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ÉGI MECHANIKA

ÉRDI BÁLINT

A sárkány-konfigurációk
A sárkány-konfigurációk a négytestprobléma újonnan meghatározott megoldásai. A háromtestproblémára régóta ismert Lagrange-
megoldásokkal együtt ezek jelentik az N-test probléma eddig felfedezett egzakt analitikus megoldásait. 

A centrális konfigurációk problémája

Az N-test probléma az égi mechanika alap-
kérdése: hogyan mozog N pontszer_ test a 
Newton-féle kölcsönös gravitációs vonzó-
erQk hatására? A Naprendszerben az égites-
tek mozgását jó közelítéssel, ezzel a model-
lel vizsgálhatjuk. Az N=2 esetre a megoldást 
már Newton meghatározta, ennek matema-
tikai összefüggéseivel lehet leírni a bolygók 
zavartalan (más bolygók hatásától mentes) 
mozgását a Nap körül. A köztudatban ezek 
a szabályok Kepler törvényeiként ismer-
tek. N>2 esetén  már igen nagy nehézsé-
gekbe ütközünk. Annak kiszámítása, hogy a 
bolygók milyen hatással vannak egymásra, 
komoly matematikai problémákat jelent. 
Ezzel az égi mechanika egy külön terü-
lete, a perturbációszámítás foglalkozik. 
Alapjait a legnagyobb matematikusok, 
Euler, Lagrange, Laplace, Gauss fektették 
le. Ezekkel a módszerekkel olyan összefüg-
gések vezethetQk le, melyekkel az égitestek 
mozgása a megfigyelésekkel összhangban 
írható le.  Ezek az összefüggések azonban 
nem egzaktak, csak közelítQ jelleg_ek, így az 
egyenletekben szereplQ konstansokat idQn-
ként módosítani kell, hogy a megfigyelések-
kel egyezQ eredményeket kapjunk. A legér-
zékenyebb bolygó erre a Neptunusz, ennek 
mozgáselméletén nagyjából száz évenként 
kell kicsit módosítani. (Érdemes megemlí-
teni, hogy egy bolygó mozgáselmélete több 
száz tagból álló egyenleteket jelent, de ez is 
csak közelítés.)  

A probléma gyökere az, hogy az N-test 
probléma N≥3 esetén nem integrálható. N=2 
esetén minden lehetséges kezdQfeltételre 
(kezdeti hely- és sebességkoordinátákra) meg 
tudjuk mondani, mi fog történni. N>2 esetén 
azonban általában ez nem lehetséges, nincse-
nek olyan egzakt összefüggések, melyekbQl 
bármely kezdQfeltételre meg tudnánk mon-
dani, milyen pálya fog létrejönni. A XIX. szá-
zad végén H. Poincaré francia matematikus 
bizonyította be, hogy a háromtestprobléma 
nem integrálható. Arra is rámutatott, hogy a 
háromtestproblémában igen „vad” pályák is 
kialakulhatnak, megtéve ezzel a kezdQlépése-
ket a ma „divatos” káoszelmélet felé. 

A kaotikus jelenségek vizsgálata napjaink 
égi mechanikájának egyik kulcsfontosságú 
területe. Az égitestek mozgásának a Kepler-

törvények által sugallt óram_szer_ pontossá-
ga egyáltalán nem teljesül, a Naprendszerben 
lépten-nyomon kaotikus viselkedési formákra 
bukkanunk. A káoszelmélet alapjául szolgá-
ló Kolmogorov–Arnold–Moser-tétel szerint 
minden nem lineáris, legalább két szabadsági 
fokú dinamikai rendszerben reguláris moz-
gások mellett kaotikus trajektóriák is lehetsé-
gesek. A káosz olyan helyeken lép fel, ahol a 
mozgás igen érzékeny a kezdQfeltételek kis 
változásaira. Ekkor az egymáshoz igen közeli 
pontokból kiinduló trajektóriák exponenciáli-
san távolodnak egymástól (a kaotikus vi-
selkedést éppen ezzel a jelenséggel defi-
niáljuk). Kaotikus tartományban a megol-
dást nem lehet pontosan kiszámítani sem 
analitikus, sem numerikus eszközökkel. 
(ElQbbi esetben a megoldást jelentQ vég-
telen sorok divergensek lesznek, míg a nu-
merikus megoldásnál a numerikus integrá-
lás hibája nQ exponenciálisan.) Kaotikus 
tartományban a pályák kaotikusságának 
mértékét lehet csak jelezni különféle mé-
rQszámokkal. Rövidebb-hosszabb távon a 
káosz minden égitest mozgását befolyá-
solja. Legnyilvánvalóbb példa a kaotikus 
viselkedésre a Szaturnusz egyik szabályta-
lan, kisméret_ holdjának, a Hyperionnak a 
kaotikus rotációja, mely a pályamenti ke-
ringés és a tengelyforgás kölcsönhatásából 
származik, és amely már néhány hónapos 
idQskálán jelentkezik.

J. Laskar francia 
csillagász szerint a 
Naprendszerben a bel-
sQ bolygók mozgása is 
kaotikus. Ez azt jelenti, 
hogy például ha a Föld 
valamelyik helykoor-
dinátájában 10 méteres 
hibát vétünk, másképp 
fogalmazva két Földet 
indítunk el 10 méte-
res különbséggel, ak-
kor 100 millió év múl-
va ezek 150 millió km-
re lesznek egymástól. 
(A vizsgálatok azt mu-
tatják, hogy az expo-
nenciális hibaterjedés 
miatt a bolygók moz-
gásának numerikus in-
tegrálással való pontos 

nyomon követése csak mintegy 20 millió év-
re lehetséges.) Szintén Laskar nevéhez f_zQ-
dik az a széles körben ismert eredmény, hogy 
a Hold szerepet játszhatott a földi élet kiala-
kulásában azáltal, hogy jelenlétével stabili-
zálja a Föld tengelyforgását. A Hold nélkül 
felborulna a földi éghajlat, a forgástengely 
dQlésszögének kaotikus ingadozása miatt.

Az említettek fényében nagy jelentQség_ 
az N-test probléma centrális konfigurációi-
nak vizsgálata. Egy nem integrálható problé-
ma esetén a periodikus megoldások jelenthe-
tik az egyedüli egzakt megoldásokat, melyek 
tetszQlegesen hosszú ideig érvényesek, ezek 
mintegy kirajzolják a probléma csontvázát. 
A centrális konfigurációk speciális periodikus 
megoldások. Centrális konfiguráció akkor jön 
létre, ha minden egyes testre ható eredQ erQ át-
megy a rendszer tömegközéppontján. Ekkor a 
testek mindegyike a tömegközépponthoz ké-
pest Kepler-féle mozgást végez. A mozgás 
során a testek konfigurációja állandó, a testek 
által formált alakzat foroghat és méretét vál-
toztathatja, ám mindig önmagához hasonló 
marad. Donald G. Saari amerikai matemati-
kus a centrális konfigurációkat a XXI. század 
problémájának nevezi. Szerinte ahhoz, hogy 
egy probléma ezt a minQsítést kiérdemelje, 
három feltétel szükséges: legyen alapvetQ je-
lentQség_, nehéz legyen megoldani, amit az 
jelez, hogy sok kiváló elme kudarcot vallott 
vele, és a probléma lényege könnyen megért-

1. ábra. A Lagrange-pontok. P
1
 (pl. a Nap) és P

2
 (pl. a 

Föld) mellé egy harmadik P
3
 testet (pl. egy _rszondát) az 

L
i
 pontok valamelyikébe kell elhelyezni, hogy Lagrange-

megoldás jöjjön létre
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hetQ legyen a nem szakemberek számára is. 
A centrális konfigurációk problémája ilyen. 

Ugyanakkor a probléma nem új. N=3 
esetére a centrális konfigurációkat már rég-
óta ismerjük. 1767-ben L. Euler felfedez-
te, hogy három test mozoghat úgy, hogy 
közben mindig egy egyenes fektethetQ raj-
tuk keresztül, ezek az egyenes vonalú Eu-
ler-megoldások. 1772-ben Lagrange általá-
nosabban megmutatta, hogy a három Eu-
ler-féle eset mellett három test úgy is cent-
rális konfigurációt alkothat, hogy közben 
egyenlQ oldalú háromszögek csúcsaiban he-
lyezkednek el. Ez két további esetet jelent. 
A háromtestproblémában tehát öt centrális 
konfiguráció létezik, ezeket Lagrange általá-
nosabb tárgyalásmódja miatt Lagrange-meg-
oldásoknak nevezik. Az 1. ábrán ezeket az 
L

i
 pontok jelölik. A P

1
, P

2
 testek mellé P3-at 

az L
i
 pontok valamelyikébe kell tenni, hogy 

Lagrange-megoldás jöjjön létre. A tömegek 
tetszQlegesek lehetnek. P

1
 és P

2
 helyzeté-

nek ismeretében az L
4
 és L5 pontok helyzete 

egyértelm_, azonban a probléma nehézségé-
re jellemzQ, hogy az L

1
, L

2
, L3 pontok hely-

zetét egy-egy ötödfokú algebrai egyenletbQl 
kell kiszámítani. A megoldás a helykoor-
dinátákra tehát egyedül a Lagrange-féle 
háromszög-megoldások esetén explicit.  A 
testeket a megfelelQ pozícióba helyezve, 
és ezeknek olyan kezdQsebességet adva, 
melynek nagysága a tömegközépponttól 
számított távolsággal arányos, iránya pe-
dig minden test esetén a helyvektor irá-
nyával azonos szöget zár be, a három test 
centrális konfigurációnak megfelelQ moz-
gást fog végezni.

N≥4 esetén az egyenlQ tömegeket tar-
talmazó szimmetrikus elrendezéseken kí-
vül keveset tudunk a centrális konfigurá-
ciókról.  N=4 esetén egy térbeli megoldás 
létezik, négy egyenlQ tömeg egy szabályos 
tetraéder csúcsaiban elhelyezkedve alkothat 
centrális konfigurációt. Az N-test problémá-
ban a centrális konfigurációk fontos szerepet 
játszanak. Kimutatták, hogy tömegpontok üt-
közésekor a rendszer centrális konfiguráció 
felé tart (ez lehet úgy, hogy minden tömeg-

pont ugyanazon idQ-
pontban egy pont-
ba esik össze, vagy 
ugyanazon idQpont-
ban több különbözQ 
pontba). MásfelQl a 
végsQ mozgások is 
(egyre növekvQ idQ-
tartamokra) centrális 
konfigurációk felé 
tartanak. Ha minden 
testnek azonos lenne 
a szögsebessége, és 
így a rendszer merev 
testként forogna, ak-
kor is centrális kon-
figuráció valósulna 
meg. Maxwell (aki 

ekkor már elektromágneses kutatásain dolgo-
zott) 1855-ben így magyarázta a Szaturnusz 
gy_r_inek stabilitását (a gy_r_k azonos tö-
meg_ sziklákból vagy holdakból állnak, me-
lyek egyenletesen oszla-
nak el a gy_r_k men-
tén), és ezzel elnyerte az 
Adams-díjat (amit J. C. 
Adams tiszteletére alapí-
tottak, aki U. J. Leverrier 
mellett szintén elQre je-
lezte az új bolygót, a 
Neptunuszt). A centrá-
lis konfigurációknak te-
hát alapvetQ szerepük 
van az N-test rendsze-
rek viselkedésének meg-
értésében, és a részered-
mények is fontosak le-
hetnek. S. Smale ameri-
kai matematikus a XXI. 
század legfontosabb 
matematikai probléma-
inak listáján szerepel-
teti annak a kérdésnek 
a vizsgálatát, hogy minden N-re véges-e a 
centrális konfigurációk száma (tetszQleges 
tömegek mellett)?

Az utóbbi évtizedben, nem utolsósor-
ban Saari és Smale inspiráló cikkeinek ha-
tására, megújult lendülettel folyt a centrá-
lis konfigurációk kutatása, azonban csak 
részeredmények születtek, igazi áttörés 
nem következett be.

Tengely szimmetrikus centrális kon-
figurációk a négytest problémában

Ennek a problémakörnek a vizsgálatához 
járultunk hozzá a Celestial Mechanics and 
Dynamical Astronomy folyóiratban meg-
jelent cikkünkkel (Érdi és Czirják 2016). 
Ebben teljes megoldást adtunk a síkbeli 
négytestprobléma centrális konfigurációi-
nak problémájára egy olyan  szimmetrikus 
esetben, amikor két test tömege egyenlQ, a 
másik két test pedig az elsQ kettQt össze-

kötQ szakasz felezQ merQleges egyenesén, 
mint szimmetriatengelyen foglal helyet. A 
négy test tehát egy deltoid csúcsait alkot-
ja, innen ered a sárkány-konfiguráció elne-
vezés. A két egyenlQ tömeg szimmetriku-
san helyezkedik el a szimmetriatengelyhez 
viszonyítva. (Léteznek más szimmetrikus 
konfigurációk is, amikor két-két egyenlQ 
tömeg egy szimmetrikus trapéz csúcsait al-
kotja, ezeket azonban nem vizsgáltuk.) A 
megoldás lényege az, hogy a szimmetria-
tengelyen elhelyezkedQ testek pozícióját a 
külsQ testekhez képest szögkoordináták ad-
ják, és ezek egyszer_ analitikus kifejezései 
szolgáltatják azokat a tömegeket, melyek-
kel az adott konfiguráció centrális lesz.  A 
derékszög_ helykoordinátákra és a töme-
gekre levezetett egyszer_ egyenletek expli-
cit, egzakt analitikus megoldásokat jelente-
nek a négytestproblémára. Érdemes ezt az-
zal összevetni, hogy a háromtestprobléma 
Lagrange-megoldásai közül csak a három-

szög-megoldások explicitek, ekkor tud-
juk pontosan a testek koordinátáit, már 
az egyenesvonalú megoldások esetében is, 
mint korábban említettük, egy-egy ötödfo-
kú algebrai egyenletet kell megoldani a tes-
tek koordinátáinak meghatározásához.

A centrális konfigurációk vizsgálatakor a 
fQ nehézséget az okozza, hogy az eredQ erQk 
centralitását kifejezQ egyenletekben az isme-
retlenek (a koordináták és a tömegek) igen 
bonyolultan vannak jelen, törtkifejezések ne-
vezQinek törtkitevQj_ hatványaiban. Az eddi-
gi vizsgálatokban ezt úgy próbálták áthidalni, 
hogy ismeretlennek a testek közti távolságo-
kat és a testek, mint csúcsok által meghatáro-
zott háromszögek területeit tekintették a koor-
dináták helyett. Ez az út azonban igen bonyo-
lult egyenletekre vezetett, melyeknek vizsgá-
lata még numerikusan is nehéznek bizonyult. 
Az áttörést az az ötlet hozta meg, hogy a szög-
koordináták bevezetésével a nevezQk egysze-
r_vé, és a tömegektQl függetlenné váltak, ez 
pedig megnyitotta az utat az inverz probléma 
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3. ábra. A konvex esetben az A test szögkoordinátája 30-60 fok, 
a B testé 15-60 fok között változhat. Az A test helyzetét rögzítve 

a B test egy széles tartományban változtathatja helyét, ezt az 
ábrán a szaggatott kék vonalak jelzik

2. ábra. A sárkány-alakzatok. Balra a konvex, középen és jobbra 
az elsQ, illetve második konkáv konfiguráció. E és E’ az egyenlQ 

tömeg_ testeket jelölik, g és く az A , illetve B test szögkoordinátája. 
A C pont az E, E’, A testek tömegközéppontját jelöli
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vizsgálatához: nem azt kell nézni, hogy adott 
tömegeket hova kell elhelyezni, hanem azt, 
hogy adott helyhez milyen tömegek tartoz-
nak. Inverz problémákat korábban is vizsgál-
tak, de azok éppen olyan bonyolultak voltak, 

mint a direkt problémák. A szögkoordináták 
bevezetésével azonban az inverz probléma 
egyszer_vé válik, a tömegekre egyszer_ má-
sodfokú egyenletek adódnak, melyekre anali-
tikus megoldás vezethetQ le (mivel az együtt-
hatók a szögek trigonometrikus függvényei, 
a levezetés sok ötletet igényel).  EzekbQl az 
analitikus megoldásokból a teljes probléma 
feltérképezhetQ, minden lehetséges konfigu-
rációt meg lehet adni. (Ez jól mutatja az ana-
litikus megoldások elQnyét a numerikusokkal 
szemben: a numerikus megoldás mindig csak 
egy részmegoldást jelent, az analitikus pedig 
az összeset megadja.)

AlapvetQen háromféle sárkány-konfigu-
ráció létezik, egy konvex, amikor a négy test 
konvex deltoidot alkot (a szimmetriaten-
gelyen lévQ testek a két egyenlQ tömeget 
összekötQ szakasz két oldalán helyezked-
nek el), és két konkáv, amikor a testek a 
szimmetriatengelyen az egyenlQ tömegek-
hez képest egy oldalon vannak. A két kon-
káv esetet az különbözteti meg, hogy a két 
egyenlQ tömeg_ test (E és E’) és a szim-
metriatengelyen lévQ külsQ test (A) közös 
tömegközéppontjához (C) képest a negye-
dik testet (B) hova helyezzük (C-hez képest 
„balra” vagy „jobbra”) (2. ábra). Mind-
egyik esetben a szögkoordináták csak bizo-
nyos tartományokban változhatnak (tehát a 
sárkány alakja nem lehet akármilyen), és a 
lehetséges centrális konfigurációk egyetlen 
paramétertQl függQ családokként írhatók 
le. A megoldás az egyes testekre az össz-
tömeghez viszonyított tömegarányokat ad, 
így egy adott konfiguráció végtelen sok tö-
meg esetén megvalósulhat, ha ezek aránya 
megfelelQ. 

