenlétérQl és egymást taszigálva 
pár méterrQl is jól hallható sziszegés-
sel verekedtek az elsQbbségért. Végül a 
két évvel idQsebb hím bújhatott az üreg 

menedékébe elQször.
Szerdán egy 6 éves nQsténynek lettek 

utódai. Az eddigieknél idQsebb nQsténynek 
13 viperája született, sajnos közülük négy 
holtan. Az élQ utódok egészségesek és na-
gyok voltak. Nagy részük 2,5 g-nál többet 

A rákosi vipera hazánk egyik 
legveszélyeztetettebb állata

Munka közben Péchy Tamással

Viperaetetés
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nyomott, így valószín_, hogy életképe-
sek, és négy év múlva kitelepíthetik Qket 
a szabadba. Négyéves társaikat a telelé-
si idQszak elQtt fogják szabadon enged-
ni, természetesen csak egy részüket, mert 
bizonyos egyedeket megtartanak a sza-
porítás érdekében. A telepítésre kijelölt 
példányokat külön bokszokba helyezik 
el. Októberben a kijelölt kígyók a mes-
terséges üregekbe mennek telelni. Ezek 
kerámiából készült csövek, melyek szaka-
szonként gömbbé szélesednek ki, és a csQ 
vége zárható. Télen kiszedik a mesterséges 
üregeket, és az egyik alkalmas területen 
elássák azt. A viperák, amikor a hiberná-
ció után elQjönnek, sokkal nyugodtabbak, 
ezért azonnal hozzászoknak az új környe-
zethez, mintha tavasszal vagy nyáron en-
gednék el Qket. Sokuk hamar áldozatul 
esnek a ragadozóknak, de vannak olyan 
példányok is, amelyeket 3–4 évvel késQbb 
is visszafognak, sQt fogtak már olyan vi-
perát is, amelyrQl a genetikai vizsgálatok 
megállapították, hogy kitelepített viperától 
származik.

Csütörtök a viperaetetés napja volt. 
Halpern Bálint, a program vezetQje meg is 
érkezett délelQtt a három ládányi tenyésztett 
sáskával. A sáskákat a bokszokban tartóz-
kodó viperák számához mérten kiszórtuk. 
A pár napos kisviperák azonnal rávetették 
magukat a fejüknél kétszer nagyobb sáskák-
ra is. Miután elkapták zsákmányukat, nem 
eresztették el Qket. A sáskákkal lassan vég-
zett a méreg, amely hasonlóan a többi vipe-
rafaj mérgéhez, haemotoxinokat, azaz olyan 
vegyületeket tartalmaz, amelyek károsítják 
a vörösvértesteket, roncsolják az érfalakat 
és a szívet, valamint belsQ vérzést okoznak. 
Érdekesség, hogy a méreg pontos összetétele 
évszak- és életkorfüggQ. Délután a Szegedi 
Vadasparknak fogtunk be pár zöld gyíkot a 
közeli mezQkrQl. Borult ég volt és meleg, a 
környék összes hüllQje napozott, nem is volt 
nehéz rábukkanni a gyíkokra sem.

Az utolsó napon már fáradt voltam, mi-
vel az etetésnél megszökött tücskök mind a 
szálláshelyen, illetve környékén találtak me-
nedéket, így hajnalig hallgathattam az éjsza-
ka csendjét megtörQ cirpelésüket. DélelQtt 

lemértük az elQzQ nap született viperákat. A 
hétfQn született sérült egyedet is elhelyeztük. 
Hasa meggyógyult, de ennek ellenére sem 
tudta mozgatni a törzsét a sérülés helyén. 
Délután hagytam el a Kiskunságot, tengernyi 
élménnyel gazdagodva.

A viperatelepen eltöltött hét felejthetet-
len élmény marad, melyért köszönettel tar-
tozom Péchy Tamás igazgató úrnak, aki le-
hetQvé tette számomra, hogy ott lehessek. 
A látottak és hallottak meggyQztek arról, 
hogy a Rákosivipera-védelmi Központtal 
az alfaj megvédése sikerre vihetQ, nélkü-
le viszont lehetetlen vállalkozás lenne, to-
vábbá jó példa arra, mennyivel több idQ, 
pénz és munka visszaállítani egy terület 
élQvilágát, mint kárt okozni benne.  G

Az írás az Önálló kutatások, elméleti 
összegzések kategóriába érkezett.

Források

www.mme.hu
Rákosi vipera fajmegQrzési terv

Dr. Gergely János, Erdély neves bo-
tanikusa Nagyenyed közelében, 

Torockószentgyörgyön született. „Torockó 
vidéke már évszázadok óta számon tartott 
szigete Erdélynek, különleges népi kul-
túrája, valamikori virágzó vasipara, szor-
galmas és találékony népe miatt. A mos-
toha természeti viszonyok, a társadalmi 
elszigeteltség serkentették a megmaradá-
sért küszködQ nép tehetségének a kibon-
takozását. A táj és a tehetség találkozása 
nélkül Torockó talán sohasem lett volna 
nevezetes és nem lettek volna híres szülöt-
tei sem.” – írja Nagy-Tóth Ferenc Gergely 
János halálának 10. évfordulójára megje-
lent írásában.  

Eleinkre emlékezni, tiszteletünket kife-
jezni nemcsak kötelesség, hanem örömte-
li munka is.

Gergely János 1928. március 11-én szü-
letett Torockószentgyörgyön. Édesapja 
Gergely János, édesanyja Simon Anna, 
helybéli gazdálkodók voltak. A megélhe-
tés miatt szülei kénytelenek voltak kerté-
szeti szezonmunkát vállalni, így édesapja 
a nagyenyedi Ambrozi-Ficher kertészet-
ben dolgozott 2 évig. A kertészeti munka 
Gergely Jánost is közelebb hozta a nö-
vényvilághoz.

Iskoláit 1935-ben, szülQfalujában 
kezdte, mindvégig kit_nQ tanuló volt. 
Kolozsváron a Brassai Sámuel Líceumban 
érettségizett 1950-ben, és ugyanebben az 
évben beiratkozott a Bolyai Természetrajz 
Karra, amelyet 1954-ben végzett el.

ElsQéves korától már a botanika felé 
irányult a figyelme, jó tanulóként kit_nt 
egyetemi hallgató társai közül. „Minden 
nemes kezdeményezésnek lelkes híve és 
tevékeny résztvevQje.” 

Az egyetemi évei alatt megvédi el-
sQ szakdolgozatát, amelynek témája: A 
SzékelykQ növényvilága.

A tanévnyitást követQen már szervezte a 
Tordai-hasadék látogatását, ezzel mintegy 
jelét adva annak, hogy Q „a botanikát nem 
mint kötelezQ tantárgyat tanulta”, és „ha 
tehette, mindég a növénytani intézetben 
keresett és talált elfoglaltságot”.