A konvex esetben az g szög 30˚ 札 60˚, く 
15˚ 札 60˚ közötti értékeket vehet fel oly mó-˚ 札 60˚ közötti értékeket vehet fel oly mó- 60˚ közötti értékeket vehet fel oly mó-˚ közötti értékeket vehet fel oly mó- közötti értékeket vehet fel oly mó-
don, hogy g-t egy 30˚+せ értéknél rögzítve  く 
a 30˚-せ és 30˚+2せ közti tartományban változ-˚-せ és 30˚+2せ közti tartományban változ--せ és 30˚+2せ közti tartományban változ-せ és 30˚+2せ közti tartományban változ- és 30˚+2せ közti tartományban változ-˚+2せ közti tartományban változ-+2せ közti tartományban változ-せ közti tartományban változ- közti tartományban változ-
hat, ahol せ 0˚ és 15˚ közé esik. Minden g-hoz 

végtelen sok く rendelhetQ, te-く rendelhetQ, te- rendelhetQ, te-
hát végtelen sok konvex konfi-
guráció létezik (3. ábra).  Egy 
adott せ-család esetén く növelé-せ-család esetén く növelé--család esetén く növelé-く növelé- növelé-
sével a tömegek úgy változnak, 
hogy kezdetben az össztömeg 
az egyik (az ábrán A-val jelölt) 
testbe koncentrálódik, majd en-
nek tömege csökken, a másiké 
(B) nQ, míg egyenlQkké nem 
válnak. (FeltehetQ, hogy A a na-
gyobb tömeg_ test. Ha B töme-
ge lenne nagyobb, az a szim-
metria miatt nem jelentene új 
konvex konfigurációt.)  A család 
két-két egyenlQ tömegbQl álló, 
rombusz alakú konfigurációban 
végzQdik. Ha mindkét szög 45˚, 
a konfiguráció négyzet, ekkor 
mind a négy tömeg egyenlQ. Ha 
せ értéke 0˚-hoz közeli, B töme- értéke 0˚-hoz közeli, B töme-˚-hoz közeli, B töme--hoz közeli, B töme-
ge mindig igen kicsi, határeset-
ben pedig (せ=0˚-ra) a konfigurá-せ=0˚-ra) a konfigurá-=0˚-ra) a konfigurá-˚-ra) a konfigurá--ra) a konfigurá-

ció átmegy a Lagrange-féle szabályos három-
szög megoldásba (B tömege 0 lesz, a többi 
három test alkotja a háromszöget).

Az elsQ konkáv esetben g 45˚–60˚, 
く 0˚–30  ̊közötti értékeket vehet fel úgy, hogy 
g-t 45˚+せ-nál rögzítve く 0˚-2せ között változhat 
(せ mind a konvex, mind a konkáv esetekben 

0˚–15˚ közti érték lehet) (4. ábra). Egy 
adott せ-család esetén a tömegek úgy változ-せ-család esetén a tömegek úgy változ--család esetén a tömegek úgy változ-
nak, hogy az A test tömege 0-ról indulva く 
növekedésével elér egy maximumot, majd le-

csökken 0-ra. B tömege egy minimális érték-
rQl indul, mely く növekedésével 1-hez 
tart. B kezdeti minimális értéke せ-tól 
függ, 1-tQl indul (せ=0˚) majd せ növeke-せ=0˚) majd せ növeke-=0˚) majd せ növeke-˚) majd せ növeke-) majd せ növeke-せ növeke- növeke-
désével csökken és 0-hoz tart. Minden 
családnál a kiinduló konfiguráció egy 
Euler–Lagrange-féle egyenesvonalú megol-
dás, melyet a két egyenlQ tömeg_ test és B 
valósít meg, hiszen A tömege 0.

A második konkáv esetben g 60˚– 75˚ 
く 30˚– 60˚közötti értékeket vehet fel úgy, 
hogy g-t 60˚+せ-nál rögzítve く 30˚+2せ és 
60˚ között változhat (5. ábra). Egy adott 
せ-család esetén az A test tömege hasonló-család esetén az A test tömege hasonló-
an változik, mint az elsQ konkáv esetben. 
B tömegének változása azonban ellentétes, 
értéke 1-rQl indul és く növekedésével egy 
minimális értékhez tart. Ez a minimum せ 
növekedésével 1-rQl csökken 0-ra. Minden 
családnál a befejezQ konfiguráció egy Lag-
range-féle háromszög-megoldás, mely a két 
egyenlQ tömeg_ testbQl és B-bQl áll.

A konkáv konfigurációk egy speciális ese-
te az g=60˚, く=30˚ elrendezés. Ekkor B a má-g=60˚, く=30˚ elrendezés. Ekkor B a má-=60˚, く=30˚ elrendezés. Ekkor B a má-˚, く=30˚ elrendezés. Ekkor B a má-, く=30˚ elrendezés. Ekkor B a má-く=30˚ elrendezés. Ekkor B a má-=30˚ elrendezés. Ekkor B a má-˚ elrendezés. Ekkor B a má-elrendezés. Ekkor B a má-
sik három test által alkotott háromszög súly-
pontjában van, és mivel ezek jelen esetben 
egyenlQ tömeg_ek, a súlypont tömegközép-
pont is. A tömegközéppontban helyet foglal-
va B tömege tetszQleges lehet, így az is elQ-
fordulhat, hogy mind a négy tömeg egyenlQ, 
vagy B tömege igen nagy, a másik háromé pe-
dig igen kicsi (lásd Maxwell és a Szaturnusz-
gy_r_k). Négy egyenlQ tömeg esetén egyéb-
ként három konfiguráció lehetséges. Egyrészt 
a már említett, két szabályos eset (négyszög és 
egyenlQ oldalú háromszög), míg a harmadik 
megoldást az g=61˚,18 く=33˚,04 (közelítQ) 
értékeknél kapjuk.

Mit hoz a jövQ?

Mint látható, a sárkány-konfigurációk igen 
változatosak, melyek határesetként tartalmaz-
zák a háromtestprobléma Lagrange-féle meg-
oldásait is. Megismerésük egy olyan terület-
re nyújtott betekintést, mely korábban is-
meretlen volt. Ez azonban csak a kezdet, 

a kapott megoldás szé-
les távlatokat nyit a to-
vábbi kutatások számá-
ra. Jelenleg nem látha-
tó pontosan, hogy ezek 
milyen irányokban foly-
tatódnak, néhány példát 
azonban lehet említeni. 
Nem tudjuk még, milye-
nek a stabilitási viszo-
nyok, melyek a stabil 
és instabil konfiguráci-
ók. Érdekesek lehetnek 
az egyensúlyi pontok 
körüli mozgások is. A 
sárkány-konfigurációk 
kiindulópontot jelent-
hetnek a centrális kon-

figurációk további eseteinek vizsgálata 
számára, akár négy, akár több test esetén. 
Talán _rhajózási alkalmazások is lehetsé-
gesek lesznek.. A jövQt illetQen érdemes 
a Lagrange-megoldások példáját feleleve-
níteni.

Több mint 130 év telt már el a Lagrange-
megoldások megtalálása után, amikor 1906-
ban M. Wolf Heidelbergben felfedezett egy 

4. ábra. Az elsQ konkáv esetben az A test 
szögkoordinátája 45–60 fok, a B testé 0–30 fok 

között változhat. Itt is A minden helyzetéhez a B 
pozícióinak egy kiterjedt tartománya tartozik

5. ábra. A második konkáv esetben az A test 
szögkoordinátája 60–75 fok, a B testé 30–60 fok 

közötti értékeket vehet fel. Az A és B testek pozíciói a 
korábbiakhoz hasonló módon változnak
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szokatlanul távoli kisbolygót, melyet röviddel 
késQbb C. Charlier, a kor neves égi mechaniku-
sa a Nap–Jupiter-rendszer L

4
 Lagrange-pontja 

közelében mozgó égitestként azonosított. 
A kisbolygó az Achilles nevet kapta, és ez 
lett az elsQ természetben elQforduló példa 
a Lagrange-megoldásokra, egyben az elsQ 
ismert képviselQje a trójai kisbolygók ma 
már több, mint 6000 tagot  számláló család-
jának (2016. májusi adat: 4084 L

4
 és 2201 

L5 körüli kisbolygó kering  a Nap–Jupiter-
rendszerben). A nagybolygók többségének 
van trójai kísérQje: a Földnek egy (a 2010 
TK7 jel_ kisbolygó az L

4
 körül), a Marsnak 

négy, az Uránusznak egy, a Neptunusznak 
12 ilyen útitársa van  (a trójai elnevezés arra 
utal, hogy ezen kisbolygók egy részét a trójai 
háború szereplQirQl nevezték el). A Szaturnusz 
esetében trójai kisbolygót még nem találtak, 

ám holdjai közül a Dione-nek egy, a Tethys-
nek két trójai társa van. Az exobolygók eseté-
ben is napirenden szerepel a trójai exobolygók 
vagy holdak utáni kutatás, s bár ilyet még nem 
találtak, sok cikk foglalkozik kimutatásuk le-
hetséges módszereivel. A Lagrange-megol-
dások tehát a gyakorlati csillagászati vo-
natkozásokban fontos szerephez jutottak.

A Lagrange-megoldások egy másik al-
kalmazása az _rkutatással kapcsolatos. A 
Nap–Föld- rendszerben az L

1
 és L

2
 Lag-

range-pontok (melyek mintegy 1,5 mil-
lió km-re vannak a FöldtQl a Nap irányá-
ban, illetve a Földnek a Nappal átelle-
nes oldalán) _robszervatóriumok helyéül 
szolgálhatnak.  Az L

1
 pontból elQnyös a 

Nap–Föld-rendszer megfigyelése (példa-
ként lehet említeni az ISEE–3, ACE, SO-
HO, LISA Pathfinder m_holdakat, utóbbi 
gravitációs kutatással foglalkozik), az L

2
 

pont pedig _robszervatóriumok telepíté-
sére alkalmas a nagy látómezQ miatt (in-
nen nézve a Nap, Föld, Hold közel egy 
irányban látszik). Ismert példák a WMAP, 
a Herschel- és a Gaia _rtávcsövek, illet-
ve a tervezett James Webb-_rteleszkóp és 
a PLATO. Valójában ezek az _reszközök 
az L

1
 és L

2
 pontok körüli kváziperiodikus 

pályákon keringenek, melyeket idQnként 
korrigálni kell.

Az L
1
 és L

2
 pontok instabilak, így vég-

telen sok pályán lehet e pontok felé eljutni, 
illetve onnan eltávozni (ezek kapcsolatban 
állnak a Poincaré-féle „vad” pályákkal), 

és igen kis energiaráfordítással lehet egyik 
pályáról a másikra áttérni. A Lagrange-
pontok tehát a minimális energiájú pályák 
lehetQségét kínálják, cserébe azonban a 
menetidQ igen hosszú. A gyakorlatban is 
használják már a bolygóközi szupersztrá-
dát (ITN=Interplanetary Transport Net-
work). A NASA Genesis szondája 2001-
tQl 2 évig a Nap–Föld-rendszer L

1
 pontja 

körül gy_jtötte a napszél anyagát, majd 
átirányították az L

2
 pontba, végül vissza-

tért a Földre. 2003–2006-ban az ESA ion-
hajtóm_ves SMART–1 szondája a Föld–
Hold-rendszerben használta ki az L

1
 és L

2
 

pontokhoz kapcsolódó minimális energiá-
jú pályák által nyújtott elQnyöket.

A sárkány-konfigurációk lehetséges alkal-
mazásainak feltárása a jövQ feladata. I

Irodalom

B. Érdi, Z. Czirják: Central configurations of 
four bodies with an axis of symmetry.Celestial 
Mechanics and Dynamical Astronomy, 2016, 
Vol.  125, 33-70.

D.P. Hamilton: Celestial mechanics: Fresh 
solutions to the four-body problem. Nature, 
2016, Vol. 533, 187-188.

D.G. Saari: Central configurations – a problem 
for the twenty-first century. Exped. Math. 
MAA Spectrum, 2011, 283-295.

S. Smale: Mathematical problems for the next 
century. Math. Intell., 1998, Vol. 20, 7-15.

 ÉGI MECHANIKA

A SMART–1 szonda

Elhunyt Fülöp Lajos
Június 5-én, vasárnap délután, életének 96. évében elhunyt Lajos bácsi, aki 1985 és 
2005 között volt a Természet Világa tervezQszerkesztQje. P formálta igazi szakértelem-
mel, szeretQ gondossággal folyóiratunk írásait, képeit egységgé. Olyan tervezQszerkesz-
tQ volt, aki el is olvasta a tördelésre kezébe adott cikkeket.

M_veltségével, bölcs emberségével minket is formált, a lap olvasószerkesztQit. Példát 
adott munkabírásával, der_jével, szakmaszeretetével. A megküzdött, nehéz élete alakít-
hatta ilyen nemessé.

1920. szeptember 20-án született Maroskeresztúron. 1921-ben, családjukat kiutasították 
Romániából. Szüleivel és Margit nQvérével együtt közel egy évig vagonban éltek, míg végül 
Kaposváron telepedtek le. A Csurgói Református FQreál Gimnáziumban érettségizett, 1940-
ben. A II. világháborúban orvostanhallgatóként egészségügyi szolgálatot teljesített.

    A háború után nem folytathatta egyetemi tanulmányait, megélhetési okokból mun-   A háború után nem folytathatta egyetemi tanulmányait, megélhetési okokból mun-
kát kellett vállalnia. A Geofizikai Intézetnél helyezkedett el, segédkutatói munkakörben. 
Itt ismerte meg feleségét is, akivel 55 éven át éltek boldog házasságban.

 1964-tQl a NQk Lapja tördelQszerkesztQje lett. Munkáját még számos ifjúsági lap és az 
Élet és Tudomány számai is Qrzik. 1984-ben nyugdíjas lett, a munkát azonban nem hagyta 
abba. Ezután még húsz évig volt fontos láncszeme a Természet Világát építQ közösségnek.

Munkáját több kitüntetéssel is jutalmazták: többszörös Kiváló Dolgozó, a Munka Ér-
demrend ezüst fokozatának birtokosa, a TIT elnöke pedig 2000-ben a társulat Aranyko-
szorús Jelvénye elismerésben részesítette magas színvonalú munkájáért. Nyolcvan éves 
volt akkor, és még öt évig dolgozott a Természet Világáért. Nevét, munkája eredményét 
örökre megQrzik lapszámaink.

          S. GY. Múlt évben még köszöntöttük
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SZÁMELMÉLET

Otthonosan a prímek világában
Beszélgetés Pintz János akadémikussal

– A nap hány órájában forognak 
gondolataid a matematika körül?

– Ez változó. Mindennapjaim 
nagy részét a matematika tölti ki. 
Ha mást is csinálok, az agyam egyik 
fele mindig azokon a problémákon 
töpreng, amelyek éppen foglalkoz-
tatnak. Ilyenkor nehezebben alszom 
el, nyugalmi állapotban újra elQ-
jönnek a gondolatok. Emlékszem, 
egyszer, régebben, reggel 9 órától 
másnap reggel 6-ig töprengtem egy-
folytában.

Aztán ott voltak a Schweitzer-
versenyek, melyeken tíz nehéz 
problémát t_znek ki egyetemi hall-
gatóknak. Tíz napot kapunk erre.

– Utánanéztem, a Schweitzer-
versenyen már gimnazistaként elin-
dultál, és dicséretet kaptál.

– Igen, hétfQn déli 12 órakor 
volt mindig a beadási határidQ, 
egyszer az utolsó 54 órából 48-at 
fenn voltam, dolgoztam. Az utol-
só éjszakán már egy percet sem 
aludtam. Nem tudom, mások ho-
gyan voltak vele, én az elsQ nyolc 
napon próbáltam megoldani a fel-
adatokat. Amiket sikerült, azokat 
az utolsó két nap leírtam. Akkor 
jött a bökkenQ: a leíráskor a 7–8 
megoldottnak hitt feladatból 1–2 
elromlott, úgy értve, hogy kide-
rült, valami hiányzik a megol-
dásból.

– A Schweitzer-verseny feladatainál a 
versenyzQnek gyakran bele kell tanulnia ab-
ba a témakörbe, ahonnan a feladat való.

– Teljesen igaz. Utána kellett nézni a 
könyvekben. Nagy szerepe volt annak, 
hogy ezalatt a tíz nap alatt elérjem azokat a 
könyveket, amelyek a feladat témaköréhez 
kapcsolódtak. Akkor még nem volt inter-
net. Ma már nagyon sok matematikai foga-
lom, és a hozzá kapcsolódó alapvetQ téte-
lek is gyorsan megtalálhatók a Wikipédián. 
Az 1940 óta megjelent összes matematikai 
cikk rövid összefoglalója megkereshetQ a 
Mathematical Reviews számítógépes adat-
bázisában. Rákereshetsz egyes szavakra, a 
cikk témájára, így nagyon sok eredményt 
megtalálhat az ember. Ma a Schweitzer-ver-
seny feladatait kit_zQ matematikusoknak 
erre is gondolniuk kell. Nehogy könnyen 
elérhetQ legyen a probléma megoldásának 
ötlete valamelyik cikkben.

– Nehezen fér a fejembe, miként érhettél 
el gimnazistaként említésre méltó eredményt 
a végzQs matematikushallgatók legjobbjait is 
próbára tevQ Schweitzer-versenyen.

– A Fazekas speciális matematika tagoza-
tos osztályába jártam 1964 és 1969 között, ott 
heti 10 órában tanítottak matematikát, magas 
színvonalon. Az elsQ, 1962-ben itt induló ma-
tematika tagozatos osztályból Lovász László 
és Pelikán József is nyert díjat a Schweitzer-
versenyen, már gimnazistaként is. A Schwei-
tzer-verseny tíz napjára, gimnazista induló-
ként szabadságot kaptunk. Hárman voltunk 
ilyenek az osztályunkból. Mivel éjjel-nappal 
dolgoztunk a feladatokon, nyilván még in-
kább hátrányba kerültünk volna, ha közben 
napi 6 órát a középiskolában kellett volna 
töltenünk.