Az egyetem végeztével már egy tudo-
mányos dolgozat birtokosaként kineve-
zést kap a botanika tanszékre, ahol Cs_rös 
István professzor, volt tanárának asszisz-
tense és barátja lesz.

Öt évig tartó egyetemi oktatói pá-
lyája (1954–1959) a Bolyai és Babeş 
Tudományegyetemek egyesítésekor meg-
sz_nt, több más társához hasonlóan „de-
rékba tört.”

1959-tQl a kolozsvári egyetem Botanikus 
kertjénél kapott fQbotanikusi beosztást, 
ahol Nyárády Erazmus Gyula utódaként 
haláláig munkálkodott. Tudományos ku-
tató, fQbotanikus, a „Múzeum Pre” volt.

A „Múzeum Pre”, Erdély neves botanikusa: Dr. Gergely János
MAGYARI MELINDA – TAKÁCS SZENDE

Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed, Románia
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1989. június 11-én, 61 éves korában halt 
meg, a Házsongárdi temetQben nyugszik.

Munkássága

A florista
1. Felfedezett és a tudomány számára 

elsQnek írt le 3 új növényfajt, formát. 
Ezek a: fehéres csüdf_ (Astragalus 

vesicarius var. leucanthus Gergely), nagy-
virágú pipitér (Anthemis macrantha f. 
monocephala Gergely),  Havasi nyúlfark-
f_ (Sesleria coerulans ssp. coerulans f. 
solacolui Gergely).

2. A Flora RPR-Románia Flórája 
(1952–1976) cím_ 13 kötetes monumen-
tális kiadvány legfiatalabb szerzQje. A XII. 
kötetben feldolgozza a bibikra, Oreochloa 
nemzetséget (genust) egyedül és a nyúl-
farkf_, Sesleria nemzetséget Al. Beldie-
vel együtt. 

A fitocönológus
1. Növényzetvizsgáló, vegetációkutató. 

A tudományra nézve új, szakemberek által 
elismert 7 növénytársulás szerzQje, ezek 
neve után Gergely szerzQi neve áll. (V. 
Sanda, 2002).

2. Szakfolyóiratokban (ContribuYii 
botanice (62), Studii şi cercet<ri de 
biologie, seria botanic< (2), Studia 

Universitatis Babeş – Bolyai, Biologia (6), 
Ocrotirea naturii şi a mediului înconjur<tor 
(1), Ann. Hist. Nat. Muz. Hung. 51 (1), 
összesen 72 nyomtatásban megjelent szak-
tanulmányt közöl. 

3. Doktori dolgozatát 1964-ben vé-
di meg Bukarestben. Dolgozatának címe: 
Flora şi vegetaYia regiunii cuprinse între 
Mureş şi Masivul Bedeleu (A Maros és a 
BedellQi-hegység közötti térség flórája és 
vegetációja, 1962).

4. Kutatómunkája kiterjedt egész 
Erdélyre, sQt a Kárpátokon túlra is. 
A fenti szaktanulmányokat Torockó 
(SzékelykQ, BedelQi havasok), Nagyenyed 
(SzabaderdQ) környékérQl és az Erdélyi 
szigethegység más területeirQl (kiemel-
kedik közülük a Révi-szoros botanikai 
feldolgozása), Székelyföld (Gyergyói-, 
Csíki-, Háromszéki medence), Avas hegy-
ség, Erdélyi MezQség, Kis-KüküllQ völ-
gye, Alduna, Dobrudzsa, Észak-Moldva 

(Jakucs, Fekete) tájegységek növényze-
térQl írta.

5. 1960-tól haláláig szerkesztQje a 
ContribuYii botanice cím_ szakfolyóirat-
nak. 

6. 77 növényfajt gy_jtött (minden faj-
ból 70-80 példányt) a Flora Romaniae 
Exsiccata nev_ kiadványnak.

7. 5 centuria szerkesztQje (XXXI–XXXV).

8. 1959-tQl növénymagokat gy_jtött a 
Botanikus Kert „Magkatalógusa” számára 
(Catalogul de seminYe). 

9. Az egyetem Herbáriumát 5666 her-
báriumi lappal (szárított növénymintával) 
gazdagította. 

10. A Botanikus Kertben szakmai felelQ-
se volt a II. Földrajzi szektornak (Balkáni, 
mediterrán flóra, Római kert, Románia fló-
rája, Rendszertani részleg).

11.  Felújította és újraleltározta a 
Botanikus Kert herbáriumának anyagát.

12. J. C. Baumgarten, Brassai Sámuel, 
Soó RezsQ szárított növénymintáit (herbá-
riumát) féltve Qrizte a kert múzeumában.

13. TudományterjesztQ elQadásokat tar-
tott.

14. Országszerte elismert szaktanács-
adó volt, neves kutatókkal tartott kapcso-
latot (Jakucs, Fekete).

15. Államvizsga-dolgozatokat irányí-
tott.

16. Erdély Qshonos növényeit ápolta, sa-
ját féltve Qrzött kincseinek tartotta (erdélyi 
hérics, Jósika-orgona, Péterfi-csüdf_, ki-
rálykQi szegf_, zergeboglár stb.).

17. Középiskolai tanárok továbbképzé-
sében vett részt.

18. Együttm_ködött a marosvásárhelyi 
Gyógyszerészeti Intézettel is.

Fehéres csüdf_

Saxifraga cymbalaria L.

Nagyvirágú pipitér

Diplachne bulgarica (Bornm.)

Havasi nyúlfarkf_

Salix matsudana Koidz.
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SzülQföldje szolgálatában 

1. ElsQ tudományos dolgozata, doktori 
dolgozata és 16 szaktanulmánya szülQföld-
jén, Torockón és környékén végzett kutatá-
sainak eredménye.

2. Két új növénytársulást a SzékelykQrQl 
írt le.

3. Tíz ritka növényfajt és változatot Q írt 
le elQször Torockó vidékérQl.

4. A Nagyenyeden levQ SzabaderdQt ta-
nulmányozta.

5. A kolozsvári Botanikus Kertben levQ 
sziklakertbe a SzékelykQrQl származó növé-
nyeket ültetett, ezért az „Gergely János kert-
je” nevet viseli.

Botanikus Kerti tevékenysége

A kolozsvári Botanikus Kert a Cigány-patak 
két partján helyezkedik el. A jelenlegi ker-
tet a magyar állam vásárolta meg az I. vi-
lágháború után. Alexandru Borza professzor 
tervezte, ezért ma a kert az Q nevét viseli. 

Gergely János 1959-tQl fQbotanikusi állást 
kap, itt dolgozik haláláig. Újságírók arról 
nyilatkoznak, hogy „a botanikus kert volt az 
otthona”, hiszen ha nem otthon volt, akkor a 
botanikus kertben.  P gondozta a tereprQl ho- P gondozta a tereprQl ho-
zott növényeket, gazdagította a gy_jteményt, 

konkrétan felelQs vezetQje volt a növény-
földrajzi (balkáni, mediterrán, kaukázusi, 
római kert), valamint a rendszertani részleg 
gy_jteményének. Büszke volt arra, hogy ta-
nítványai felismerik a növényféléket, szeret-
te Q maga bemutatni a kert szépségeit az ér-
deklQdQknek. Természetvédelmi és környe-
zetvédelmi programokat sikerült elindítani. 

„A szülQföld bennünk van – akár anya-
nyelvünk, amit elfeledni nem lehet még 
haragunkban sem. Lelkünkben lappang, 
vissza-visszatér mozzanatainkban, kisebb-
nagyobb tetteinkben.” [1]

Ki is volt Gergely János?

Románia egyik legjobb növényismerQjének 
számított. „Tudományos munkásságának 

ered ményei a hazai és az európai botanika 
közkincsei.” „Az erdélyi értelmiség egyik 
közismert személyisége volt, aki szakmai tu-
dásával, kis hazájához való h_ségével, népé-
hez való ragaszkodásával példaadóan szolgál-
ta, nehéz körülmények között, a tudományt, a 
m_velQdést, megmaradásunkat.” [1]

Nem lehetett kinevezett tanára a Babeş-
Bolyai Tudományegyetemnek, de nem volt-e 
„tanár” valójában? Mert nem tanár-e az, aki 
tudását egy életen át gyarapítja, és azt meg-
ossza másokkal. Aki szakterületén a tudo-
mányt gazdagítja, aki önzetlenül segít mások-
nak, aki elkötelezettje munkájának, akiben 
van hivatástudat, és aki példaképnek állítható.

Ezen értékvesztett világunkban örüljünk, 
hogy volt egy Gergely János, legyen rá 
büszke szülQfalujának apraja-nagyja, an-
nak reményében, hogy lesz még Erdélynek 
ilyen nagy szülötte.  j

Az írás diákpályázatunk Természettudo-
mányos múltunk felkutatása kategóriájába 
beérkezett pályázat.

Irodalom

Nagy-Tóth Ferenc (1998): Erdélyi Gyopár, 3. sz.
ContribuYii botanice (62), Studii şi cercet<ri 

de biologie, seria botanic< (2), Studia 
Universitatis Babeş – Bolyai, 1976

Studii şi cercet<ri de biologie, seria botanic< 
Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Biologia   
Ocrotirea naturii şi a mediului înconjur<tor  
Ann. Hist. Nat. Muz. Hung. 51  

Flora şi vegetaYia regiunii cuprinse între Mureş 
şi Masivul Bedeleu (A Maros és a BedellQi-
hegység közötti térség flórája és vegetáció-
ja, 1962)

Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria 
Egyetemi központ, Biológiai Intézet, Kanitzia 
19 Botanikai folyóirat, szerkeszti: Kovács J. 
Attila, Szombathely, 2012

Galium purpureum L.

Gergely János tanulmányainak címlapjai

Lathyrus vernus (L.) Bernh. var. 
flaccidus (Radius) Arcang. (Nagyenyed)
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A harmadik évezred hajnalán, a Bethlen 
Kollégiumban a folyamatos szelle-

mi megújulás fontos állomásához érke-
zett. 2000-ben két tanár diákjaival meg-
alapította a Fenichel Sámuel önképzQ-
kört. Nem véletlenül vált névadóvá a 
hajdani kollégiumi véndiák, Új-Guinea 
elsQ magyar kutatója. Neve ekkor már 
ismertebb volt, fQleg Balázs Dénes érdi 
múzeumalapító és geográfus-világutazó 
1992-ben tett enyedi látogatása és a se-
gítségével megindult kutatások nyomán. 
P maga KQrösi Csoma Sándort, a leghí-
resebb enyedi véndiákot tekintette példa-
képének, és Fenichel Sámuelt „Új-Guinea 
KQrösi Csomájának” nevezte [3].

Az újkori önképzQkör megalakulása 
több mint kétszáz éves hagyományt ele-
venített fel. „Egy szabadidQben zajló, má-
sodik, sokszor falak nélküli iskola, ahol 
nincs sulykolás, kényszer, vagy izgalmas 
számonkérés, de annál több kíváncsiság, 
kezdeményezés és eredetiség. Itt köny-
nyen megterem a jó közösségi élmény, 
az alkotás, a felfedezés öröme.” [7] A tu-
dományos diákköri munka nem egyedüli, 
de a legszervezettebb formája a kutató te-
vékenységnek. Az iskolákban az önmeg-
valósítás sok más lehetQsége kínálkozik: 
cserkészet, diákszínjátszás, zenekarok, 
táncm_vészet, játékok, kórusok, tornaün-
nepélyek stb. Az újjászületés korszakai-
ban – Kodály Zoltán szavaival – „amikor 
egy ledöntött nemzet újjá akarja magát 
építeni, szüksége van inkább, mint valaha 
a hagyomány minden porszemecskéjére.” 
[20] 1989 után egy fejedelmi alapítású is-
kola megpróbál lábra állni, és a gazdag 
örökség nyomában megelevenednek az 
újjáéledés ösvényei, benne az önképzés 
sokrét_ formái.

Korai kezdeményezések  
és kibontakozás

1791-ben az erdélyi diétán Aranka György 
„nyelvm_velQ társaság” felállítását java-
solta, ami visszhangra talált a kollégium 
ifjúsága körében. Thorockay Pál vezeté-
sével 35 tagú publikus és togátus diákok 
csoportja vállalkozik a feladatra. Német 
és francia víg és szomorú játékokat for-
dítottak, ódákat írtak, theatrális társasá-
got alakítottak [24]. Vita Zsigmond meg-
ítélése szerint tulajdonképpen egy „ön-
képzQ társaság” létesült [25]. Munkájuk: 

„Próba, amelyet a nyelve tanulására tett a 
Nagyenyeden tanuló ifjak között fennálló 
Magyar Társasság” [1]. Legismertebbek 
a kolozsvári református és unitárius, to-
vábbá a marosvásárhelyi és az enyedi re-
formátus kollégiumi ifjúsági olvasótár-
saságok munkája [26]. Ennek a kezdet-
nek sikeres diákalkotója volt ifj. Gáspár 
János, az enyedi tanítóképzQ megalapí-
tója (1853), aki az ún. „Virágkosárban” 
(1837: Vízi István zsebkönyve), késQbb 
az „ÉbredQkben”, majd a „Reg” cím_ 
kéziratos lapban (egy száma ismeretes) 
jelenteti meg írásait [25]. A tanárok kez-
detben tartózkodóak a diákok önálló szer-
vezkedése láttán. Heged_s Sámuel pro-
fesszor kivételesen ösztönzi az önképzést 
[1]. Az ún. „titkos olvasótársaság” 1848-
ig marad fenn ifj. Szász Károly vezeté-
sével [25].