– A Schweitzer-versenyen csak magatokra 
számíthattatok.

– Ezen a versenyen, ellentétben a kutatá-
sokkal, nem dolgozhatnak együtt az embe-

rek, nem lehet közös megoldást be-
adni, nem kérhetünk tanácsot kész 
kutatóktól. EllenQrizni ezt tulajdon-
képpen nem lehet, bízni kell abban, 
hogy mind a két oldal, a tehetsé-
ges diákok és az oktatóik is betart-
ják a szabályokat. A pénzdíjak sem 
olyanok, amik megingatnának a 
tisztességben. Állíthatom, hogy a 
Schweitzer-versenyen való részvé-
tel, a matematikával eltöltött kon-
centrált idQszak felér egy egyetemi 
félévvel. A Schweitzer-feladatok 
a könnyebb publikációval azonos 
szinten állnak. Volt olyan Schwei-
tzer-feladat, aminek az általánosí-
tását késQbb leírtam egy cikkben.

– Mondhatjuk, bevezetQ a kuta-
tásba, annak elQszobája?

– Pontosan így van. ElQnyt jelent, 
hogy itt olyan feladatokat kapunk, 
amiket valaki egyszer már megcsi-
nált. Nincs meg az a veszély, mint a 
kutatásban, ahol hónapokat, éveket 
tölthetünk el egy problémával való 
eredménytelen birkózással, amirQl 
azt sem tudjuk, hogy megoldható-e.

A Schweitzer-versenyen nagy 
szerepe van annak, hogy a matemati-
kai tehetségünk közelítsen az univer-
zálishoz. A különbözQ részterületek, 
az algebra, az analízis, a geomet-
ria… más-más gondolkozást kíván-
nak. Ritkaság, hogy valakinek a ma-

tematika több ágához is tehetsége legyen. Ma 
már annyira specializálódott a kutatás, hogy 
csekély kivételtQl eltekintve a matematikus 
legfeljebb 5–10 százalékát képes áttekinteni a 
kutatási eredmények összességének. A részte-
rületek speciálisabb tehetséget, gondolkodás-
módot igényelnek. Ami persze nem zárja ki, 
hogy a legjobbak a matematika több terüle-
tén is otthonosan mozogjanak. Mint például 
Terence Tao…

– Aki a világ egyik legjobb matematikusa.
– Azt hiszem, itt erQsebben is fogalmazha-

tunk. Egyik legjobbja, az biztos, de nagy biz-
tonsággal állítható, hogy a legjobb. Tao abban 
is kiváló, hogy sokszor az egyik terület ötle-
teit, gondolkodásmódját alkalmazza más kör-
ben, ezzel szerez elQnyt a riválisok elQtt.

– Lovász László is ilyen.
– Igen, Lovász is univerzális matematikus. 

ErdQs Pálban és néhány kortársában is meg-
volt az univerzalitás. Igaz, akkoriban egy sz_-
kebb összmatematikát kellett áttekinteni.

Pintz János
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– Ide kívánkozik, amit T. Sós Vera mon-
dott ErdQs Pálról, Rényi Alfrédról és Tu-
rán Pálról: „Hármukat igen szoros baráti 
szálak f_zték össze. KülönbözQ életutakat 
jártak be, eltérQ személyiségek, más-más 
matematikusi karakterek voltak. Munkás-
ságuk mégis hasonlított egy lényegi, közös 
vonásban: sokféle és sokszín_ matematikát 
m_veltek. Ma már ez a hozzáállás egyre el-
képzelhetetlenebb.”

– Nagyon jó ez a megfogalmazás. Ma 
már egyszer_en elképzelhetetlen erre tö-
rekedni. Gondold meg, a Mathematical 
Reviews, amikor még nem volt elektroni-
kus kiadása, minden évben, kötetben kiad-
ta a valamirevaló matematikai cikkek 80–
90 százalékának referátumait. Ezek 8–10 
sorosak voltak, nem mentek bele a bizo-
nyítás részleteibe, csak a cikk fQ eredmé-
nyét közölték. Egy oldalra 5–6 cikk fért. 
30 év múlva már havonta kiadtak ilyen 
köteteket, hiszen idQközben a kutatók lét-
száma, s vele együtt az eredményeiknek és 
cikkeiknek a száma is exponenciálisan nö-
vekedett. 1940-ben még át lehetett tekin-
teni, mi történik a matematika világában, 
ma már ez elképzelhetetlen, kísérletet sem 
tesz rá az ember.

– Te hogyan vagy ezzel? Mennyi idQt 
fordítasz arra, hogy áttekintsd szakterüle-
ted, a prímszámelmélet fejleményeit?

– Ha a szakterületemen lényeges elQre-
haladás történik, arról már elQbb értesülök, 
egy-egy konferencián, lektorálásra kapott 
cikkekbQl…

A Mathematical Reviews-nál gyorsabb 
forrás az arxiv.org/archive/math az in-
terneten, ahová a matematikusok jelen-
tQs része, néhány éve már én is, ha elér 
egy eredményt, annak publikálása elQtt 
felteszi ebbe a szabad hozzáférés_ gy_j-
teménybe. Egy napon belül on-line meg-
jelenik, és az interneten bárki elérhe-
ti, olvashatja. A számelméletbQl napon-
ta 10–12 cikk jelenik meg. Az arxiv-nak 
prioritást biztosító szerepe is van. 20–25 
éve a cikk lektora esetleg nem is értesült 
arról, hogy azt az eredményt egy hónap-
pal korábban már másik folyóirathoz be-
nyújtották.

– A Schweitzer-versenyt jól kiveséztük. 
Beszéljünk most Pintz Jánosról. Milyen em-
lékeid vannak gyermekkorodból a matema-
tikáról?

– Nekem gyermekoromtól könnyen 
ment a matematika. A két évvel idQsebb bá-
tyám feladatait is gyorsabban megoldottam. 
Szerettem a számolgatást, a gondolkodta-
tó feladatokat. Általános iskolás koromból 
emlékszem egy kis füzetre, amit Pataki Fe-
renc, a híres fejszámoló m_vész írt. Ebben 
gondolkodtató feladatok voltak, logikai fel-
adványok. 

A Horváth Mihály téri Gyakorló Álta-
lános Iskolába jártam. Amikor a Fazekas 
Gimnázium hozzánk költözött, a két intéz-

mény 12 osztályos iskolává egyesült. Így 
sima átmenettel kerültem a Fazekas mate-
matika tagozatos osztályába, onnan pedig a 
matematika versenyeken elért eredménye-
im alapján felvettek az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem matematikus szakára.

– A Fazekasban ki volt a matematika-
tanárod?

– Reményi Gusztáv. Az órákon kívül az 
iskolában matematika szakköreink is vol-
tak. Egyetemistaként visszajöttek hozzánk 
szakkört tartani a korábban itt végzettek kö-
zül Lovász László, Vesztergombi Katalin, 
Pelikán József. Szakköreik már kissé egye-
temi elQadásra hasonlítottak, a matematiká-
nak nemcsak a lezárt területeirQl beszéltek. 
Legtöbbet azonban mégis a Reiman István 
által tartott központi diákolimpiai felkészítQ 
szakkörökön tanultam. Kéthetente, szombat 
délutánonként voltak ezek a feladatmegol-
dó foglalkozások.

Reiman István könyv alakban is megje-
lentette a versenyfeladatok gy_jteményét, 
ezen kívül voltak oroszból lefordított ha-
sonló összeállítások. A diákolimpiára való 
felkészülést ezen kívül a sok matematika-
verseny is segítette.

Már elsQs gimnazista koromtól jártam 
Reiman István szakköreire. Azután a máso-
dik, harmadik és a negyedik év végén bevá-
logattak a 8 fQs olimpiai csapatba.

– Harmadikosként érted el legjobb ered-
ményedet a Nemzetközi Matematikai Diák-
olimpián. Aranyérmes lettél.

– Igen, akkor sikerült nekem legjobban 
a verseny.

Az olimpiai csapat kiválasztásában dön-
tQ szerepe volt Reiman Istvánnak. P meg-
figyelhetett minket az edzés jelleg_ fel-
készítQ szakkörökön, ezen kívül még szá-
mos visszajelzése lehetett rólunk: az Orszá-
gos Középiskolai Tanulmányi Versenyek 
(OKTV), a Középiskolai Matematikai és 
Fizikai Lapok (KöMaL) megoldóinak sor-
rendje, a Kürschák-verseny. Ezeken kívül 
volt még a televízió Ki miben tudós? ver-
senye is.

– Milyen eredményeid voltak ezeken a 
versenyeken?

– A KöMaL-ban elsQ vagy második 
voltam, évenként változóan. Az OKTV-n 
minden évben benne voltam az elsQ ket-
tQ-háromban. Harmadikos gimnazistaként 
megnyertem a Ki miben tudós? nem a tévé 
elQtt zajló versenyét, negyedikesként pedig 
azt a vetélkedQt is, amit már közvetítettek. 
A Kürschák-versenyen is dobogós lettem. 
Otthon is szívesen töprengtem a verseny-
feladatokon, kedvemre való volt, sok idQt 
töltöttem velük.

–  Az egyetemen milyen volt az évfolya-
motok? Kikkel jártál együtt?

– Érdekes módon, a matematikában te-
hetséges hallgatótársaim közül MérQ Lász-
ló, Vargha András és Geier János is pszi-
chológusok, egyetemi oktatók lettek. Évfo-

lyamunk többsége számítástechnikai pályá-
ra ment, a fejlQdés korai szakasza ott több 
lehetQséget kínált.

– Egyetemi tanáraid közül kit említe-
nél meg?

– Az idQsebb generációból Turán Pál 
volt a legkit_nQbb, meghatározó személyi-
ség. Voltak más, kiváló matematikus pro-
fesszoraink is, például Rényi Alfréd vagy 
Hajnal András. Mire magasabb évfolya-
mosként hozzájuk kerültünk volna, Rényi 
addigra fiatalon meghalt, s bár Hajnal taní-
tott minket halmazelméletre, de addigra el-
köteleztem magam a számelméletnek.

Turán Pál mellett nagy hatással voltak 
rám a felsQbb évfolyamokon az egyetemi 
feladatmegoldó szemináriumok, melyeket 
Pósa Lajos és Laczkovich Miklós vezetett. 
A felvetett problémák nem szorítkoztak 
speciális területre, az elQadásokhoz tartozó 
gyakorlatokkal szemben inkább az otthoni 
munkára irányultak. A következQ alkalom-
mal azután megbeszéltük, ki mire jutott a 
feladattal.

– Turán Pál mitQl volt más, mint a töb-
bi elQadó?

– Nézd, az egyetem elsQ két évében 
többnyire XIX. századi matematikát ta-
nultunk. Kivételt jelentettek Turán Pál elQ-
adásai. P nemcsak kiváló matematikus, 
hanem jó elQadó is volt. Bár a számelmé-
let klasszikus területe a matematikának, Q 
azonban ügyesen beleszQtte elQadásaiba 
az utolsó évtizedben elért eredményeket, 
sQt egy-két megoldatlan problémát is mon-
dott. Szerencsésnek mondhatom magam, 
hogy pályakezdQ fiatalként kerülhettem a 
közelébe.

Sokan azt hiszik, hogy a matematika 
lezárt tudomány. Rokoni vagy laikus ba-
ráti társaságban gyakran felteszik nekem 
a kérdést: „Van még mit kutatni a mate-
matikában?” Ilyenkor elmondom nekik a 
Goldbach-sejtést, az ikerprím-sejtést, ezek 
egyszer_en megfogalmazhatók, mégis má-
ig megoldatlanok. Hozzáteszem, ez persze 
nem azt jelenti, hogy mindenki ül, és ezen 
gondolkozik, azután negyven év múlva 
nyugdíjba megy, mondván: nekem sem si-
került megoldanom. A kutatók erQfeszíté-
sei újabb és újabb lépésekkel közelítenek a 
végsQ megoldáshoz, közben hasznos ered-
ményeket, módszereket szolgáltatnak.

– A diplomaszerzés után 1974–1977 kö-
zött az ELTE Algebra és Számelmélet Tan-
székén dolgoztál. Hogyan kerültél oda?

– Turán Pál hívott. P 1975-ben átment 
a Matematikai Kutatóintézetbe. Szóltam 
neki, hogy szívesen vele tartanék. Akkor-
ra már elég sok kutatni való témám és pub-
likációra elQkészített eredményem volt. A 
kutatóintézetben azonban nem volt üres 
hely, új embert csak akkor tudtak felvenni, 
ha onnan idQnként egy-egy ember disszi-
dált. Így aztán csak Turán halála után kerül-
tem a kutatóintézetbe.

 INTERJÚ
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SZÁMELMÉLET

– ErdQs Pali bácsi mondta az egyik in-
terjúban, hogy Turán élete végéig dolgo-
zott a nagy könyvén, a „piramisán”, mely 
az általa kidolgozott hatványösszeg mód-
szer összegezése lett volna. Ennek befe-
jezése tanítványaira, Halász Gáborra és 
Pintz Jánosra maradt. Mit jelentett szá-
modra ez a munka?

– Majdhogynem véletlenül kerültem eb-
be. Turán Pált 1975-ben meghívták Sze-
gedre, hogy tartson elQadást a hatványösz-
szeg módszerérQl. Úgy tervezte, hogy majd 
a módszerének számelméleti alkalmazásai-
ról beszél. Tudta, hogy én ebbe a részterü-
letbe dolgoztam be magam, az analitikus 
számelméletben a prímszámok eloszlásával 
kapcsolatos kérdéseket kutattam. A beteg-
sége miatt nem tudott elutazni Szegedre, de 
megírta az elQadását, és megkért, adjam elQ 
helyette. Az ilyen összintézeti elQadáson ál-
talában nem adnak részletes bizonyítást, én 
azonban elQtte elolvastam Turán elQadá-
sának alapját képezQ cikkeit. Észrevettem, 
hogy mindkét dolgozatban javítani lehet va-
lamit az eredményen. Így keveredtem bele a 
hatványösszeg módszer számelméleti alkal-
mazásaiba. Hosszabb idQszakra ez lett a fQ 
kutatási területem, a következQ 5–6 évben 
errQl írtam kb. 30 cikket. A kutatás egyik fQ 
iránya a prímszámok körében a szabálysze-
r_séget, az egyenletes viselkedést igyekszik 
kimutatni, ebben dolgoznak, publikálnak a 
legtöbben. A híres Riemann-sejtés is ilyen 
irányban halad, az egyenletességet kimu-
tatandó.

A Turán-módszert kicsit kiterjesztve én 
a másik irányt választottam, a prímszámok 
eloszlásának szabálytalanságait kutattam. 
KésQbb sikerült más módszereket is talál-
nom a szabálytalanságok kimutatására. Ami 
nem feltétlenül a konkrét prímszámelméleti 
probléma teljes megoldását jelenti, hanem 
az addigi eredményekhez képest bizonyos 
elQrelépést.

– A könyvre visszatérve, Turán Pál halá-
la után T. Sós Vera kért meg a befejezésére?

– Igen, Vera szólt Halász Gábornak és 
nekem. Turánnak nem sok tanítványa volt. 
Mi ketten foglalkoztunk analitikus szám-
elmélettel. Megkönnyítette a könyv befe-
jezését, hogy a Turán által tervezett 56 fe-
jezetbQl 33 már készen volt. Turán pontos 
tartalomjegyzéket hagyott hátra, megadta a 
hiányzó fejezetek címeit. Beazonosíthattuk, 
hogy ezek milyen korábban kidolgozott té-
teleire vonatkoznak. A könyv nyersanyaga 
tehát megvolt, két-háromszáz oldalnyi pub-
likációban. Ezeket kellett átnézni, csiszol-
gatni, ahol lehetett egyszer_síteni, beveze-
tQt írni a fejezetekhez… Halász Gáborral 
téma szerint elosztottuk egymás között a 
hiányzó fejezeteket.

– Meddig dolgoztál a könyvön?
– Közel egy évig. Olyan volt ez, mint 

egy kutatómunka, nem éreztem elvesztett 
idQnek. A könyv végsQ alakja nagymér-

tékben hasonlít ahhoz, ahogyan Turán Pál 
befejezte volna, ha marad rá ideje. A hát-
rahagyott fejezeteken hosszú ideig dolgo-
zott, Vera említette, hogy újra és újra átír-
ta azokat.

– Azért ez szép dolog, befejezni a tanító-
mester m_vét.

– Turán Pált korán érte a halál. Ez ne-
kem, és másoknak is nagy veszteséget je-
lentett. Annyi mindent lehetett volna még 
tanulni tQle. Csak 66 éves volt. Számolom, 
én most vagyok annyi.

– Térjünk rá a kutatásaidra. Korunk jel-
lemzQje a tudományterületek felparcellá-
zódása. A számelméletben ilyen részterü-
letekrQl olvashatunk: elemi számelmélet, 
analitikus számelmélet, algebrai számelmé-
let, kombinatorikus számelmélet, prímszám-
elmélet, additív számelmélet, diofantoszi 

egyenletek, geometriai számelmélet, számí-
táselméleti számelmélet. A részterületek is 
tovább bomlanak: az analitikus számelmé-
letben a prímszámtételre, s mindenek fölött 
a Riemann-sejtésre. Te melyik területét m_-
veled a számelméletnek?

– Az analitikus számelméletet, ezen be-
lül a prímszámok eloszlása, a prímszámok-
ra vonatkozó additív problémák foglalkoz-
tatnak. Az additív összeadást jelent, a prím-
számelmélet egyik leghíresebb problémája 
a Goldbach-sejtés is erre vonatkozó kérdést 
vet fel: igaz-e, hogy minden 2-nél nagyobb 
páros szám elQállítható két prímszám ösz-
szegeként? Már a kérdés is rámutat a prob-
léma nehézségére. A prímszámokat ugyanis 
szorzás által definiáljuk, az egész számok 
szorzásra vett struktúrájának atomjaiként, 
alap építQköveiként határozzuk meg azokat.

Minden egynél nagyobb egész számot 
felírhatunk prímszámok szorzataként, s ha a 
sorrendtQl eltekintünk, ez az elQállítás egy-

értelm_. Ez a számelmélet alaptétele. Sok 
matematikus úgy gondolja, hogy ezt már 
Eukleidész is tudta, sQt ennek a bizonyításá-
hoz is megvolt az alapgondolata. A korrekt 
bizonyítást azonban a matematika fejlettsé-
géhez képest viszonylag késQn, 1801-ben 
adta meg Gauss.

– A számelméleti kutatásokban mi jelent 
nehézséget?

– A számelméletben többnyire megta-
lálhatók, de eredeti formájukban nem min-
dig vezetnek eredményre azok a módsze-
rek, amelyek másutt sikeresen alkalmaz-
hatók. Itt van például a páratlan Goldbach-
sejtés, ami azt mondja ki, hogy minden 
5-nél nagyobb páratlan szám elQáll három 
prímszám összegeként. Ez hasonlít a páros 
Goldbach-problémához, csak könnyebb, 
mert itt három szabad változónk van. Kell 

is három, mivel páratlan számot állítanak 
elQ. A páratlan Goldbach-sejtést már 80 éve 
sikerült bebizonyítania Vinogradovnak, leg-
alább is elég nagy páratlan számok esetén. 
A prímszámokra kimutatható törvényszer_-
ségek általában csak nagyon nagy számok-
nál mutatkoznak meg igazán. Nagy szá-
mokra könnyebb bizonyítani.

– Hogyan lehet összekötni a prímszámok 
szorzásra épülQ multiplikatív struktúráját 
a Goldbach-sejtés additív kívánalmaival?

– Nehéz lenne ezt precízen elmondani, 
de talán egy leegyszer_sített példával kissé 
rávilágíthatok a módszerre. Már középisko-
lában megismerjük az exponenciális függ-
vényt, amelynek a kitevQje a változó. Ilyen 
például a 2x függvény. Ha 2-t az x+y-adik 
hatványra emelem, az ugyanaz, mintha 2-t 
külön az x-edik és y-adik hatványra eme-
lem, s utána ezeket összeszorzom. Nem ösz-
szeadom, hanem összeszorzom: 2x+y = 2x2y. 
Ez adhatja a kapcsolódási pontot az össze-

A Széchenyi-díjas Pintz János és a Magyar Érdemrend Nagykeresztjével 
kitüntetett Szemerédi Endre (Parlament, 2013. március 15.)
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adás és a szorzás között, nemcsak az egé-
szek, hanem a többi valós szám esetében 
is. Azért azt senki ne képzelje, hogy eny-
nyire egyszer_ a megoldáshoz vezetQ alap-
gondolat.  A páratlan Goldbach-sejtés elsQ 
korszakalkotó megközelítésében éppen az 
exponenciális összegekre vonatkozó ún. 
körmódszer játszott döntQ szerepet, melyet 
Hardy, Littlewood,  és a fiatalon elhunyt 
zseniális indiai matematikus, Ramanujan 
dolgozott ki, majd egy bQ évtized múlva I. 
M. Vinogradov vitt csaknem teljes sikerre. 
Hardy és Littlewood 1923-ban adtak erre a 
problémára egy 70 oldalas feltételes meg-
oldást. 1936-ban pedig bizonyítatlan felte-
vés nélkül Vinogradov igazolta, hogy min-
den elegendQen nagy páratlan szám elQáll 3 
prímszám összegeként. Nemrég pedig Ha-
rald Helfgott, perui matematikus 300 olda-
las teljes bizonyítást adott a páratlan Gold-
bach-sejtésre.  Bár komoly kételyek nem 
merültek fel a bizonyításával kapcsolatban, 
ugyanakkor rendkívül fáradságos lenne an-
nak minden részletét ellenQrizni.

– Ki olvas el egy 300 oldalas bizonyí-
tást?

– Elolvasni még mindig sokkal egysze-
r_bb, mint lépésrQl lépésre kontrollálni a 
bizonyítást. Egy-két alkalommal hallottam 
errQl összefoglaló elQadását, azokban per-
sze szó sem lehetett minden részlet tár-
gyalásáról, még minden segédtétel kimon-
dásáról sem, azonban Helfgott kifejtette, 
hogy fQ gondolatmenetében Vinogradov 
módszerét fejlesztette tovább. A bizonyí-
tásban komoly számítógépes számelmélet 
van. Körülbelül 25–28 jegy_ számokig egy 
ravasz módszerrel, számítógép segítségével 
kipróbálták, hogy valóban igaz-e az állítás. 
Utána már m_ködik a bizonyítás, bár az is 
komoly, sQt még komolyabb számítógépes 
számításokat igényel.

– Végignézték számítógéppel az eseteket, 
úgy, mint a négyszínsejtés bizonyításánál?

– Itt annál egyszer_bb a helyzet. A 
négyszínsejtés részletes próbálgatással tör-
ténQ megoldásának az alapötletét már a 
XIX. században felvetették. KésQbb ezen 
az úton sikerült számítógépek segítségével 
megoldani. A páratlan Goldbach-sejtés bi-
zonyításánál nem kell szó szerint minden 
számot kipróbálni addig a bizonyos hatá-
rig. Olyan módszert kell alkalmazni, mintha 
részletesen kipróbálnánk.

Ami nagyon lényeges, hogy ezen kívül 
az eredmény összekapcsolódik a Riemann-
sejtéssel, pontosabban annak egy általánosí-
tott változatával, melyet 50 évvel Riemann 
után fogalmazott meg egy Piltz nev_ ma-
tematikus. A Riemann-sejtés arra vonatko-
zik, hogy egy bizonyos komplex függvény, 
a Riemann-féle zeta-függvény gyökei egy 
egyenesen helyezkednek el. Az általáno-
sított Riemann-sejtés végtelen sok ilyen 
komplex függvényre vonatkozik. Ezeknek 
a függvényeknek meghatározott véges kö-

rére, ami néhány milliárd ilyen függvényt 
jelent, kontrollálhatjuk a Riemann-sejtés 
helyességét egy megfelelQ véges tarto-
mányban. Vagyis esetünkben megállapít-
hatjuk, hogy a gyökeik egy bizonyos egye-
nesen vannak. Nem kell mondanom, hogy 
ez azért sokkal komplikáltabb, mint azt 
megnézni, hogy három prímszám össze-
ge kiad-e egy adott páratlan számot. Az 
általánosított Riemann-sejtésnek a komp-
lex számsíkon végtelen sok, úgynevezett 
Dirichlet-féle komplex függvényre kimon-
dott állítása tehát bármilyen ilyen típusú 
konkrét függvényre, e számsík véges részé-
ben számítógéppel elvben igazolható.

A kutatási területemet általánosan úgy 
fogalmazhatom meg, hogy a prímszámokra 
vonatkozó különbözQ kérdések vizsgálata. 
Ezen belül ott áll a matematika utolsó 150 
évének leghíresebb problémája, a Riemann-
sejtés. Tehát, hogy a Riemann-féle komplex 
zeta-függvény hol vesz fel nulla értéket, hol 
vannak a gyökei. Riemann 1859-ben mond-
ta ki a sejtését, mely szerint a gyökök mind 
egy bizonyos végtelen sávban vannak, an-
nak a középegyenesén.

– Hogyan lehetett csaknem 160 éve ilyen 
sejtést kimondani?

– Nagyon jó a kérdés. Látszik, azonos 
módon gondolkozunk. Minek alapján jut-
hatott el Riemann ehhez a sejtéshez? Maga 
a függvény, és általában az értékei is komp-
lexek, és akkoriban számítógépek sem vol-
tak, hogy legalább, ha kisebb léptékben is, 
de ellenQrizni lehessen a sejtés igazságát. 
Riemann a matematika egyik legnagyobb 
alakja volt, sejtésének kimondása után né-
hány évre, viszonylag fiatalon, a 40. élet-
évében tüdQbetegségben elhunyt. Sejtése 
nagy hozzájárulás a prímszámok elméle-
téhez. Érdekes, hogy összesen egy mun-
kát írt a prímszámokról, ez a 9–10 oldalon 
megjelent berlini akadémiai székfoglaló 
elQadása volt. Ebben kimondott hét sejtést, 
amibQl egy hamisnak bizonyult, a többit a 
Riemann-sejtés kivételével bebizonyítot-
ták. Ebben a dolgozatban vázolt egy utat 
arra, miként lehet a prímszámok eloszlásá-
ra vonatkozó, már Gauss és Legendre ál-
tal megsejtett szabályszer_séget bizonyíta-
ni. A szabályszer_ség azt mondja ki, hogy 
az x nagyságú prímek átlagos s_r_sége, az 
egymástól való átlagos távolságuk megkö-
zelítQleg az x szám logaritmusa. Ezerjegy_ 
számok körében tehát kb. 2300 az átlagos 
távolság, a tízezer jegy_ számok körében 
kb. 23 000. Hozzáteszem, Gauss már 15–
16 éves korában tanulmányozta az akkor 3 
millióig meglévQ prímszám táblázatot, és a 
tényleges eloszlás alapján empirikusan jó-
solta meg a törvényszer_séget.

Riemann arra a nagyon érdekes össze-
függésre jött rá, hogy az általa bevezetett 
zeta-függvény nagyon szoros összefüggés-
ben áll a prímszámokkal. Abban szinte kó-
dolva van a prímszámok eloszlása.

– Ezt a zeta-függvényt korábban nem 
vizsgálták?

– Jó száz évvel Riemann elQtt már 
Euler is használta, éppen a prímszámok-
kal kapcsolatban, késQbb pedig Csebisev 
is, csak Qk valós függvénynek tekintették. 
Riemann észrevette, ha ugyanabba a for-
mulába komplex számot helyettesítünk, ak-
kor az így adódó komplex függvény még 
szorosabb kapcsolatban áll a prímszámok-
kal. Hogy Riemann komplex függvényé-
nek a gyökei hol helyezkednek el, ez ekvi-
valens azzal, hogy milyen nagyságú lehet 
a prímszámoknak a Gauss által megjósolt 
törvényszer_ségtQl való eltérése. Tehát, ha 
Riemann sejtése igaz, akkor a Gauss-fé-
le formula annyira pontos, amennyire csak 
elvárható.

Többen próbáltak választ adni arra a kér-
désre, miként sikerült megsejteni, hogy a 
zeta-függvényének a gyökei egy egyenesen 
vannak.  Siegel, a múlt század nagy mate-
matikusa a göttingeni egyetem könyvtárában 
vizsgálta erre vonatkozóan Riemann hátra-
hagyott jegyzeteit. Néhány gyök kiszámolá-
sán kívül más utalást nem talált erre.

A tüdQbeteg Riemann halála elQtt Olasz-
országba utazott a kellemesebb klíma nyúj-
totta gyógyulás reményében. Ott halt meg. 
Közben lakásában a takarítónQ rendet tett, 
és a számára érthetetlen papírhalmokat egy-
szer_en kidobta. A huszadik század harmin-
cas éveiben így azután a kutatók már csak 
arra támaszkodhattak, ami Riemann hagya-
tékából a könyvtárba került és megmaradt. 
A Riemann-sejtés igazsága mellett tehát 
megmaradt másodlagos rejtélynek, hogy Q 
minek alapján jutott erre a sejtésre.

– Azért fantasztikus dolog olyan sejtést 
tenni, ami több mint száz éve ad munkát a 
matematikustársadalomnak.

– Igen, a matematikusok többsége a ma-
tematika legnagyobb problémájának tartja a 
Riemann-sejtést. Olyanok is, akik nem kife-
jezetten a komplex függvénytanban vagy a 
számelméletben dolgoznak.

– A te eredményeid miként épülnek be a 
prímszámelméletbe?

– Vizsgálataim olyan típusú tételekhez ve-
zettek, amelyek a prímszámok szabálytalan-
ságait mutatják meg. A prímszámok végsQ 
titkát, amelyet a Riemann-sejtés rejt, nagyon 
nehéz megfejteni. A matematika Szent Grál-
jának megoldása ma még szinte megközelít-
hetetlen feladat. Ugyanakkor vannak ennél 
egyszer_bb, ám komoly és érdekes kérdések, 
amelyekre választ adhatunk, ha a Riemann-
sejtés által kijelölt úton haladunk. Egyesek a 
Riemann-féle zeta-függvényrQl tudnak újat 
mondani. Én azokra a kérdésekre keresem a 
választ, hogy a zeta-függvény használatával 
milyen új állításokat fogalmazhatok meg a 
prímszámokra vonatkozóan.

A másik két sejtés pedig, amikre az el-
múlt 20–25 évben koncentráltam, a már 
említett páros Goldbach-sejtés és az iker-
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prím probléma. A Goldbach-sejtés külön-
bözQ egyszer_sített változatain gondolkoz-
tam, és egy részében sikerült eredményeket 
elérnem. A Goldbach-probléma keletkezé-
sének idQpontját pontosan ismerjük, Gold-
bach és Euler levelezésében bukkant fel elQ-
ször, 1742-ben. Ennek kiegészítQ problémá-
ja, amikor nem összeadjuk, hanem kivonjuk 
a prímszámokat.

– Vagyis az egymástól való távolságukra 
vagyunk kíváncsiak?

– Úgy van. Amikor a prímek közötti 
távolság 2, vagyis közéjük csak egy pá-
ros szám ékelQdik, akkor beszélünk iker-
prímekrQl. Ilyen a 3 és 5, az 5 és 7, az-
után a 11 és 13, a 17 és 19… A matema-
tikusok úgy gondolják, hogy ez a sorozat 
soha nem szakad meg. ElQbb vagy utóbb 
mindig elQjönnek ilyen prímszám párok, 
igaz, egyre ritkábban a prímek amúgy is 
ritkuló sorozatában. 2000-ben még csak 
azt tudtuk, hogy a prímszámok átlagos kö-
zének egynegyedénél kisebb közök elQfor-
dulnak végtelen sokszor. Aztán 2005-ben 
egy amerikai és egy török matematikussal, 
Daniel Goldstonnal és Cem Yidirimmel 
együtt nekünk sikerült bebizonyítanunk, 
hogy végtelen sok olyan prímpár van, 
amelyek az átlagos távolság akármilyen, 
elQre meghatározott kis hányadánál köze-
lebb kerülnek egymáshoz.

– Meg sem próbállak rávenni arra, hogy 
vázold a bizonyítást. Azért valamit mégis-
csak mondj a módszeretekrQl.

– Minden módszernek vannak elQz-
ményei. A matematika egyik nagy alakja, 
Atle Selberg az ún. szita módszert alkal-
mazva bebizonyított egy problémát, amely 
az ikerprím-sejtés megközelítése volt. A 
megközelítés abból állt, hogy olyan szám-
párokat találjon, melyeknek 2 a különbsé-
ge és mindkét szám nagyon kevés prím-
tényezQbQl álljon. Az ilyen, megadott fix 
korlátnál kevesebb prímfaktort tartalma-
zó számokat nevezzük majdnem prímek-
nek. Selbergnek, az általa kifejlesztett szi-
ta módszerrel sikerült bizonyítania, hogy 
ez végtelen sokszor megvalósítható, ha az 
egyik számnak maximum két, a másiknak 
maximum 3 prímfaktora van. Bizonyí-
tásunk egyik alkotóeleme volt a Selberg 
által is alkalmazott módszer. A másik al-
kotóelem Enrico Bombieri és Aszkold 
Ivánovics Vinogradov – aki nem azonos a 
páratlan Goldbach-sejtést nagy számokra 
megoldó Iván Matejevics Vinogradovval 
– által igazolt híres tétel, melynek sokfé-
le számelméleti alkalmazása van. Nekik 
olyan tételt sikerült bizonyítaniuk, ami az 
általánosított Riemann-sejtés megközelí-
tése, és nagyon sok, prímszámokra vo-
natkozó problémában helyettesítheti azt. 
Tehát bizonyos problémák megoldásához 
kevesebb ismeret is elegendQ, mint ameny-
nyit a Riemann-sejtés megoldásából leve-
zethetnénk.

– KözbevetQleg, ti hárman, akiknek a 
nevéhez f_zQdik az eredmény, hogyan jöt-
tetek össze?

– Olvastam a dolgozatukat, amelyben az 
egymáshoz legközelebb esQ prímek távol-
ságát az átlagos távolság negyedérQl levit-
ték volna nyolcadára. Abban a dolgozatban 
azonban hiba volt, amire mások is rámu-
tattak. Észrevettem, hogy kicsit más úton 
nemcsak a hiba javítható ki, hanem tovább-
lépve az is bebizonyítható, hogy a prímszá-
mok végtelen sokszor az átlagos távolság 
akármilyen törtrészénél is közelebb kerül-
hetnek egymáshoz. Vázlatosan, talán 16 
kézzel írt oldalon kiküldtem nekik, hogy a 
gondolatmenetükön miként kellene változ-
tatni, hogy jobb eredményt kapjunk.  Ked-
vesen válaszoltak, hogy nekik ugyan elsQre 
ez hihetetlennek t_nik, de szívesen együtt-
m_ködnek velem. A korábbi kudarcok miatt 
különösen óvatosak voltak. A teljes gépelt 
kéziratomat elolvasta kollégám, Révész 
Szilárd, aki néhány hét múlva csak egyetlen 
olyan homályos pontot látott benne, ami né-
hány percre bizonytalanságot okozott ben-
nem, de kérdését sikerült megválaszolnom. 
Ez a részletes ellenQrzés az eredmény fon-
tos korai megerQsítését jelentette.

Goldston és Yidirim többeknek szétküld-
ték a kéziratot. Néhány hónapon belül meg-
érkeztek a pozitív visszaigazolások, mi persze 
közben már az eredmény továbbfejlesztésén, 
erQsítésén dolgoztunk. Sikerült igazolnunk, 
hogy a szomszédos prímszámok különbsé-
ge végtelen sokszor az átlagos logn távolság 
négyzetgyökére csökkenthetQ.