A diákok szabadidejükben érdekes és 
szellemes játékokat is szerveztek, ame-
lyeket a h_séges és jótollú enyedi vén-
diák, Kertész József gy_jtögetett össze 
és írt le emlékidézQ munkájában. „Olyan 
játékfajtáknak mondok reminiscenciákat, 
melyek ennek elQtte jó ötven esztendQ-
vel voltak meghonosodva a nagyenyedi 

diákéletben.” Meg is említ néhányat: pl. 
csigázás (facsigával), cserépkerékdobás 
(diszkosz), gombozás (lyukbaverés), 
peggyezés (a bárány hátsó lábának ízüle-
ti forgócsontjával), labdázás (rongy, szQr 
vagy gumi), szólító ábécé, várépítés, ket-
tQs kártya, kikk, büd_, birbics, kígyófar-
ka, ostábla, sakk és dominó [23].

1859-ben szervezett önképzQkör ala-
kul a Kollégiumban Herepei Károly ne-
ves professzor vezetésével. 1872-ben 
létrejön az általános ifjúsági kör ré-
szeként a teológiai önképzQkör, amely 
1879-ben önállósodik. 1893-ban a gim-
nazisták is önálló önképzQkört szervez-
nek, amely 1898–1899-ben felveszi bá-
ró Kemény Zsigmond nevét. 1920-tól 
Áprily Lajos (tanárként: Jékely Lajos) 
szervezi és vezeti a kollégiumi önkép-
zést. 1913-ban megalakul a tornakör, 
amelyik sokat segített a kollégiumi ren-
dezvények megszervezésében [16]. Régi 
hagyomány az év végi tornavizsga. A 
nagyenyedi testgyakorlásra vonatkozó 
legrégebbi adatunk 1847-bQl való. Vajna 
Antal feljegyzéseiben már 1891–1892-
ben, megkezdQdnek a Tornakert (játék- 
és versenytér) munkálatai. 1893–1894-
ben már nagyszámú közönség jelenlété-
ben nyilvános versenyt is tartanak [15].

1885-ben Nagy Lajos képzQigazgató 
és rektorprofesszor idejében kezdi meg 
m_ködését a tanítóképzQ önképzQköre. 
Beke György szerint a kollégiumot eb-
ben az idQben erdélyi tanárképzQ intézet-
nek is tekinthetjük [14]. A század végén 

a tanítóképzQsök már ne-
veléstörténeti és módszer-
tani pályázatokon vesznek 
részt, jutalmakat kapnak a 
jól sikerült próbatanítások 
alkalmával [8]. 1899-ben 
a kör felveszi egykori ta-
nárának, Gáspár Jánosnak 
a nevét. Tárgyalási témái 
között neveléslélektani és 
módszertani értekezések, 
költemények rajzok, pró-
batanítások, imák és egy-
házi beszédek, szavala-
tok, valamint viták sze-
repeltek. Ugyanebben az 
évben a képzQ ifjúsága 
160 forinttal az Erdélyi 
Magyar Közm_velQdési 
Egyesület (EMKE) alapí-

tó soraiba lépett [8]. 
1929-tQl beindul a cserkészmozga-

lom, ami Rapp Károly torna- és kézi-
munkatanár nevéhez f_zQdik. 1930-ban 
alakul meg az Ifjúsági keresztény egye-
sület (IKE), amely a II. világháború ki-
töréséig m_ködik. 1929-1932 között ide-
iglenesen feltámad a Gáspár János ön-
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képzQkör Szabó T. Attila magyar szakos 
tanár vezetésével, aki két évet dolgo-
zott a Kollégiumban (késQbb a Bolyai 
Egyetem tanára és nyelvtudós). Enyedi 
diákjaival megszervezi a falunapokat 
és a Mikó Imre-emlékülést. 1945-ben 
Deák Ferenc történelem- és földrajzta-
nár KQrösi Csoma Sándorról elnevezett 
olvasókört szervez, és a Haladjunk cím_ 
diákfolyóirat újraindítását is kezdemé-
nyezi. Ezenkívül tornaünnepélyek, meg-
emlékezések vannak, és a diákszínját-
szás is felelevenedik [5].

Nyitások  
az elzártságban

Az államosítás (1948–1950) utáni idQkben 
a Kollégium elveszíti létalapját, vagyo-
nának jelentQs részét, önállóságát. BelsQ 
használatra megmaradnak bizonyos ön-
képzési hagyományok, sQt szigorú „bék-
lyók” között újszer_ kísérletek is történ-
nek, a túlélés és az értékmentés szellemé-
ben. A szabadidQben gondolkodást fejlesz-
tQ, nyitottabb szellemiség_ tevékenységek 
kapnak lábra, ahol a diák is szóhoz jut, sQt 
belekóstolhat az alkotás rejtelmeibe. Ezek 
a kezdeményezések, kísérletek csak hal-
vány másai voltak a nagy múltú önképzés-
nek, de a remény élt a teljes feltámadásra.

A „diákklub” vitadélutánjai (1973–
1977) elsQsorban a bennlakó diákok, fQ-
leg tanítóképzQsök szervezQdése volt, akik 
gyakorolhatták a „jóindulatú párbeszéd” 
m_vészetét [2]. Egyenrangú partnerekként 
szólalhattak meg a vitákban, felvetések-
ben, kérdezésben. Apáczai Csere János, 
az iskola gyulafehérvári elQdjének tudós-
professzora már a XVII. században szabad 
viták meghonosításával emelte magasabb 
szintre a kolozsvári református iskolát, 
miután a fejedelmi központból, annak is-
kolájából eltávolítják. Ellentétben a gyu-
lafehérvári fQiskolával, a kolozsváriak fel-
ismerték benne a lehetQséget (…)  [12]. 
A klubnapló sok diák- és tanárvéleményt 
Qrzött meg, amelyekbQl idézünk: Péntek 

János egyetemi tanár és ifj. 
Szabó T. E. Attila biológus: 
„Ritka alkalom, hogy ennyi 
Qszinte érdeklQdést tapasz-
taljon az ember, ez a leg-
jobb biztosíték arra, hogy 
az életben sem fordulnak el 
semmitQl, ami fontos (…) 
Sok jeles erdélyi személyi-
ség beszélgetett az enyedi 
képzQsökkel, pl. a nemrég 
elhunyt enyedi véndiák, 
KötQ József, Róbert Endre 
egyetemi tanár, Dankanits 
Ádám (1977). A vitaklub 
elsQ meghívottja Bakó Béla 
egyetemi tanár volt, aki a 
„modern pedagógia” sarka-

latos kérdéseirQl értekezett. [6] Az elQké-
szítQ munkákban gyakran részt vállalt dr. 
Borbáth Károly, a nagy tudású, tragikus 
sorsú könyvtáros is. A kör munkája 1977 
után sz_nt meg.    