Évekkel késQbb az általunk megtalált 
módszerbQl ágaztak ki az ikerprím-sej-
tést még inkább megközelítQ eredmények. 
2013-ban az amerikai Yitang Zhang bebi-
zonyította, végtelen sok esetben fordul elQ, 
hogy a szomszédos prímek közötti különb-
ség legfeljebb 70 millió.

– Ami igen nagy szám, de mégiscsak egy 
konkrét határ.

– Pontosan ez a lényeg, hogy a prímek 
távolsága végtelen sokszor egy határ alatt 
marad. KésQbb ezt a számot egy Terrence 
Tao által vezetett kutatócsoportnak sike-
rült 4680-ra levinnie. Ennek a csoportnak 
Harcos Gergely kollégám és én is tagjai 
voltunk.  Rövidesen pedig az angol James 
Maynard más módon bizonyította, hogy 
végtelen sok olyan prímpár van, melynek 
legfeljebb 600 a különbsége.

– 2014-ben megkaptad az Amerikai Ma-
tematikai Társaság Cole-díját, melyet há-
romévente adnak át a megelQzQ hat évben 
megjelent nagy jelentQség_ publikációért. 

– TársszerzQimmel és Zhanggal együtt 
2014 januárjában négyen kaptuk meg azt a 
Cole-díjat, amelyet számelméleti eredmé-
nyekért adnak át. 

– Megnéztem, a magyarok közül rajtad 
kívül eddig csak ErdQs Pál lett Cole-díjas, 
1951-ben.

– Pt fQként a Gauss és Legendre által 
megsejtett prímszámtétel elemi bizonyítá-
sáért díjazták.

– Amit Selberggel egy idQben, tQle füg-
getlenül bizonyított?

– Igen, Selberg ezért Fields-érmet ka-
pott, Pali bácsi pedig egy évvel késQbb 
Cole-díjat.

– ErdQs akkor már túlkoros volt a Fields-
éremhez?

– Nem, nem. 1950-ben 37 éves volt, 
tehát megkaphatta volna a Fields-érmet, 
amelyben 40 éves korukig részesülhetnek 
a matematikusok. Vigaszdíj lehetett számá-
ra a Cole-díj.

– Azért Cole-díjasnak lenni nagy di-
csQség. Utánanéztem, nem akármilyen 
társaságba kerültél. Itt van például 
Andrew Wiles, aki a Nagy Fermat-sejtés 
350 éves problémáját megoldotta, eb-
ben az évben Abel-díjat is kapott. Abel-
díjas lett John Tate is, aki 1956-ban volt 
Cole-díjas.

– És többen voltak olyanok is a díja-
zottak között, akik késQbb Fields-érmet 
kaptak. 2014 elQtt csak ketten voltak olya-
nok, akik nem az Egyesült Államokban 
vagy Kanadában dolgoztak, amikor a dí-
jat megkapták. A számelméleti eredmé-
nyért adható Cole-díjat 1931-ben alapí-
tották, de a díjnak van egy algebrai ága 
is, amit 1928-tól adnak ki. Itt is van már 
egy magyar Cole-díjas, Kollár János, aki 
az ELTE-n végzett, Q a 2006-os díjazott.

– Hogyan tudtad meg, hogy Cole-díjas 
lettél?

– Az Amerikai Matematikai Társa-
ságtól 2013 októberében egy e-mail le-
vél érkezett, a tárgy rovatban ez állt: 
„Cole Prize–2014”. Az üzenet megnyitá-
sakor arra gondoltam, Zhangot javasol-
hatják a díjra, aki az általunk elindított 
folyamatot sikerre vitte, és engem, más 
szakemberekkel együtt megkérdeznek a 
jelölésérQl. Amikor az e-mail megnyílt, 
nagy meglepetésemre úgy kezdQdött a 
levél, hogy…

– Gratulálunk!
– Igen, pontosan úgy.
– Nem akármilyen érzés lehetett.
– Ahogy mondod. ErdQs Pali bácsi Cole-

díjáról már tudtam, gyorsan megnéztem az 
Amerikai Matematikai Társaság honlapján 
az eddigi díjazottakat. A nyolcvan évet fel-
ölelQ listából sokakat ismertem. Prült nagy 
nevek voltak köztük. Ezt most nehogy szó 
szerint értsd!

– Anyagias világunk adja a kérdést: járt 
a díjjal valamilyen pénzösszeg?

– Nem sok: ötezer dollár, azt osztották 
meg négyünk között. Csak összehasonlí-
tásként említem, hogy a matematikai No-
bel-díjként alapított Abel-díjért egymil-
lió dollár, a vele összemérhetQ presztízs_ 
Fields-éremért 15 ezer dollár, a Wolf-díjért 
100 ezer dollár jutalom jár.
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A Cole-díjunk átadásán az Abel-díjas, 
Amerikában élQ Lax Péter is ott volt, utána 
gratulált nekem.

– A Cole-díjjal jutalmazott eredményedet 
tartod az eddigi legjobbnak?

– Határozott igen a válaszom.
– Akkor Pintz János jó ellenpéldája an-

nak az általános vélekedésnek, hogy a ma-
tematikusok nagyon fiatalon érik el a legki-
emelkedQbb eredményüket.

– Valóban, amikor elértük ezt az eredmé-
nyünket, akkor a két szerzQtársam 45 és 50 
éves, én 54 éves voltam.

– Tapasztalt, sikeres kutatóként tekintve 
önmagadra, meg tudnád fogalmazni, hogy 
matematikusként miben rejlik az erQd?

– Nehéz erre válaszolni.
– Hardy a lényeglátás, a technika és a 

bizonyító erQ hármasáról ír. Te melyikben 
vagy a legjobb?

– Inkább abból a nézQpontból közelíte-
nék ehhez, hogy gondolkodásmódunkhoz, 

habitusunkhoz a matematika melyik ága áll 
a legközelebb. Az én világom az analitikus 
számelmélet, ahol valóban számolni is kell, 
nemcsak absztrakt fogalmakkal gondolkoz-
ni. Az algebrában, a geometriában egy-egy 
szimbólum sok mindent jelenthet. A szám-
elméletben a szimbólumok döntQ többsé-
gükben számot jelentenek, vagy függvényt. 
Olyan függvényt, ami számhoz számot ren-
del, még ha ezek a számok esetleg komplex 
számok is. Más a kombinatorikus, az ana-
litikus, a geometriai, az algebrai látásmód, 
igaz, az ezekhez szükséges képességek szo-
ros rokonságban állnak egymással. Azért ez 
nem olyan, mint a matematika és a zene kö-
zött felt_nni látszó kapcsolat, ami elég egy-
oldalú. A matematikusok között több zenei 
tehetséget ismerek, de egy zenészt sem, aki 
kiváló matematikus lenne.

– A Nemzetközi Matematikai Unió ko-
rábbi elnöke, a ma már Abel-díjas Lennart 

Carleson mondta: „Ha a kutatás során va-
lamilyen akadályba ütközünk, nem muszáj 
azt minden áron elmozdítani. Néha meg le-
het kerülni… Ne csak üldögéljünk, és vár-
junk a nagy ötletre, hanem dolgozzunk köz-
ben közeli problémákon.”

Nektek is van egy hatalmas, mozdít-
hatatlan sziklátok, melyet kerülgettek, a 
Riemann-sejtés. Belátható idQn belül nehéz 
lesz megingatni.

– A számelmélet abból a szempontból 
szerencsés terület, hogy a nagyon nagy 
problémáknak lehetnek különbözQ egysze-
r_bb változatai, lehetséges közelítései. Ezek 
nagyon gyakran egy számmal jellemezhe-
tQk. Így azután az azonos típusú közelítésen 
belül kicsit vagy sokat javíthatunk akkor 
is, ha a végcél reménytelenül messze van. 
Amikor belevágunk, saját korábbi és má-
sok eredményére támaszkodva elkezdünk 
gondolkozni a problémán, nem kell elQre 
eldönteni, hogy sokkal haladjuk-e meg az 

addig megtett utat. Ha sikerül komoly elQ-
relépést tennünk, akkor azt publikáljuk, és 
késQbb a matematikus közösség is sikernek 
könyveli el.

– Tudsz csapatban dolgozni, vagy inkább 
magányosan töprengsz?

– Legtöbb esetben nem úgy dolgoztam 
csapatban, hogy álltunk a tábla elQtt, és 
közösen gondolkoztunk valamin. Mások-
kal közös cikkeim többnyire úgy születtek, 
hogy Qk eljutottak egy határig, én pedig to-
vábbvittem a probléma megoldását, vagy 
éppen fordítva, a többiek haladtak tovább 
az ötletembQl kiindulva.

–  A matematika fejlQdését segítik ezek a 
híres, megoldatlan problémák? Avagy ép-
pen a fordítottja igaz: a matematika tQlük 
független fejlQdése jut el olyan szintre, hogy 
ezek a problémák megoldhatóvá váljanak?

– Személyes tapasztalataim a prímszám-
elméletre vonatkoznak. Korának neves ma-

tematikusa, Edmund Landau 1912-ben, az 
amerikai Cambridge-ben, a Nemzetközi Ma-
tematikai Kongresszuson a Riemann-sejtésen 
kívül a számelmélet négy olyan problémájá-
ról beszélt, amelyekrQl azt állította, hogy „a 
tudomány mai állása mellett megtámadhatat-
lanok.”  Ezek voltak: a Goldbach-sejtés, az 
ikerprímszám sejtés, azután, hogy van-e min-
dig prímszám két szomszédos négyzetszám 
között, és van-e végtelen sok olyan n egész 
szám, hogy n2+1 prímszám legyen. Ezek a 
problémák általános iskolás ismeretekkel is 
megfogalmazhatók, ugyanakkor máig meg-
oldhatatlanok. Szerencsére a megoldásaikhoz 
vezetQ úton elért részeredményeknek sok ja-
vítási lehetQsége kínálkozik.

– A négyzetszámok közötti prímszám 
problémához kapcsolódik az egyik szép si-
kered.

– Ebben az elsQ komoly eredményt 
1930-ban érték el. A prímek távolságára az-
után a máig legjobb felsQ becslést az ameri-
kai Baker és az angol Harman matematiku-
sokkal együtt nekünk sikerült adnunk 2001-
ben. De még mindig nem sikerült eléggé 
közel hozni a prímeket. Itt nem arról van 
szó, hogy a prímek végtelen sokszor közel 
kerülnek egymáshoz, hanem arról, hogy so-
sincs közöttük túl nagy távolság.

Visszatérve a korábbi kérdésedhez, ezek 
a „megközelíthetetlennek” t_nQ problémák 
igenis ösztönöznek az újabb és újabb mód-
szerek megtalálására.

– Ennyi elismerés, szakmai megbecsülés 
és díjak után mi az, ami tovább motivál a 
fárasztó kutatómunkára?

– Nem szeretnék álszerénynek t_nni, de 
engem ma is felvillanyoznak a tudásomhoz, 
gondolkodásmódomhoz közel álló problé-
mák, ezek ösztönöznek a kutatómunkára. 
Amikor ilyen publikációt olvasok, automa-
tikusan elkezdek gondolkozni, hogy mit le-
hetne finomítani, javítani az eredményen. 
Most is éppen egy hasonlón dolgozom.

– Mik a távlati terveid a következQ év-
tizedre?

– Van egy nagyobb lélegzet_ tervem, 
egy módszerem a Goldbach-sejtés megkö-
zelítésére. Nincs még teljesen kidolgozva. 
Azért nincs, mert az legalább egy évet ven-
ne igénybe, sok számítógépes segítség kel-
lene hozzá, a teljes bizonyítás leírását sem 
úsznám meg 200–300 oldal alatt. Nem ju-
tottam még hozzá, mert a „forró témák” el-
vitték az idQmet. Gyors a fejlQdés, a jó ötle-
tet, ha elszalasztja, nem dolgozza ki idQben 
az ember, megelQzhetik mások.

Egyszóval vannak még ötleteim, és egy 
módszer kidolgozásának a feladata, mely-
nek más esetekre is lesznek továbbviteli le-
hetQségei.

– Kívánom, hogy még sok jó ötletedet 
valósítsd meg. Kerüljetek egymáshoz egyre 
közelebb a prímszámokkal!

Az interjút készítette: STAAR GYULA

A Cole-díj átadásán, 2014 januárjában. 
Balról: C. Y. Yildirim, Pintz János és D. A. Goldston
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„A betegség nem elQkelQ, a betegség 
nem tiszteletre méltó, semmiképp 

sem!” Így háborodott fel Settembrini úr 
a fiatal Hans Castorp elQtt, amikor ösz-
szetalálkoztak Davosban sétálgatva. Da-
vos akkoriban – a huszadik század elsQ 
éveiben járunk – a tüdQbetegek remény-
sége volt. Settembrinit a betegsége vitte 
oda, Castorp pedig beteg unokatestvérét 
jött látogatni, Q maga egészségesnek gon-
dolta magát. Amíg csak a Berghof szana-
tórium fQorvosa, Behrens tanácsos 
ki nem mutatta a benne is lappan-
gott, és itt, Davosban fellángolt tu-
berkulózist. Thomas Mann regénye, 
A Varázshegy arról a hét évrQl szól, 
amit Castorp ezután a szanatórium-
ban tölt. Ez persze csak kerete a re-
génynek, keret a betegek semmitte-
vésre kényszerített társadalma is; ezt 
az író alkalmasnak találta arra, hogy 
kifejtse-megjelenítse a maga világ-
képét, filozófiai vélekedéseit, társa-
dalmi eszméit, értelmi fejlQdését és 
érzelmi életét. Castorp, az igen csak 
középszer_nek ábrázolt fiatalember, 
„az élet féltett gyermeke”, bizony 
elég keveset fog fel az egészbQl, 
bár mintha a regény az Q fejlQdésé-
rQl szólna. 

A szanatóriumi környezet leírása hi-
hetetlenül alapos, részletes, hiteles. Az 
épület külseje és belseje két létezQ davo-
si szanatórium ötvözete. A betegek szo-
morú luxusához éppúgy hozzátartozott 
az állandó fekvQ kúrát kényelmessé te-
vQ fekvQszék, mint a köpeteket lehetQleg 
fertQzésmentesen gy_jtQ edényke, a sza-
natórium nyelvjárásában Kék Henriknek 
nevezett üveg.

És hiteles, mindenekfelett hiteles a 
szanatórium kedélyes és kegyetlen ural-
kodójának, a fQorvosnak, Behrens taná-
csosnak a portréja.

Az alakra olyannyira rá lehetett ismer-
ni, hogy az író alaposan magára is haragí-
totta a davosi orvosokat. Pedig nem tisz-
teletlen vele szemben a szöveg. Épp csak 
a betegek szemével nézi az orvost.

Ez a hitelesség személyes élményeken 
és megfigyeléseken nyugszik. Thomas 
Mann felesége, Katia asszony enyhének 
mondott tuberkulotikus folyamatok mi-
att két alkalommal is több hónapot töl-
tött Davosban, férje pedig három hétre 

meglátogatta – épp annyi idQre, amennyit 
Castorp szándékozott volna ott tölteni, 
ha a röntgenvizsgálat során nem találta 
volna Behrens betegnek. Katiat is beteg-
nek tartották, aki végül 97 évet ért meg. 
Egy tüdQgyógyász, Virchow, sok évti-
zeddel késQbb gyanúsnak találta a diag-
nózist, és elérte, hogy megröntgenezhes-
se az akkor 84 éves asszonyt. Nyomát se 
látta semmilyen tüdQfolyamatnak. Azon-
ban ennél közvetlenebb bizonyítékra is 
szert tett. A szanatóriumban szokás volt, 
hogy a betegek megkapták a saját rönt-
genfelvételüket. Ezt nem kevés önsze-
retettel Qrizték, nézegették, egy esetben 

még szerelmi ajándékként is adták, épp 
Hans Castorp kapta meg szerelmétQl, Ma-
dame Chauchat-tól. Katia Mann megQriz-
te a maga felvételét élete végéig, és meg-
mutatta Virchownak – az asszony ezen a 
felvételen is egészségesnek látszott. Úgy 
lehet, a múlt század nagy regényének az 
élményalapja egy téves diagnózis.

Castorp szanatóriumi tartózkodásának 
kezdetén be akar illeszkedni a betegek 
társadalmába, hiszen Q már közéjük tarto-

zik. A betegséget úgy tekinti, mint beava-
tást egy közösségbe: „…hisz Q fogadalmat 
tett egy puha góc alapján, beavatott és 
idetartozik, ide, a fentiek közé.” Így gon-
dolja. A beavatás azonban minden esetben 
tanulással jár – ezt mondja mások mellett 
a nagy vallástörténész, Mircea Eliade. A 
következQket írja: „…a beavatás révén az 
ember túllép a természeti létmódon […] és 
átjut a kulturális létmódba. [… ] Az ava-
tandó csupán a szellemi felkészülés végez-
tével válik méltóvá a szent tanításra.” 

Castorp tehát tanul: biológiát, élettant, 
orvostudományt olvas, hiszen ezek az is-
meretek valahogy elvezethetik a maga 

A két davosi szanatórium, a Berghof modelljei

SCHILLER RÓBERT

Thomas Mann halálos 
betegeinek ágya mellett*

„…tévednek azok, akik szerint a matematikai tudományok
semmit sem mondanak a széprQl vagy a jóról.”

Arisztotelész

*  A Semmelweis Egyetem Kórélettani Intézetében, a Rosivall László professzor által meghirdetett, a M_vészet kórélettana cím_ speciális kollégiumon 
2016. március 30-án tartott elQadás alapján. Az ozmotikus ligetekrQl írtakat v.ö. A Sátán kertje In: Egy kultúra között, Typotex, Budapest 2004.
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betegségének a megértéséhez. Hogy errQl 
írhasson, az írónak is tanulnia kellett, tud-
juk is, hogy milyen könyveket használt 
forrásként. L. Hermann, J. von Uexküll 
és O. Hertvig m_veit, a kor elismert tan-
könyveit forgatta.

Castorp azonban, némileg meglepQen, 
fizikai, csillagászati, kozmológiai isme-
retekre is igyekszik szert tenni. A dolog 
kétszeresen is meglepQ. EgyfelQl az Q be-
tegségével ez a fajta tudás nincsen sem-
milyen kapcsolatban. MásfelQl az íróban 
sem volt sohasem ilyen irányú érdeklQ-
dés. EllenkezQleg! Ebben a könyvében is, 
máshol is, határozott különbséget tesz az 
emberi gondolkodás és magatartás tekin-
tetében fontos humaniórák: az irodalom, 
a m_vészet, a filozófia, a történelem dol-
gai, és a természet leírásával, megisme-
résével kapcsolatos reáliák között. Nem 
hagyja kétségben olvasóit – az Q világa a 
humanióráké. De a beteg embert, a sors-
társakat keresQt a tanulás, 
a természettudományok 
megismerése viszi a be-
tegség mélyére, a betegek 
közösségébe. EttQl a ve-
szedelmes beavattatástól 
óvná Qt szellemi mentora, 
Settembrini úr.

Mert Q aztán a huma-
niórák avatott és hiteles 
m_veltség_ képviselQje, 
a haladás tizenkilencedik 
századi lelkesültség_ hir-
detQje. Az Q szabadkQm_-
ves, társadalmi elkötele-
zettség_, internacionalista 
és ugyanakkor (ugyanak-
kor!) buzgó olasz naci-
onalista eszméi állnak szemben állandó 
regénybeli vitapartnere, a kitért zsidó, 
jezsuita Naphta konzervatív, türelmet-
len erkölcs_ világnézetével. (Naphta tes-
ti megjelenését és beszédmódját az író 
a magyar filozófus, Lukács György sze-

mélyérQl mintáz-
ta – mély értelm_ 
hasonlatosság.) A 
két gondolkodó 
hosszú vitái azon-
ban mindvégig a 
humaniórák szín-
terén mozognak, 
Hans Castorp nem 
is ért sokat belQ-
lük. Thomas Mann 
maga erQs iróni-
ával tekint mind-
két makacs vitá-
zóra. Nem hagy 
azonban kétség-
ben bennünket, 
hogy rokonszenve 
Settembrinié. 

Castorp furcsa 
fizikai világképet tanul össze. Ilyene-
ket gondol: „[Az atom] [o]lyan parányi, 
olyan apró, korai és átmeneti tömörülése 
a nem-anyaginak, a még-nem anyagnak, 
de már anyagszer_nek, az energiának, 
hogy még – vagy már – alig nevezhe-
tQ anyagnak, hanem inkább a materiá-
lis és immateriális  közti határesetnek, 
középútnak kell elképzelni.” Ezt hall-
va, a kvantummechanika tankönyvei el-
borzadnak a polcon. De gondoljuk csak 
meg, tíz-húsz évvel a regény eseményei-
nek az ideje elQtt a kor nagy természettu-
dósai között is volt, aki hasonlókat gon-
dolt. Wilhelm Ostwald például, aki az 
energetika tanában (a nagyon is helyesen 
megalapozott termodinamikában) a ma-
terializmus cáfolatát ismerte föl, hiszen 
abban az alapvetQ eszme nem a tömeggel 
bíró anyag, hanem az átalakuló energia. 
Vagy a nagy kísérleti fizikus, Crookes, 
akit az általa felfedezett katódsugárcsQ 

jelenségei egyenesen a 
spiritizmusig vezettek el. 
Hans Castorp nem sokkal 
maradt el a korától. Hon-
nan származtak az író fi-
zikai ismeretei? – nem 
tudom. Talán sógorával, 
az elméleti fizikus Peter 
Pringsheimmel beszélge-
tett?

Egyébként Thomas 
Mannt a fizikai gondol-
kodás alig érintette meg 
– ez aztán végleg idegen 
maradt a humaniórák áhí-
tatától. Évtizedekkel ké-
sQbb, amerikai évei so-
rán Princetonban Einstein 

szomszédja lett. „Jó szomszédi viszonyt 
ápolva, korunk Newtonjával szíves, ba-
rátságos napi kapcsolatban álltunk” – 
mondta az író. Egyébként azt sem hiszem, 
hogy Einstein buzgó olvasója lett volna 
Thomas Mann regényeinek. Az Q éjjeli 

szekrényén a Don Quijote állt. Mann fe-
leségétQl tudjuk, hogy gyakran politizál-
gattak. Ez a két ember!

A másik nagy beteg- és betegségre-
gény, a Doktor Faustus, még rémülete-
sebb szerepre kényszeríti a természettu-
dományokat. A tuberkulózist költQknek, 
muzsikusoknak, szelíd lelkeknek való, 
lassan hervasztó betegségnek tekintette a 
tizenkilencedik század. A szifiliszt, min-
den szörny_ tünetével és riasztó végkifej-
letével együtt, a nemi kicsapongás bünte-
tésének, szinte a kárhozat evilági elQlegé-
nek gondolták. A regény fQhQse, Adrian 
Leverkühn, a huszadik század elejének 
nagy muzsikusa, az ördöggel szerzQdik, 
hogy zsenialitását kibontakoztathassa. A 
szerzQdés ára a szifiliszes fertQzés. Az 

érte járó kárhozat az élet gyötrelmes és 
megalázó végét jelentQ paralízis. Innen a 
cím: utalás a késQ középkorból származó, 
legméltóbban Goethe m_vében megjele-
nített Faust-legendára. Egyes motívuma-
iban a regény a nagy német költQ-filozó-
fus, Nietzsche életére is emlékeztet. 

Beavatásról van itt is szó, a Sátán prak-
tikáiba kell Levekühnt beavatni. Thomas 
Mann nagy gonddal tartja fenn utalások-
kal és stiláris eszközökkel a középkor 
hangulatát ebben a jelenkori történetben. 
Tanulnia kell itt is a beavatásra várónak. 
Tanul is: zeneelméletet persze, hiszen ez 
lesz a mestersége, teológiát, hogy megis-
merje Isten és ember ellenségének a csel-
vetéseit, és természettudományokat, hogy 
kedvébe járjon a Gonosznak. 

Kezdetben szelídnek látszó természeti 
jelenségekrQl van szó, ezekkel még gye-
rekkorában ismerkedik meg a zeneszer-
zQ. Apja „ozmotikus ligetet” állít elQ víz-
üvegbQl és különbözQ fémsókból. Ezeket 

FekvQszék

A Kék Henrik

Dr. Behrens udvari tanácsos, aki a 
valóságban dr. Friedrich Jessen 

(1865–1935)
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az egyszer_ szervetlen anyagokat ösz-
szehozva, élQ szervekre és szervezetek-
re emlékeztetQ tájékok keletkeznek az 
edényben. A regény szavai szerint „gro-
teszk kis tájkép sarjadt, kék, zöld, bar-
na hajtások tobzódó vegetációja, melyek 

algákra, gombákra, megtelepedett poli-
pokra, moszatokra emlékeztettek […] itt-
ott meg éppenséggel állati vagy emberi 
végtagokra.” – Pedig halottak – mondot-
ta Jonathan [az apa] és szemét elöntötte 
könny, miközben Adriant [a fiát] rázta az 
elfojtott nevetés.” Ez a látszólagos átme-
net az élettelen és az élQ között megható 
az ártatlannak, kegyetlenül nevetséges a 
kárhozatra készülQnek; talán mert hitvány 
módon becsapja a jámbor szemlélQt.

De az élQ szervezet maga is képes ilyen 
ördögi csínyekre. Egy ártatlannak látszó 
lepke, Haetera esmeralda a neve, virág-

sziromnak tetteti magát, 
hogy becsapja a rá lesQ 
ellenségét.

„Haetera szárnyát 
csak egyetlen ibolya- 
meg rózsaszín_ sötét 
színfolt ékesíti, s röpté-
ben így – mivel más nem 
látszik belQle – szélfút-
ta virágsziromra hason-
lít. Láttunk továbbá le-
vélutánzó lepkét. […] ez 
a furfangos élQlény […] 
annyira beleolvad kör-
nyezetébe, hogy a leg-
mohóbb ellensége sem 
tudja fölfedezni.” Itt a 
növényi és állati lét kö-

zötti bizonytalanság tetszik valahogy ör-
dögien ijesztQnek.

Amikor már testestül-lelkestül az Ör-
dög markában van ez a nagy muzsikus, ak-
kor – miközben a zeneszerzés sok száza-
dos, meghitt és megindító hagyományaival 

szembeszegülve megrá-
zóan hideg m_veket al-
kot – a természettudo-
mányokhoz fordul. (A 
modern kor viszonyai 
között, és mégis hason-
latosan a goethei elQkép-
hez? „Ezért fordultam a 
mágiához; / a szellemaj-
kakon talán / választ kap 
majd néhány talány;”) 
Egyebek mellett a világ-
egyetem szerkezetérQl 
beszél, még a kozmosz 
tágulását is szóba hoz-
za. Amivel az író bizony 
súlyos anakronizmus-
ba téved; a beszélgetés 
regénybeli idejében er-
rQl még mit sem tudott 
a kozmológia. Beszél 
jámboran ámuló barátjá-

nak a kozmosz kiterjedésérQl, ami fölfog-
hatatlan földi méretekhez szokott értelmünk 
számára. Az megriad. „Mit szóljunk ehhez a 
merénylethez az emberi értelem ellen? […] 
értelmünket olyan számokkal bombázzák, 
amelyek két tucat nullából álló üstökösfarkat 
viselnek […] Ebben az egész monstrumban 
nincsen semmi, ami […] nagyságnak, szépség-
nek, jóságnak t_nnék fel […]” Alighanem az 
író is riadtan ámul.

Mi, mai olvasói is riadtan ámulunk, 
ugyan nem a világegyetemen, hanem az 
írón. Thomas Mann számára a természettu-
domány számokat és csak számokat jelent? 

A természettudomány nem más, mint me-
rénylet az emberi értelem ellen? Az ozmoti-
kus liget éppúgy a Sátán m_ve, mint a koz-
mológia? Ez nem csak a mai, természettu-
dományosnak gondolt korunkban hangzik 
abszurdnak, az lett volna a regényben s_r_n 
megidézett középkorban is. 

Mert a középkori oktatás alapja a hét 
szabad m_vészet volt. Ezeket két cso-
portba osztották. A trivium három tárgya 
a grammatica, a retorica és a dialectica 
volt, tehát a beszéd és érvelés tudo-
mányaié. A quadrivium négy tárgya, az 
astronomia, aritmetica, geometria és 
musica közül azonban három biztosan 
az egzakt, matematizált világismeretrQl 
szólt. A quadrivium is az Ördög birodal-
mához tartozott? Ezt talán már mégse 
higgyük. Gyakran szokták a középkort 
sötétnek nevezni – óvatosabban kellene 
bánnunk ezzel a szóval. 

Elismerem, ennek a két nagy regény-
nek csak egyetlen vonulatára figyeltem 
most, az írónak az egzakt természettu-
dományok iránti ellenséges, értetlen el-
fogultságára. Ezernyi más csodát aján-
dékoznak ezek a könyvek olvasóiknak, 
minden olvasáskor újat és többet. De ez 
az egy! Hogy ez a kivételes, szinteti-
záló elme kizárja a humanizmus és hu-
manitás – az emberség – fogalmai közül 
az emberi értelem egyik legszebb hegy-
vidékét!

De hát elveszítsük-e minden remény-
ségünket?  T
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Az emberiség csak nemrégiben is-
merte fel, hogy létét döntQen meg-
határozzák a földi életközösségek 

által elQállított javak és az úgynevezett 
ökoszisztéma-szolgáltatások (természeti 
szolgáltatások). Ezek közé tartozik az éle-
lem és a természetes eredet_ gyógyszerek 
elQállítása, az éghajlat szabályozása, a víz-
tisztítás, a talajképzés, a kikapcsolódás és 
az esztétikai élmények biztosítása mellett 
(és ezekkel összefüggésben) a növények 
virágainak megporzása is. A termesztett 
(például gyümölcsök, hüvelyesek) és a 
vadon élQ növények sokaságának termés-
képzése függ különbözQ állatok (elsQsor-
ban rovarok) megporzó tevékenységétQl. 
Az utóbbi években a megporzó rovarok 
állományainak jelentQs mérték_ és eddig 
pontosan nem tisztázott eredet_ hanyatlá-
sa tapasztalható, amelynek következmé-
nyét szokás megporzási válságnak vagy 
pollinációs krízisnek nevezni. Cikkünkben 
e témakört tekintjük át, kitérve a vadon élQ 
növényfajokat érintQ hazai és nemzetközi 
eredményekre is.

Az ökoszisztéma-szolgáltatások közül 
az utóbbi évszázadok során az élelmiszer-
termelést nagymértékben sikerült fokozni, 
ez azonban a szolgáltatások más aspektu-
sainak kárára történt. A bioszféra immár 
kevésbé képes pufferelni olyan jelensége-
ket, mint az idQjárási szélsQségek vagy a 
természetes vízkészlet szennyezQdése, de 
ugyanitt említhetjük a pollinációs rend-
szerek zavarait is. Utóbbi hátterében szá-
mos tényezQ összejátszása állhat, ám va-
lamennyihez kapcsolódik az emberiség 
környezetátalakító tevékenysége. Márpe-
dig a megporzás mint természeti szolgál-
tatás teljes gazdasági értékét 2005-ben évi 
153 milliárd dollárra becsülték, amely az 
adott évben az emberi táplálék céljára elQ-
állított mezQgazdasági termelés csaknem 
egy tizedét teszi ki.

A természetközeli élQhelyek fragmentációja 
és a m_velt területek kiterjedtté válása egyes 
élQlények visszaszorulását okozzák, míg má-
sok képesek az ember által befolyásolt, át-
alakított élQhelyek kolonizációjára. Utóbbi-
ra jó példa a mediterrán területek extenzí-
ven m_velt olajfa-ültetvényeiben pompázó 
orchideaflóra. Az ilyen állományok faj- és 
egyedszáma esetenként meghaladja az ültet-
vényeken kívüli, de hasonló adottságokkal 

rendelkezQ területekét. Ugyanakkor egy köz-
elmúltbeli tanulmány a Mediterráneumban 
meglehetQsen gyakori Qszi füzértekercs 
(Spiranthes spiralis) példáján arra hívja fel 
a figyelmet, hogy az olajfaligetek ökológi-
ai csapdák is lehetnek. Leszbosz szigetén az 
olajligetekben élQ populációk magas egyed-
számuk ellenére kisebb arányú termésképzé-
si sikert produkáltak, mint más élQhelyek ál-
lományai. A kutatók szerint a jelenség oka az 
ültetvények m_velésének napjainkban válto-
zó gyakorlata (például gyakoribb vegyszeres 
kezelés) lehet.

A klíma változása ugyancsak próba elé 
állítja az ökoszisztémákat. Az enyhe tél és 
a korán érkezQ tavasz számos élQlénycso-
portot fenológiai válaszra késztet. A ma-
darak tavaszi vonulása vagy a fásszárú 
növények rügyfakadása ma átlagosan ko-
rábban történik meg, mint 100–150 évvel 
ezelQtt. A rovarmegporzású növények vi-
rágainak nyílását és pollinátoraik rajzását 
e két, egymáshoz szorosan kapcsolódó je-
lenség idQzítését szintén a klíma határozza 
meg. Ha azonban a növény és megporzója 
eltérQ klímaválaszt mutat, az a terméskép-

A háziméh (Apis mellifera) óriási egyedszámban van jelen Magyarországon. Széles 
táplálékspektrumú (polifág) lévén, igen sok ritka és veszélyeztetett növényfaj 

szaporodásában is fontos szerepet játszik. (A) TéltemetQ (Eranthis hyemalis), (B) pannon 
csillagvirág (Scilla vindobonensis), (C) volgai hérics (Adonis volgensis), (D) hármaslevel_ 
fogasír (Cardamine waldsteinii), (E) magyar kökörcsin (Pulsatilla flavescens), (F) pusztai 

meténg (Vinca herbacea), (G) szQlQlevel_ Kitaibel-mályva (Kitaibela vitifolia), (H) kunsági 
bükköny (Vicia biennis), (I) gy_r_s borgyökér (Oenanthe silaifolia)

MOLNÁR V. ATTILA–TAKÁCS ATTILA

Megporzási válság
A pollináció mint természeti szolgáltatás
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zési siker romlását vonja maga után. Brit 
tudósok megállapították, hogy a pókban-
gó (Ophrys sphegodes) virágait látogató 
bányászméh (Andrena nigroaenea) rajzá-
sa jóval korábban kezdQdik, mint a pók-
bangóé. Növényünk reproduktív sikerének 
csökkenését tehát a fenológiai szinkron 
felborulása okozhatja.

Bár az antropogén ártalmak a hazai 
ökoszisztémákat sem kerülték el, a vi-
lág számos pontján jelentkezQ megporzási 
válságnak nálunk egyelQre nincsenek kéz-
zel fogható jelei. A vadon élQ orchideák 
terméses állapotban 150 év alatt begy_jtött 
példányai alapján nem mutatkozik csök-
kenQ tendencia ezek termésképzési ará-
nyában. SQt, egy másik hazai tanulmány 
szerint, a bodzaszagú és a széleslevel_ 
ujjaskosbor (Dactylorhiza sambucina, D. 
majalis) bükki populációinak terméskép-
zési arányai számottevQen magasabbak, 
mint a fajok Nyugat-Európából publikált 
hasonló adatai.