Az Áprily Lajos irodal-
mi önképzQkör valamivel 
késQbb alakult, de hossza-
sabban m_ködött (1976–
1990). A róla szóló in-
formációkat a kör napló-
ja Qrizte meg, amit Józsa 
Miklós körvezetQ tanár bo-
csájtott a rendelkezésemre. 
Mészely József diákelnök 
beköszöntQjében a követ-
kezQképpen nyilatkozott: 
„Szép reményekkel újítjuk 
fel immár egy évszázados 
hagyományra visszatekin-
tQ önképzQkörünket – isko-
lánkhoz méltó Áprily Lajos 
önképzQköri néven, hogy 
bizonyíthassuk a folyto-
nosságot. Nagyenyednek 
mindig voltak és mindig 
lesznek szépért lelkesedQ, 
szépet szeretQ diákjai. (…) 
Irodalmi önképzQkörünk 
legyen egy olyan közös-
ség, amelyet magunkénak 
vallhatunk (…) legyen az 
órán kívüli irodalmi neve-
lés erQs iskolája, ahol min-
denki egyszerre tanuló és 
tanító (…) és ahova érde-
mes tartozni.” [22] Az ifjú elQadók verse-
ket és prózai írásokat adtak elQ, amit a kör 
munkája iránt érdeklQdQ tanárok megbírál-
tak és értékeltek.

1973–1976 között az ún. „kiskórház” 
elQtti bekerített füves téren két fiatal bio-
lógia-földrajz szakos tanár irányításával 
egy kis meteorológiai állomás létesült, 
ahol a tanulók egyszer_ méréseket végez-
tek, amit hirdetQtáblán naponta megjelení-
tettek (hQmérséklet, nedvesség, szélirány). 
Vita Zsigmond, a Dokumentációs könyv-

tár könyvtárosa észrevette, és többször ér-
deklQdött a mérések iránt.

A feltámadás   

1989 után a korlátaitól lassan szabadu-
ló iskola az önképzésben is ébredezik. A 
gazdag tevékenységbQl csak azokat említ-
jük meg, amelyeket a tanulók tanáraikkal 
vagy nélkülük, de rendszeresen és hosz-
szabb ideig gyakoroltak. A diákok tudomá-
nyos munkája külön téma, de az önmegva-
lósítás más formái, cselekvései is gyakran 
felbukkannak. 

Megalakul a Diáktanács, újra megjele-
nik a hagyományos Haladjunk, majd ké-
sQbb a Lárma és a Firkász folyóiratok. 
KésQbb „2001. márc. 1-jén számtalan pró-
bálkozás után megszületett egy igazán so-
káig élni akaró iskolaújság” – írja 2003 
márciusában Krecsák Sz. Katalin, a diák-
lap egyik legaktívabb tagja. Az egy-két-
havonta megjelenQ diáklap akkor öt éves. 

2006-ban látott napvilágot a Zirodalmi 
FirkÁsz is, amelyben csak a kollégium-
ban tanuló diákok m_veit publikáltuk [21].

ÖnképzQköri tevékenységek sora lát 
napvilágot. Létrejön az alsó tagozat iro-
dalmi köre [5], és nemsokára a felsQ-
sök (XI. és XII. o.) „irodalmi kávéháza” 
is beindul, sQt drámapedagógiai kísérle-
tek és diákszínjátszó mozgalom is szer-
vezQdik az iskolában Demény Piroska 
magyartanárnQ irányításával (2000–), ami 
késQbb Magyarlapádon folytatódik [9. 

Cserkészfoglalkozás Mezei Ágnes vezetésével

A Bethlen Kollégium herbáriuma
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B]. Újraindul a cserkészet Letanovszky 
István franciatanár-igazgató kezdeménye-
zése nyomán. Az elsQ cserkészcsapatot 
1990 után SzQcs Ildikó szervezi meg a 
Kollégiumban. Az igazán sikeres, kitartó 
csapat 2004-ben alakult meg Kónya Tibor 
iskolalelkész vezetésével, és azóta is m_-
ködik. 1990-tQl folytatódik a 112 éves 
múltú tornavizsga látványos bemutatója a 
tornakertben.

Húsz éve, 1995-ben Kóbori Anikó ma-
tematikatanár kezdeményezésére meg-
tartották az elsQ „Bethlen-bált”, kez-
detben a Kollégiumban, majd a Városi 
Sportcsarnokban. A LQrincz házaspár, ny. 
ref. lelkész és felesége következetesség-
gel és szakértelemmel évrQl évre több hó-
napon keresztül tanítják, gyakoroltatják 
a végzQsöket a társasági táncokra. Ma a 
bál a végzQsök klasszikus táncbemutatójá-
val egyik legreprezentatívabb eseménye a 
Kollégiumnak, ahol együtt vannak szülQk, 
tanárok, vezetQk és vendégek. ÉltetQ ha-
gyomány, amely 2015-ben huszadik évfor-
dulóját ünnepelte [9. H].  

1992-ben alakult meg a „Collegium 
Gabrielense” együttes Tomai Gyöngyi ta-
nítónQ és Demény Piroska magyartanárnQ 
közrem_ködésével. A reneszánsz értékek, 
fQleg táncok és a zene megjelenítése ré-
vén sok szürke napot varázsoltak ünnep-
pé. Számos fellépésük között két kiemel-
kedQ is volt, egyik Kolozsváron a Mátyás 
szobor felújítási ünnepén (2010. ápr. 2.), 
a másik Budapesten, az Országházban, a 
Bethlen Gábor Kollégium napján (2013. 
febr. 22.) [9. F]. A 2015. márc. 29-i rene-
szánsz napon a Vártemplomban ünnepel-
ték a kitartó, jó ügyet támogató Bethlen 
Alapítvány tizenöt éves évfordulóját [9. 
I].

Rendhagyó kapcsolat alakult ki a bu-
dapesti Székely-körrel (1993–2001), az 
együttm_ködés a honismereti táborok ré-
vén valósult meg, ahova tanítóképzQsök 
helytörténeti, fQleg néprajzi dolgozatokkal 
jelentkeztek (körvezetQk: Demény Piroska 

és Bakó Botond). A Litea 
könyvesboltban írókkal 
találkoztak, és elQadáso-
kat hallgattak, de felke-
resték Áprily sírját is. A 
csaknem tíz év alatt több 
helyszínen ismerkedtek 
az anyaországgal [11].

A szervezett diáktu-
dományos tevékenység 
gyökerei 1992-ig nyúl-
nak vissza. Május 29-31-
én Szegeden, a Juhász 
Gyula TanárképzQ 
FQiskolán megtartott 
III. Kör nyezet tudományi 
Diákkonferencián részt 
vett a Kollégium egyik 
biológia-földrajz szakos 

tanára (Bakó Irén).  Az „Air Pollution 
Project Europe” kezdeményezése (az 
Európát átfogó,  légszennyezés elleni moz-
galom) nyomán született meg a 90 utá-
ni elsQ  enyedi diáktudományos dolgo-
zat Györke Levente líceumi tanuló ré-
szérQl, aki a csapadék mennyiségét és 
pH-ját mérte, valamint a zuzmók mint 
a tiszta levegQ indikátorának elterjedé-
sét. A dolgozatot beküldte Szegedre, és 
az Q munkájával vett részt az iskola a 
Projektben. Az összesítést a Budapesti 
Környezetgazdálkodási Intézet végezte. 
Györke Levente ma Új-Zélandon egy nagy 
farm vezetQje.