Az orchideák körében a megporzó 
rovarok csalogatására elterjedt straté-
gia a megtévesztés. A fenti példák kö-

zül a pókbangó szexuálisan megtévesz-
tQ, vagyis virágai rovarokat imitálnak, és 
a pollinátorok párzás reményében láto-
gatják azokat. Az ujjaskosborok viszont 
táplálékkal megtévesztQk, vagyis nektár-
termelQ virágokat utánoznak – a cukros 
nedv termelésére fordítandó befektetése-
ket azonban megspórolják. A csalásra a 

rovarok hamar rájönnek, az ilyen virágo-
kat néhány sikertelen próbálkozás után 
elkerülik. Így a megtévesztQ fajok virága-
in a rovarok aktivitása csekélyebb, mint 
táplálékkal jutalmazó társaikén. Köny-
nyen belátható, hogy a rovarok létszámá-
nak csökkenését elsQként és legnagyobb 
mértékben a megtévesztQ fajok szenvedik 
meg. Szintén táplálék ígéretével vonzza 
magához megporzóit az adriai sallang-
virág (Himantoglossum adriaticum). A 
faj valaha észlelt legmagasabb megter-
mékenyülési arányát (61,7%) egy a Ba-
kony lábánál, Nagytevel közelében élQ 
pupulációban dokumentálták 2013-ban. A 
pozitív rekordot némileg árnyalja, hogy 
az állomány közelébe virágzás idején 
nagyszámú méhkaptárat helyeztek ki. A 
sallangvirág példányainak termésképzési 
sikere a kaptáraktól távolodva csökkent. 
A háziméh (Apis mellifera) közismert 
megporzója a vadon élQ orchideáknak, 
ám arról nincs tudomásunk, hogy termé-
szetvédelmi megfontolásból, reproduktív 
siker növelése érdekében célzottan alkal-
maznák. Az említett esettanulmány azon-

ban felveti ennek lehetQségét.
Argentínai kutatók érdekes eredménye-

ket publikáltak a Dél-Amerikába behurcolt 
méhfajok Andokban élQ két orchideafaj 
szaporodási sikerében játszott szerepérQl. 
A nektártermelQ Brachystele unilateralis 
és a megtévesztQ megporzású Chloraea 
virescens nev_ orchideák kizárólagos Qs-

honos megporzója a bennszülütt Bombus 
dahlbomii nev_ poszméh. Mindkét faj vi-
rágai önkompatibilisek (tehát saját pollen-
jükkel is megtermékenyíthetQk), de csak 
rovarmegporzás révén hoznak termést. Te-
repi vizsgálatok révén kimutatták, hogy 
egyrészt mindkét faj virágai igen jelentQs 
arányban (83% és 66%) hoznak termést, 
másrészt ezért legnagyobb mértékben a 
kontinensre behurcolt, Európában honos 
földi és ligeti poszméh (Bombus terrestris, 
B. ruderatus), valamint az ott szintén ide-
genhonos háziméh felelQsek. Az eredmé-
nyek arra utalnak, hogy ezeknek az orchi-
deafajoknak a szaporodását nem feltétle-
nül fenyegeti az Qshonos megporzók popu-
lációinak hanyatlása. A szerzQk tudomása 
szerint ez az elsQ dokumentált eset, hogy 
az Qshonos megporzó rovart hatékonyan 
helyettesítik az invazív hártyásszárnyúak.

Utóbbiaknak az Európából Ameriká-
ba történQ behurcolása az 1700-as évekre 
tehetQ. Ezeknek, és a háziméh különbö-
zQ alfajainak keresztezésével létrehozott 
ún. afrikanizált méh terjedésével egyide-
j_leg, az amerikában honos méhek visz-
szaszorulása a jellemzQ. A trópusi területe-
ken termesztett vanília (Vanilla planifolia) 
megporzói (egy Melipona nev_ méh nem-
zetség) kizárólag a növény Qshazájában, 
Közép-Amerikában fordulnak elQ, így az 
Afrikában, Indiában, Indonéziában ter-
mesztett vaníliát az ültetvényeken kézzel 
kénytelenek megtermékenyíteni. (Ez ter-
mészetesen érzQdik a vanília piaci árán.) 
Közép-Amerikában azonban a Melipona 
fajok mára annyira megritkultak, hogy 
a viráglátogatás és a megtermékenyülés 
esélye 1%-ra csökkent. A vanília virága-
it így ma már hazájában is mestersége-
sen, kézzel porozzák. Némileg hasonló a 
helyzet az üvegházakban világszerte óriási 
mennyiségben termesztett paradicsommal 
(Solanum lycopersicum), amelynek sárga 
szín_, bókoló virágait poszméhek poroz-
zák meg. E rovarok testük rezgésével ráz-
zák ki a virágport a portokokból és teszik 
ezt sokkal hatékonyabban, mint bármiféle 
ember alkotta szerkezet. Emiatt azokon a 
vidékeken, ahol nem fordulnak elQ vagy 
már kipusztultak, a nagyüzemi paradi-
csomtermesztés érdekében az üvegházak-
ba is betelepítik Qket.

Általánosságban vizsgálva a kérdést, 
egy nemrégiben, magyar szerzQk köz-
rem_ködésével készült tanulmány kimu-
tatta, hogy a termesztett kultúrnövények 
beporzása a rovarok egy kicsiny, gyakori 
fajokból álló csoportjának köszönhetQ, és 
a ritka fajok beporzó tevékenysége elha-
nyagolható. Azaz, ha csak arra építve ér-
velünk a biodiverzitás és ritka fajok vé-
delme mellett, hogy szükség van rájuk az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokhoz, akkor az 
– legalábbis az élelmiszer termelés szint-
jén – bizony nem feltétlenül igaz. Érde-

A hazánkban Qshonos poszméhek (Bombus sp.) szintén igen jelentQs megporzók. 
Látogatják például (A) a moldvai sisakvirág (Aconitum moldavicum), (B) a vajszín_ 

atracél (Anchusa ochroleuca), (C) a harangcsillag (Asyneuma canescens), és 
(D) a vízparti deréce (Epilobium angustissimum) virágait. (E) A piros madársisak 

(Cephalanthera rubra) virágait mindössze néhány apró termet_ méhfaj keresi 
fel. (F) macskahere (Phlomis tuberosa) virágát megporzó kék fadongó (Xylocopa 

violacea), (G) pompás sisakoskosbor (Anacamptis palustris subsp. elegans) virágait 
látogató óriás tQrösdarázs (Megascolia maculata)

(Molnár V. Attila felvételei)
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mes azonban a vaníliáéhoz hasonló pél-
dákra is gondolni: specifikus pollinációs 
kapcsolatok esetében az egyik fél pusz-
tulásának dominó elven messzire vezetQ 
hatásai lehetnek. Az élQ rendszerek sérü-
lékenységét és az emberi tevékenység rá-
juk gyakorolt hatását Gerald Durrell a 
következQkben fogalmazta meg: „A világ 
különleges és bonyolult, akárcsak egy pók 
hálója. Ha megérinted egy fonalát, reme-
gése végigfut az összes többi szálon. Mi 
nemcsak megérintjük a hálót, hanem be-
le is szakítunk.” Az idézet különösen talá-
ló, mert az utóbbi idQben kiderült, hogy az 
élQlények bonyolult és részleteiben kevés-
sé ismert kapcsolatrendszere (mint a nö-
vények és megporzóik, illetve terméster-
jesztQ szervezetek kölcsönhatásai) – mint 
annyi más a világon – hálózatok segítsé-
gével írhatók le. E kapcsolatrendszerek 
egyik iskolapéldáját Amazóniából írták 
le. A paradió (Bertholletia excelsa) a dél-
amerikai esQerdQkben honos, hatalmas ter-

met_re nQvQ fafaj. Rendkívül kemény héjú 
terméseit igen erQs fogaival csak az aguti 
(Dasyprocta leporina) képes felnyitni. En-
nek a rágcsálónak az étlapján fontos sze-
repet játszik a paradió tápláló magja, de 
az egy termésben található 20–25 magot 
nem tudja egyszerre elfogyasztani, ezért 
a felesleget elrejti. A magok egy része az-
után – távol az anyanövénytQl – kicsírázik 
és fejlQdésnek indul. Az aguti tehát nélkü-
lözhetetlen a paradió magjainak terjeszté-
séhez, és így a paradió fennmaradásához. 
De a paradiónak ahhoz, hogy magokat 
érlelhessen, szüksége van más élQlények 
segítségére is. Virágait csak nagytermet_, 
erQs hártyásszárnyúak képesek megpo-
rozni, például bizonyos orchidea-méhek 
(Euglossa) nQstényei. Ám e méhek sza-
porodásához egy újabb növény jelenléte 
szükséges, nevezetesen az orchideáé. Az 
orchidea-méhek hímjei – erre a célra mó-
dosult lábaik segítségével – Catasetum 
és Stanhopea orchideák virágairól gy_j-

tik a nQstények elcsábí-
tásához szükséges olajos 
‘parfüm’-öt, amely sze-
xuális feromonokat tar-
talmaz. Ily módon kap-
csolódik egymáshoz az 
amazóniai QserdQkben 
kulcsfontosságú szerepet 
játszó óriásfa, egy rág-
csáló emlQs, a hártyás-
szárnyú rovarok és az 
epifiton orchideák fenn-
maradása.  U

A kutatást az OTKA 
K108992 számú pályá-
zat és a Nemzeti Tehet-
ség Program (NTP-
EFÖ-P-15) támogatta.
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Megporzás éves gazdasági értéke földrészenként (az értékek Potts et al. 2010 nyomán) 

A Tudományos Ismeretterjesz-
tQ Társulat és a Tudományos 
Újságírók Klubja május 12-

én együttm_ködési megállapodást 
írt alá. Ennek értelmében a TIT és 
a TUK egymás tevékenységét köl-
csönösen támogatja a tudományos 
ismeretterjesztés, a tudománynép-
szer_sítés, a tudomány társadalmi 
elfogadottsága, a tudástársadalom 
megteremtése érdekében kifejtett 
törekvéseinek erQsítésére. A tudo-
mányos újságírás szakmai és etikai 
színvonalának emelése érdekében 
közös képzési és oktatási tervet dol-
goznak ki. 

Közös célokért
A TIT és a TUK együttm_ködése

A megállapodás szerint létrehoz-
nak és m_ködtetnek egy olyan el-
ismerési rendszert, amely alkalmas 
arra, hogy az arra méltó írott, online 
és elektronikus médiumokban rend-
szeresen megjelenQ, tudományos, 
tudománynépszer_sítQ tartalmakat 
közvetítQ periodikák, honlapok és 
m_sorok hitelességét követendQ 
példaként állítsa a sajtó és a társa-
dalom elé. 

Megalapítják az Élet és Tudomány 
egykori szerkesztQje emlékére a legki-
válóbb tudománynépszer_sítQ blogot 
készítQk, szerkesztQk elismerésére lét-
rehozott Juhari Zsuzsanna-díjat.

A megállapodás hitelesítése (balról: Hámori József 
akadémikus, a TIT elnöke, Dürr János, a TUK elnöke, 

és Kapitány Katalin, a TUK alelnöke) 
(Mészáros Ildikó felvétele)
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Piros, fehér, zöld  drága tadzsik föld 

Steve Coackley a Hatch-Kaisernél beajánlott 
egy tadzsik nefelin-szienitre alapozott tim-
földgyár megvalósíthatósági tanulmányának 
elkészítéséhez. Már tudta, honnan ismerem 
a szienitet (az egyetemi vitrinbQl). Mond-
tam, persze mennék, de ezt intézni kell. 
Hívtam is Dave Andrewst, hogy mennék 
szienitet szakérteni Tádzsikisztánba, mert 
nagyon hívnak. Mondta: „Neked szerzQdé-
sed van, hogy kizárólag csak nekünk dolgoz-
hatsz.” „Hát persze hogy tudom, de Dave, 
az isten áldjon meg, csak nem gondolod, 
hogy a tadzsik szienit majd versenytársa lesz 
az ausztrál bauxitnak?” Gondolkodik. „Na-
gyon akarsz Tádzsikisztánba menni?” „Hát 
oda nagyon.” „Akkor írj nekem egy levelet, 
hogy te ezt kéred tQlem, én meg a válaszban 
ezt engedélyezni fogom.” „Ha megegyez-
tünk, akkor meg minek a levelezés?” „Azért 
George, mert történhet velem bármi, neked 
kell lenni egy igazolásnak arról, hogy én en-
gedélyeztem, nehogy bajod essék a szerzQ-
désszegés miatt.” Ehhez a mentalitáshoz már 
nincs mit hozzá tenni.

Jim Pearce m_szaki szakemberrel Isztam-
bulban találkoztunk. Amikor Dusanbéba ér-
keztünk, éppen valami nemzeti ünnep lehe-
tett. Zászlóba öltözött a város. „Látod? Min-
ket várnak.” — mondta Jim. „Minket nem, 
csak engem.” Kíváncsian nézett, magyaráz-
nom kellett neki, hogy ez a zászló piros-fe-
hér-zöld, ez magyar zászló, s hogy én angolt 
itt egyet sem látok. Így kezdQdött. 

Két nappal a nyitó megbeszélések után 
elindultunk a Turpi nev_ lelQhelyre, keletre, 
a Surkhab folyó mentén, az egykori selyem-
úton. Nagyon szép vidékeken mentünk ke-
resztül, meg hegyi falvakon, ahol a kerekfe-
j_ tadzsik gyerekek örömujjongással integet-
nek a gépkocsinak. Útközben itt-ott egy-egy 
karavánszerájnál pihentünk. SzQnyeg, „ta-
dzsik ülés”, tea, vízipipa. Sátrainkat egy patak 

partján verték fel háromezer 
méter közeli magasságban, 
ahol már „harapni friss a le-
vegQ”. Egyik tadzsikunk a 
szép szovjet idQkben Szé-
kesfehérváron állomásozott 
mint katona. TQle tudtam 
meg, hogy egy ilyen „kikül-
detést” csak érdemek alap-
ján lehetett elérni, ha meg 
nem, akkor mehetett Jakut-
földre rozmárnak. Szeretett 
Magyarországon lenni és a 
gyulai kolbász volt a ked-
venc eledele, amibQl nagyon 
sokat lehetett kapni a Szov-
jetunióból hozott színes tele-
vízióért cserébe. A táborban 
két éjszakát töltöttünk, a ha-
lat a vacsorához úgy kapták 
ki a kristálytiszta patakból, 
mint a grizzly  medve.

A szienitet még a „szép” 
idQkben kutatták, szovjet 
alapossággal. Ezzel nem is volt gond. De 
fel kellett még mászni egy nagy hegyre, egy 
földtani szelvény mentén. Mentem még ren-
desen, ha nem is, mint egykoron, akár a zer-
gék, de 70 évesen is mentem még.  Lettem 
is aztán megint Jurij malegyec. Az nagyon 
szeretek lenni. Ahhoz jobb társaságban még 
vodkát is adnak.

Dusanbétól néhány tíz kilométerre van egy 
régészeti lelQhely. Egy dombra épült romba 
dQlt erQdítmény volt mecsettel együtt a XIV–
XV. századból. Amolyan magyaros erQd-
templom lehetett. Egyszer csak odaperdült 
egy szép kislány, mutogatott, húzott ide-oda, 
vagy lelkesen futott elQttem, jelezve, hogy  
mi mindent kell látnom.  Próbáltam vele szót 
érteni, nem volt könny_. Mutatta, hogy siket-
néma. Néztem rá, hogy szájról olvasni lehes-
sen, kérdeztem oroszul, hogy hívják. Fogta a 
kezem, elQvett egy golyóstollat és szépen be-

írta: Szandi. Én meg fogtam az Q kezét és be-
leírtam Jurij.  Na jó, ha már a bemutatkozás-
sal még a  társalgás is megindult, kérdeztem, 
hány éves. Mutatta: 12. Kérdeztem, hol lakik. 
Mutatta az irányt és a kezével hármat. Igen, 
ott távol volt egy tanya kb. három kilométer-
re. Körbe mindent szépen megmutatott. Aztán 
elbúcsúztunk: a baksis mellett nála hagytam a 
lelkem egy darabját. Ültünk már a kocsiban, 
indultunk, látom, hogy szalad utánunk. Meg-
álltunk, Q meg beletett a markomba egy ke-
rámiatöredéket. Most is itt van. P is adott.  A 
lelkének egy darabját.

Köszönöm, szép kislány

A két guianai kiküldetésem közé esett egy 
vietnami munka. A Rio Tinto nagy erQvel 
vonult ki, voltunk vagy öten. Kutatási terü-

A Barátság Érdemérmet 1972–75 között (háborús 
idQszakban)  végzett bauxitkutatások vezetésével 

megbízott magyar geológust Pham Van Dong 
miniszterelnök kitüntette. Ezzel dicsekedett McIntos a 

Rio Tinto Alcan fQgeológusa: „nekünk ilyen szakértQink 
vannak”. A tárgyalások indításához jól jött

KOMLÓSSY GYÖRGY 

A geológus és kalapácsa egyszer 
csak megnyugszik 

Harmadik rész

A Természet Világa 1998. évi különszámában „Bauxitföldtani kalandozások a világ körül – avagy volt egyszer egy kis gyerek úgy élt mint az 
istenek” cím_ történeteimben elmeséltem, hogyan lesz az emberbQl geológus, ha már egyszer magyarnak született és hogyan jutottam el a vi-
lág öt  földrészén  közel kéttucatnyi országba bauxitot kutatni, technológiai kísérletekhez mintát venni, vagy megkutatott telepekrQl szakvéle-
ményt adni.  Akkor már éppen 60 éves voltam, de mint amolyan vásott,  vén kölyök, szerettem volna  még játszani, még csavarogni  egy kicsit.  
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letet akartak szerezni. Ezt elQkészítendQ a 
tárgyalások elQtt Mowsonnal végigjártuk a 
dél-vietnami lelQhelyeket. Ehhez már a tér-
képeim nagyon jó segítséget adtak. Egyben 
lehetQség volt arra is, hogy összehasonlít-
sam az elQrejelzést az aktualitással.