Dr. Dominics Sándor, a kollégi-
um tiszteletbeli professzora, véndiák, a 
Kollégium értesítQjében megfogalmazott 
véleménye szerint: (…) „a kutatás ösz-
szetett tevékenység, különös egyveleg. 
Kíváncsiság, érdeklQdés, kitartás, ma-

kacsság, tanulás, kétkedés, kísérletezés, 
alkalmazás, fantázia, kombinálás, szeretet, 
rendszerezés, munkabírás, látókör, szerve-
zés, írás, pályázás, gazdálkodás, megvilá-
gosodás, szerencse, (…) szenvedély, sze-

retet és alkotás. Ugyanolyan alkotás, mint 
a m_vészet. És ugyanolyan gyötrelem és 
boldogság is.” [15]

Az elsQ próbálkozások, sikerek után 
jobban felismertük a lehetQségeket.  
Kezdetben a dolgozatok számára nehe-
zen kaptunk fórumot. 1996-ban érkezett 
egy felhívás Szabó Sándor igazgató révén 
a Kunszentmiklósi Református Kollégium 
Baksay Sándor Gimnáziumából az erdé-
lyi református líceumokba. Szinte az „is-
meretlenségbe” indultunk el a két diák-
kal [4]. Nem is sejtettük, hogy úttörQk 
vagyunk egy szárnyait bontogató, önkép-
zQ mozgalomban. A kapcsolatfelvétel te-
hát a mai napig iskolatörténeti szemmel 
kiemelt kezdeményezés volt, amely ké-
sQbb a Csurgói Vitéz Mihály Református 
Gimnáziumban folytatódott. Az elsQ tanu-
lók: LQrincz Magor (biológia szekció XI–
XII. évf.) „Nagyenyed környékének álló-
vizei és ezek állatvilága.” „Faunisztikai 
vizsgálatok” cím_ dolgozatával különdí-
jat kapott, Rosenberg Andrea (biológiai-
növénytani szekció XI–XII. évf.) pedig 
„Salvia officinalis” cím_ dolgozatáért III. 
díjat kapott [11]. Ebben az idQszakban kb. 
egy tucat dolgozat készül el. KésQbb a ta-
nítóképzQs tanulók Nagy Olga vezetésével 
adatgy_jtéssel vettek részt a tanítóképzQ 
történetének megírásában [8]. A 375 éves 
évforduló alkalmával (1997), a felnQttek 
tudományos értekezletén sor került annak 
az elQadásnak a bemutatására, amely fel-
ölelte az önképzés több mint másfél szá-
zados történetét [5]. Aktuális esemény 
(2014–2015) az „örökségünk Qrei vetélke-
dQ”, amely egy évig tartott, és kb. kilenc 
osztály líceumi diákjait mozgósította. A 
nemes cél dicséretén túl a tanulói kezde-

ményezések sokasága, az 
iskolakapukon túlmutató 
gy_jtögetés, kutatás, ötle-
tek, megjelenítés, összefo-
gás, ösztönzQ és fejlesztQ, 
egyszóval önképzQ jelleg_ 
volt. A legszorgalmasabb 
tanulók Brüsszelbe is elju-
tottak [9. H]. Ezek az évek 
tanárok és diákok számára 
igazi önmegvalósító peri-
ódusok voltak, és biztatást 
adtak a folytatásra. 

A Fenichel önképzQkör 
története

A kör a 90-es évek ele-
jén beindult gazdag önkép-
zQköri mozgalomból ered. 
1999-tQl diákdolgozatok 

mentorálásával kapcsolódott be a tevé-
kenységbe Dvorácsek Ágoston izikatanár, 
akinek kezdeményezése nyomán 2000. 
szept. 27-én létrejött a Fenichel nevét vi-
selQ kör, amely 2015-ben ünnepelte fenn-

Táncvizsga a Bethlen Kollégium kertjében

A Bethlen Kollégium  reneszánsz együttese, 
a Collegium Gabrielense az Országházban 

2013 februárjában
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állásának 15. évfordulóját. Kezdetben társ-
szerzQként jelen voltam, aztán még néhány 
évig támogattam a diákokat munkájukban. 
Dvorácsek Ágoston és a témavezetQ taná-
rok diákjainak munkája nyomán az indu-
lástól kezdve egy igazi sikertörténet bon-
takozott ki. Az emlékkönyvben felsorolt 
köri célok többek között a támogatás, a 
munkafeltételek biztosítása, az ülésszakok 
elQkészítése, neves személyiségek és gy_j-
temények ismertetése, a környék bemu-
tatása, környezetvédelmi témák, utazások 
és kirándulások szervezése szerepel [19]. 
A köri keret, az érdeklQdés és az anya-
gi támogatás rendszeressége a Bethlen 
Alapítvány részérQl meghozta gyümölcse-
it. Az eredmények megsokszorozódtak, 
és a tanulók, témavezetQ tanárok számára 
szélesebb kommunikációs lehetQség nyílt 
itthon a M_velQdésben és késQbb az anya-
országban, a Természet Világa folyóirat-
ban (Természet–Tudomány Diákpályázat) 
[15]. A legátfogóbban a 10 éves évforduló-
ra megjelent „Emlékkönyv” (2010) foglal-
ja össze az eredményeket. Idézzük a kör-
vezetQ tanár szavait: „Az önképzQkör di-
ákjai rendszeresen vesznek részt a csurgói 
(azelQtt kunszentmiklósi) RKTDK konfe-
renciákon, a budapesti Természet Világa 
diákcikkpályázatán, a budapesti Kutató 
Diákok Országos Szövetsége által ren-
dezett TUDOK konferenciákon és az ez-
zel kapcsolatos regionális TUDEK kon-
ferenciákon, továbbá beneveztek a bu-
dapesti Innovációs versenyre, a bukares-
ti ötletbörzére, a sárvári „Fiatal Írók és 
KöltQk Fesztiváljára” és más rendezvé-
nyekre.” [19] Versenyen kívüli szerep-
léseik is igen gazdagok. Bemutatkoztak 
kezdve a helyi Titu Maiorescu Líceumban 
(2001. román nyelven), majd Szegeden, 
Aradon, Debrecenben, a tordai és az 
aranyosgyéresi Szabadegyetem ülése-
in (2005–2010), az Apáczai líceumban 
(2009) és az EMTE által Torockón szer-
vezett Természettudományi Táborban 
(2009). 2000-ben a kézdivásárhelyi Nagy 
Mózes Líceumban megrendezték a KQrösi 
Csoma Sándor anyanyelvi vetélkedQt, va-
lamint az erdélyi magyar líceumok tanu-
lóinak tudományos ülésszakát. A B.G. K. 
csapatából ezen a megmérettetésen tizen-
ketten kaptak valamilyen díjat vagy dicsé-
retet [19]. 

Az elsQ tíz évben a kör diákjai 131 dol-
gozatot írtak, és 48 díjat szereztek itthon, 
az anyaországban pedig 94-et.  A jelzett 
idQpontban a kör tagjainak 71 cikke és ta-
nulmánya jelent meg [19]. A diákok ne-
veit megtalálhatjuk az Emlékkönyv lap-
jain. Az egyik legeredményesebb és so-
koldalúbb diák, a cserkészetben is kit_nt 
Maxim Orsolya volt, jelenleg nagyenyedi 
gyógyszerésznQ, aki önmaga nyolc dol-
gozatot állított össze Nagyenyed különle-
ges fáitól egészen a fehér gólya védelméig 

és megszámlálásáig. Hasonlóan eredmé-
nyes volt Szabó Emilia magyartanárnQ a 
Majláth Teológiai Líceumban. Mindketten 
dolgozataikkal több díjat is nyertek [19]. 

2008. okt. 18-án XII. osztályos korában, 
Maxim Orsolya, Szovátán a Teleky okta-
tási központban átvette a Mákvirág-díjat 
[9.A]. Ballagásakor megkapta a „Múlt és 
jövQ” (soltvadkerti kezdeményezés) díjat 
is. Az ismerkedést a munkával nyolcadik 
osztályos korában kezdte el kunszentmik-
lósi példák alapján. Több dolgozata meg-
jelent a Kollégium évkönyveiben pl. Bod 
Péter térképeirQl [15]. A Kollégium taná-
rai közül a diákok mentorai voltak ábé-
césorrendben a következQ tanárok: Bakó 
Botond, Bakó Irén, Dvorácsek Ágoston, 
Fodor Katalin, Kónya Mária, dr. László 
EnikQ, LQrincz Ildikó, Simon János, Stáb 
Ildikó, Szabó Hajnal és Turzai Melánia.

A kör létezésének utóbbi öt évében 
(2010–2015) csak néhány összegezQ sta-
tisztika készült, ezért a média tudósítá-
sai alapján próbáltunk viszonylag ösz-
szefüggQ képet alkotni.  „Erdély több 
magyar középiskolás tanulója vehe-
tett részt a Tudományos Diákkörök el-
sQ konferenciáján, amelyet Monoron a 
József Atilla Gimnáziumban, illetve 
Budapesten a Puskás Tivadar Távközlési 
Technikumban tartottak november 18–22. 
között. Brassóból is voltak részvevQk, de 
megyénknek a pálmát mégis a nagyenyedi 
Bethlen Gábor Kollégium református ta-
gozatán tanuló csángó diáklány, a XII. osz-
tályos Buda Éva Emese hozta el, aki a nép-
rajz szakon I. díjat nyert „Hétfalusi hagyo-
mányok családom emlékezetében” cím_ 

dolgozatával. A dolgozatot a III. Erdélyi 
Tudományos Diákköri Konferencián is be-
mutatták (2000. dec. 8–9.), ahol dicséretet 
kapott [19].

A Fenichel-kör kétszer mutatkozott be 
az Áprily-esteken. 2011-ben a körvezetQ 
tanár tartott összefoglalót, és megjegyezte, 
hogy az eltelt idQ alatt a kör tagjai tartalmas 
munkákkal emelték a Kollégium tekinté-
lyét, pl. Krizbai Ágnes, Maxim Orsolya, 
Györke Zsuzsánna, Turzai Orsolya révén. 
A bemutatón az enyedi törzsközönség elQtt 
többek között felléptek dolgozataikkal: 
Boca Paula, Székely Krisztina, Demény 
Norbert. Másodszor 2015. febr. 24-én is-
mertették az Áprily-esteken a Fenichel-kör 
aktuális eseményeit. Temesváron a Bartók 
Béla Líceumban a természettudományi és 
informatikai vetélkedQn a tizenkét kiosz-
tott díjból hatot az enyedi diákok kaptak. 
A versenyzQk SzQcs Ildikó és Dr. László 
EnikQ vezetésével vettek részt a nagy si-
ker_ összegezésen [9. G].

SzQcs Ildikó igazgató így jellemezte 
a munkát: „a tehetséggondozásban részt 
vevQ tanárok, tanulók száma növekszik, 
vannak, akik délutánonként tudományos 
problémákon törik a fejüket, vagy éppen 
gitároznak, esetleg a cserkészmozgalom-
ban vesznek részt. A szülQk mindenben 
jó partnerek, az iskola pedig a Bethlen 
Alapítványon keresztül segít, támogat. A 
rendszer tehát m_ködik, nem kis haszná-
ra az iskola újkori hírnevének.” [9. C] Egy 
kiragadott példa nyomán idézzük Krizbai 
Ágnes volt tanítványunkat, aki jelenleg az 
Egyesült Államokban dolgozik, és amikor 
hazalátogatott, önképzQköri emlékeirQl a 
következQket nyilatkozta: „ez arra volt jó, 
amit egy zárt kerítés mögött álló kisgyer-
mek nyerhet egy székkel, amit alátolnak, 
és amelyre fel tud állni és ki tud tekinteni 
a világba.” Ebben a példában saját sorsa is 
benne van [9. D].  

Aranyosszéken többször jártak a kuta-
tó tanulók. 2012. márc. 21-én három tanu-
ló mutatkozott be munkáival. Csíki Csilla: 
Gyergyóditró és környéke népi mestersége 
és azok eszközei, Nagy Kinga: A torockói 
népviselet egy darabjának, a híres piros 
csizmának a bemutatása, Bakó Boglárka: 
Az elsQ Magyar Természettudományi 
Múzeum herbáriuma. Ez utóbbi dolgozat-
ból idézünk: „Az iskolám múzeumában le-
vQ herbáriumra egy 2011-ben meghirdetett 
biológiai témájú diákpályázati kiírás hívta 
fel a figyelmemet, és keltette fel az érdek-
lQdésemet. Ennek a gy_jteménynek a tör-
ténete közvetlenül kapcsolódik az iskola és 
múzeumának történetéhez és tudós tanára-
inak munkásságához.” [13]   

A Kollégium diákjai részt vettek 
a Tudományos Diákkörök (TUDEK) 
konferenciáin. A VII. Konferenciát 
(2009) Nagyenyeden tartották, ame-
lyen MarosvásárhelyrQl, Kolozsvárról, 

Bakó Boglárka és a Hargittai házaspár 
a Természet-Tudomány Diákpályázat 

díjkiosztó ünnepségén 2013-ban
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Nagyváradról és SzékelyudvarhelyrQl, va-
lamint helybQl vettek részt jeles di-
ákok. A tizenöt évre vonatkozó el-
sQ összesítQ statisztikák szerint, amit 
Dvorácsek Ágoston készített, a kör diák-
jai a M_velQdésben (Kolozsvár) 23 cik-
ket, illetve tanulmányt jelentettek meg, 
a Könyvesházban (Kolozsvár) egyet, a 
Természet Világában (Budapest) 45-öt, 
míg a Géniuszban (Kolozsvár) 14-et. A 
díjak összesítése szerint: Romániában 
52 díjat szereztek az enyedi diákok, míg 
Magyarországon 120-at. A számok ön-
magukért beszélnek. 

2014 márciusában a Magyar Tudo-
má nyos Akadémia nagytermében a 
Természet Világa folyóirat 23. alkalom-
mal rendezte meg a diáktudományos 
munkában kiválóan szereplQ tanulók ki-
tüntetését. A Kollégium diákjai 2000-
tQl rendszeresen jelen voltak ezeken 
a megnyilvánulásokon. Eddig összesen 
41 díjat, különdíjakat és dicséreteket 
hoztak haza. Ebben az évben 24 diá-
kot tüntettek ki, amibQl 15 díj az erdé-
lyi tanulókat illette meg. (Kolozsvár, 
Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, 
Nagyenyed). A „Kultúra egysége” szek-
cióban az elsQ helyet kapták (Farkas 
Orsolya 2013. XII. o.) és Antal Andrea 
(XII. B. o.). Dvorácsek Ágoston tizen-
egyedik alkalommal kapta meg a leg-
eredményesebb felkészítQ tanárnak járó 
oklevelet. A Természet Világa szerkesz-
tQsége az iskola könyvtárának a folyó-
irat negyvenévnyi példányait ajándékoz-
ta [9. F].

Epilógus

Az önképzQi munka szerves része a Bethlen 
Kollégium csaknem négy évszázados his-
tóriájának. Az idQk folyamán szervezett és 
spontán formák egyaránt igazolták létjo-
gosultságát. KiemelkedQ szellemiség_ di-
ákok és tanárok munkája együtt élt, virult 
és némult el többször a helyenként fel-alá 
hullámzó iskolatörténettel. Sokáig valahol 
a hamu alatt parázslott, majd lángja ma-
gasra lobbant, amikor eljött az éltetQ le-
hetQségek, az újjászületések kora. Igazán 
csak most kezdjük érteni a 90-es éveket 
a maguk valóságában a sikeres és elhaló 
kezdeményezésekkel együtt. Az önképzés-
rQl szóló jelen írás mintegy 224 év (1791–
2015) története nem teljes, de reményeim 
szerint hézagpótló. 

Demeter József volt tanítványunk köny-
vében (2012), amit több szerzQ írása-
iból állított össze, a tehetséggondozás-
ról Feldmár Andrást idézi: „A legjobb 
mód, ahogy az ember tanul, az utánzás. A 
mimesis. De csak azokat akarjuk utánozni, 
és csak azokat tudjuk utánozni, akik cse-
lekednek. Aki beszél, azt nem lehet utá-
nozni, mert ha utánzol valakit, aki beszél, 

akkor csak beszélsz. Az pedig unalmas. 
Tanulni valakitQl csak úgy lehet, ha az a 
valaki cselekszik. És nem csak cselekszik, 
hanem örömmel csinálja azt, amit csinál, 
és boldogságot sugároz.” [17]

Az ifjú szerzQ „ébredQ” idQszakban volt 
a Kollégium tanítóképzQs diákja (1991–
1996). A „mentorok” (tanerQk) közül töb-
ben a múlt korából érkeztek a szabadság-
ba. Sokat beszéltek, magyarázkodtak, de 
akadtak, akik cselekedtek is. Ekkor támadt 
fel szunnyadó álmából az ún. „falak nél-
küli iskola”, az önképzés. Volt, aki észre-
vette és bekapcsolódott, volt, aki nem is 
vett tudomást róla. Az említett ifjú szerzQ 
olyan osztályba járt, ahol sok minden tör-
tént, ami beleillik az önképzés tárgykö-
rébe. Talán ez volt az egyik szikra, hogy 
olyanná lett, több társával együtt, amilyen: 
küzdQ, alkotó, cselekvQ ember.  A
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Apró, mállott felület_ nummuliteszek a dudari külszíni 
szénbánya mára már felhagyott oldalában. Jól látszik a váz belsQ 

leveles, és kamrázott szerkezete 

A Nummulites rokonságába tartozó Assilina az eocén másik 
jellegzetes nagyforaminiferája. Ezen a Dudar határában 
készült felvételen jól látszik a szimmetriasíkban eltörött 

korong alakú váz belsQ szerkezete

Eocén nagyforaminiferák vékonycsiszolati képe néhányszoros nagyításban. Bal oldalon kerekded Nummuliteszek ferde metszetben láthatók. Az 
egykori kamrákat pátos kalcit tölti ki. A jobb oldalon orsó alakú Alveolinák hosszanti metszetben. A fölsQ példány közepén a kezdQkamra látható 

Az igazi Szent László pénze, azaz a Nummulites 
millecaput, szép példányai. Ez a faj valóban 

hatalmasra nQtt, de a 10 cm átmérQj_ ép 
példányok már nagyon ritkák 

Szinte csak Nummulites vázakból álló 
eocén mészkQ Magyarkiskapus (C<puşu 

Mic) határában 

Nummuliteszeket ábrázoló míves litográia 
Hantken Miksa egyik hátrahagyott 

munkájából. A dolgozatot a Hantken 
munkásságát eredményesen folytató 
Rozlozsnik Pál adta közre 1924-ben

Nummulites, az év Qsmaradványa
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A Fény Éve különszámunk 
sajtóbemutatója

A Fény Éve különszámunk 2015 novembe-
rében jelent meg. Különszámunk sajtóbe-
mutatója december 4-én volt, a Tudományos 
IsmeretterjesztQ Társulat Központjának ta-
nácstermében. A megnyitó után Kroó Nor-
bert akadémikus „A Fény Nemzetközi Éve” 
hazai rendezvényeirQl beszélt, majd a külön-
szám jelen lévQ szerzQi röviden bemutatták 
írásaikat a hallgatóságnak, a tudományos 
újságíróknak.

   A Természet Világa különszáma február vé-
géig kapható a nagyobb újságos standokon.

   Képösszeállításunk fotói a sajtóbemutatón 
készültek.

Kroó Norbert Abonyi Iván

Andrásfalvy BertalanSzabad JánosLente GáborSchiller Róbert

Patkós András

Csoportkép a jelenlévQ szerzQkrQl

Sajtóbemutató a TIT Központban

Horváth Krisztina és Trupka Zoltán felvételei
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