Hanoiban találkozott a küldöttség, ott 
folytak a tárgyalások. Elvittem magammal 
az 1975-ben, még Pham Van Dong minisz-
terelnök által aláirt díszoklevelet, meg a mel-
lemre kit_zött „Barátság” érdemérmet, me-
lyet a kormánytól az 1972 és 1975 között há-
borús körülmények között a Lang Son-i ba-
uxitkutatás vezetésének elismerésért kaptam. 
Ez pompás ötlet volt. Amikor leültünk tár-
gyalni, 4–5 fQ mindkét oldalról, sorba ment 
a szokásos bemutatkozás. Steve McIntosh, 
a fQnök, akit még a telkibányai munkák so-
rán ismertem meg (csak maorinak hívtam, 
mert új-zélandi volt), elQvette a diplomát és 
bemutatta a tárgyaló feleknek. Ezt a vietna-
miak tágra meredt szemmel nézték, bólogat-
tak hozzá, olyan elismeréssel fogadták, hogy 
magam is csak bámultam. Majd akkor Steve 
szerényen csak annyit mondott: „Uraim, ne-
künk ilyen szakértQink vannak.”

Vietnamot a háborúból gyönyör_en fel-
építették. A régi gyarmati idQbQl származó 
épületeket eredeti formájukban renoválták. 
Nem túlzás, ha gyanítom, sokszorosan töb-
bet fejlQdött azóta, mint Magyarország. Jár-
tam a régi utcákat, némelyiknek még a ne-
vére is emlékeztem.  A Hoan Kiem (kard) 
tó, a selyemárusok utcája és persze az egy-
kori Thong Nhat szálló, ami most már Hotel 
Meridien, ahol egykor még Jane Fondával is 
találkoztam. Beléptem a hallba, a nyugati ele-
ganciával berendezett, de a gyarmati idQket 
visszavarázsoló hangulatba. Néztem,  bámul-
tam, ide-oda sétálgattam, jött aztán egy szép 
kis csicsergQ hangú kislány, kérdezte, miben 
segíthetne. Keresek – mondom, hogy mit, azt 
is – egy let_nt világot. P akkor még nem élt, 
neki csak történelem, értette, innen kezdve vitt 
mosolyogva mindenfelé. Mondta a fQnöknek, 
hogy itt van egy vén elny_tt veterán, valami 
magyar, és meghívtak egy jégbeh_tött, lefe-
jezett, nagy kókuszdióra. Letette az asztalra, 

olyan mosollyal, ahogy egy ilyen 
vén emberre csak a Távol-Keleten 
mosolyognak a lányok. Én meg 
megköszöntem a szép kislánynak, 
ahogy régen megtanultam: „kham 
on kongai deep”.

Brazíliában – Amargosa

A nyugati partvidéken, a partvo-
nallal párhuzamosan, attól 100–
200 kilométerre húzódik az At-
lanti-pajzs, ezer méternél alacso-
nyabb dimbes-dombos táj, kevés 
erdQvel. Itt valaki vasércet kuta-
tott, de bauxitot talált. 
ElQfordult már ilyen 

a világban, még a Bihar-hegy-
ségben is.

Óriási lelQhely, mintegy 200 
kilométer hosszan, 20–40 kilomé-
ter szélességben szinte minden-
ütt csak bauxit. Óvatos becslésem 
szerint lehet ott vagy 6 milliárd 
tonna nyers érc. Ennek a terület-
nek egy jó részére a Rio Tinto ku-
tatási jogot kapott. Ide háromszor 
is elküldtek. Feladatom az volt, 
hogy a kutatásokat, azok módsze-
rét, elvét, a dúsítást, az adatfeldol-
gozást és értelmezést tekintsem át, 
és ha valami nem tetszik, mond-
jam el. SQt írjam is le.

Az elsQ kiküldetésem alkal-
mából – addigra már elkészül-
tek a prognózis térképeink – két 
alapvetQ kifogásom volt: (1) a fúrások tele-

pítésének orientációja – ez nem követte a te-
lepek orientációját, egyben az alaphegység 
szerkezetét, (2) a fúrási technika.

A helyi munkacsapat vezetQjével, Paul 
Haystonnal kerültem vitába. Voltunk össze-
sen vagy nyolcan-tízen a tárgyaláson, kedves 
fQnökömmel, Dave-vel együtt. Magyaráztam, 
hogy a fúrásháló orientációjának helyes meg-
választása  miért fontos: a fQ elemek változé-
konysága iránytól függQ, a fúrások telepítési 
távolsága is iránytól függQ stb. Egyre csak 
lepattintottak a helyiek. Végül Paul megad-
ta magát: „neked tudományos alapon igazad 
lehet.” „Nekem nem tudományosan van iga-
zam, hanem a szakszer_séget illetQen.” A tár-
gyalásnak ezzel vége lett. Este vacsora, Dave 
meghívott, jó drága borokat rendelt, nem chi-
leit, ami egyébként nagyon jó, hanem dél-afri-
kait, ami a tetejébe még drága is. Csak annyit 

mondott: „Gyuri bachi, nekünk fontos, hogy a 
helyi munkacsapattal jó viszonyban legyünk”. 
„Nekem meg az a fontos, hogy a te felelQsé-
geddel folyó kutatás szakszer_en hajtsák vég-
re.” Nem rúgtak ki, mint a Központi Földtani 
Hivatal elnöki posztjáról 1993-ban, amikor 
a szakma és ezen keresztül a nemzeti érde-
keket védve szembementem egy balga kor-
mányzati ötlettel.  (Akkor még lehetett, csak 
az embernek az állásába került. Igaz, meg is 
érte. Nagyon.) A továbbiakban viszont min-
den adatot megkaptam, hazai feldolgozásra, 
értelmezésre.

Aztán egy évre rá újabb ütközet. Akkor az 
alkalmazott fúrási technikát  kifogásoltam. 
Szép szóval nem ment, ezért a nyugati világ-
ban szokatlan vehemenciával érveltem.    Es-
te vacsora. Már nem beszéltünk a munkacsa-
pattal való jó viszonyról. Tudtam, ismernek, 
elfogadnak, ilyen vagyok. Tovább már nem 
neveltek. Megint volt dél-afrikai bor, egy-egy 
flaskával. Eltelt két év.  Jött Dave Ausztráli-
ából, leültünk tárgyalni. ElQvett néhány di-
agramot. Nem akartam hinni a szememnek: 
átlagban 40%-kal lett több bauxit egy más  
technika bevezetésével, s mi több, a minQség 
meg jobb. Egy kísérleti teleprészen kipróbál-
ták. Aztán itt volt Budapesten három napig, 
Brazíliába menet azért jött erre, hogy megmu-

Vietnam. A bauxittelepeket helyenként a 40 éve 
ledobott bombák tölcsérei  tárták fel 

Brazília keleti partjaival párhuzamosan mintegy 200 
km hosszan futó hegyvonulatban, Amargosa kutatási 

területen a bauxit a lekerekített dombtetQkön és 
hegylábi törmelék gyanánt található

Tuong, a  szép kislány boldog mosollyal 
hálálta meg  az öreg veterán köszönetét 
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tassa, hogy  igazam volt. Most sem szólt, azt 
sem mondta, köszönöm, de megmutatni ide-
jött. Meg hozta a következQ évre a szerzQdé-
semet. Én meg elvittem egy Benkó Dixieland 
Band koncertre.

Rio de Janeiróban rendre találkoztam 
Szatmári Péterrel, egyetemi társammal, aki a 
hatvanas évek végén hagyta el Magyarorszá-
got, aztán hosszú utat bejárva a Petrobrasnál 
kapott munkát, mert kitalálta, hogy egyes 
sókiválások alapján az Qsmaradvány-men-
tes rétegeket szintezni lehet, ami a kQolajku-
tatásoknál óriási segítség. Ahogy mondják, 
nagy ember lett, igaz, ez Amerikában, meg 
Brazíliában nem nagy dolog, próbálta volna 
meg itthon! Mindjárt szervezett is nekem az 
egyetemen egy elQadói délutánt, amit hozott 
anyagból elQvarázsoltam. Nem volt nehéz, 
mert közben még Jaguacarában (a kutatási 
terület székhelyén) Rio Tintó-s geológusok-
nak háromnapos szemináriumot is tartottam 
„Hogyan kutassunk bauxitot?” címen, ami a 

korábbi laoszi anyag Brazíliára szabott vál-
tozata volt.

Ültünk Péterrel a Copacabana homokos 
partján, cukornád csuhával fedett kis tenger-
parti bárban. Csak néztük, néztük egymást, 
valami szót ejtettünk a közös múltról, meg 
arról is, hogy milyen hosszú utat jártunk, 
míg ide eljutottunk. Így aztán mindjárt el is 
kapott a líra és mondtam neki: „Ha rám sza-
kad a szittya magasság,/ Ha száz átok fogja 
vérem, / Ha gátat emel ezer vakondok, / Az 
Óceánt én akkor is elérem.” Hát igen, addig-
ra mi mind a ketten, akik az ÉrtQl indultak 
el, befutottak a Nagy Szent Óceánba.  Neki 
csak annyival lehetett könnyebb, hogy azért 
a szittya magasságot megúszta.

Aztán másnap elutaztam az Iguaçu víz-
eséshez. Megbeszéltük, ha visszajövök, 
meghívnak vacsorára. Visszatérvén ott va-
gyok a szállóban, éppen letusoltam, átöltöz-
ködtem, volt még vagy egy órám, hogy sé-
táljak egyet. Szólt a telefon: Gyurka, meg-
jöttél? „Meg.” „Mikor tudnál lejönni ide a 
hallba?” „Máris.” Lementem, mondja, van 
még egy óránk, 7-re vár az asszony. „Tudod 

mit, üljünk ki a tengerpartra!” 
Mentünk, leültünk, megrendel-
tük a szokásos caipirinat (cukor-
nád rumból,  cukor, citromlé és 
darált jég hozzáadásával készült 
ital). Ültünk egymással szemben. 
Rám néz: „Gyurka, tudod mit?” 
„Nos?” „Mondjál nekem verset!” 
És mondtam és mondtam és ra-
gyogtak fakult szemei.  

Az utolsó csavargás, na 
még egyszer: „Gyi lovam, 

gyi Betyár!”

A vörösiszap-katasztrófa az egész 
világot megdöbbentette. Sen-
ki nem tudta, mi történt, kivéve 
a környezetvédelmi államtitkárt, aki más-
nap a parlamentben tájékozatta a világot, 
hogy a MAL (Magyar Alumínium RT) a 

hibás. Egy maláj gép elt_nése 
tragédia a világ összes légitársa-
ságának. Ezért úgy döntöttünk, 
hogy az ICSOBA égisze alatt tar-
tunk egy vörösiszap-konferenciát 
Goában. Minthogy ezen részt kel-
lett vennem, jelentettem is a fQnö-
kömnek, hogy ott leszek. Aztán 
kaptam tQle egy üzenetet, hogy 
ha már ott vagyok, menjek le 
Bangalore-ba, az ottani Rio Tinto 
fiókintézménybe, mert ott engem 
várnak. Mentem. Arról volt szó, 
hogy adjak javaslatot a Nyugati-
Ghatok bauxitlelQhelyeinek eset-
leges hasznosításáról. ElQtte már 
egy évvel is jártam ott, ahol meg 
az újdelhi iroda kért fel egy terep-
bejárásra. 

A koncepcióm az volt, hogy 
a m_holdas térképeim segítsé-
gével menjünk végig a területen 
Gujarattól Goáig, nézzük meg 
az ismert készletek további ku-
tatásainak és új telepek felku-
tatásának lehetQségét. Tudtuk, 
hogy egy bányászati egységbe 
összefogható telepek nem ad-
nak egy nagy kapacitású tim-
földgyárhoz elég hátteret, de 
mivel igen kedvezQ földrajzi 
helyzetben találhatók, a folyó-
kon bárkákkal ki lehet szállí-
tani az anyagot a tengeren hor-
gonyzó hajókra. A timföldgyár 
helyét majd úgy kell kijelölni, 
hogy az a nyersanyagforrások 
súlypontjába essen. Magyarán, 
seperjük össze az ércet a part-
vonal közelében. No ezt, egy 
elQzetesen közösen kialakított 
útvonaltervvel, el is fogadták, mondták, 
hogy a logisztikát megszervezik, majd 
menjek vissza.

Utunk elején velünk jött Kushbu. Gyö-
nyör_ fiatal lány, úgy 25 éves lehetett. Ban-
ki alkalmazott volt, bankja meg azért küld-
te velünk, hogy lásson már bányát, hiszen a 
bank sok bányavállalatnak ad fejlesztéshez, 
bQvítéshez pénzt. Indiában nagyon megné-
zik, kinek adnak kölcsönt, a bank meg kiszá-
molja, hogy azt vissza is tudja-e adni a köl-
csönt felvevQ. Tehát jött Kushbu. Este ültünk 
az asztalnál. Kérdeztem: „Kushbu, hiszel te 
az istenekben?” „Hát hogyne, miért, te nem 
hiszel?” – kérdezte vissza. „Én igen, de ami-
kor téged megláttalak, ez a hit csak megerQ-
södött bennem.” Nagy kérdQ szemek min-
denünnen. „Mert ekkora szépséget, mint te, 
csak egy isten tud teremteni.” Ekkora bókot, 
egyébként egy vallásos világban, mint India, 
nem sokan kaphattak. Apám, aki bókolásban 
utolérhetetlen volt, talán még Q is csettintett 
volna egyet és büszke lett volna hozzá képest 
a „suszterinasra”.

Aztán eltelt a terepbejárás ideje, men-
tünk vissza Bombaybe. Búcsúvacsora. Mond-
tam Ajitnak: rendben van minden, de nekem 

Brazília. Amargosa kutatási területen ott  áll Jónás  
boldog mosollyal

Igaz, hogy ez a kutatási technika egy fabatkát 
sem ér, de legalább a vállon hordozható géppel a 
nehezen megközelíthetQ területen is lehet fúrni 

A brazil–argentin–paraguayi hármas határon 
kiépített fenséges nemzeti parkban a bazaltláva 

padjain lefelé bukdácsoló Iguazú folyó 270 
vízeséssel, zuhataggal kápráztatja el látogatóit 
a trópusi növényzet színpompájával, madár-

rezervátumával együtt
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Kushbut a föld alól is kerítsétek elQ. ElQszed-
ték. Vacsora végeztével kérdeztem: „Mondd, 
Kushbu, hiszel a reinkarnációban?” Mondta, 
hogy igen. „Na, akkor arra kérlek, várj meg 
engem, majd sietek.” Ezen aztán mindenki jót 
derült. Szerelmi vallomásnak elment.

„Cserebogár, sárga cserebogár”

Úgy t_nik, engem már terepre nem akar-
nak küldeni, lehet, talán a vénembert fél-
tik, vagy mert tudják már Qk is, amit én, 

a puttony meg egyszer_en kiürült. Ezzel 
szemben viszont még volt néhány mun-
kám. Áttekintést kellett adni Madagaszkár-
ról, Nyugat-Afrika országainak lelQhelye-
irQl, Indonéziáról és Malajziáról. Termé-
szetesen a reménybeli készletekkel együtt, 
amire a Shuttle Radar DEM (Differential 
Elevation Model), mely a bauxit képzQdé-
sét jelzQ geomorfológiai alakzatokat, és a 
TM (Thematic Mapping), mely a növény-
takarót jelzQ  térképek adják a  produktív-
nak vélt területek helyeit.  Ezzel a módszer-
rel tíz év alatt az egész világot felmértük. A 
végsQ formai és tartalmi követelményeknek 
megfelelQ Rio Tinto jelentések Jonathan 
Heim kedves ausztráliai geológus közre-
m_ködésével készültek el. Lelkiismeretes 
munkát végzett, mindent pótolt, amit én el-
hanyagoltam, vagy amivel nem volt ked-
vem foglalkozni.

Jonathan, akit én csak Jónásnak hívtam, 
lehet olyan harminc körüli geológus. Nagy-
apja német-magyar tolmács volt a Magyar 
Királyi Honvédségben. Itthon maradt. Gon-
dolta, a tolmácsnak csak nem lehet baja. 
Aztán 1948 körül szorult a hurok, négy-
éves fiával meg sem állt Ausztráliáig. Fia 
még megtanult magyarul, vagy nem felej-
tett, de az unokára, Jónásra nem futotta. Jó-
nás többször meglátogatott itthon hivatalos 
ügyekben. Egyik út alkalmából mondta ne-
ki az apja: „Te fiam, menjetek már el a Ha-
lászbástyára, ott lesz alatta egy nagy víz, a 
Duna, szemben a világ legszebb parlament-

je. Szóval, azt nézd meg!” Elmentünk. Dél-
elQtt volt, 10 óra körül. „Te, fel lehet most 
hívni innen apádat?” – kérdem. Nézi az órá-
ját. „Igen.” „Nos, akkor hívd”. „Jó, add ide 
a telefont.” Bemutatkozom, mondom, ki 
vagyok, meg hogy itt állunk a Halászbás-
tyán, alattunk a Duna, és szemben a Parla-
ment, ahogy óhajtotta, egyben gratulálok, 
hogy ilyen kiváló embert neveltek, mint 
ez a Jónás gyerek. „Igen, igen, de megbo-
csáthatatlan.” „Mi?” „Nem tanítottam meg 
a fiamat magyarul.” És ez az ember csak 
négy éves  volt, amikor elhagyta Magyar-

országot! 
2014-tQl Indonézia leállította 

nyersanyagainak exportját. Kína 
az évi 70–80 milliós bauxitigé-
nyének a felét hazai forrásból, 
felét pedig Indonéziából szerezte 
be. Egy olyan tanulmányt kellett 
készítenem, hogy körvonalaz-
zam, hogyha ez a helyzet bekö-
vetkezik, akkor Kína honnan sze-
rezheti be ezt az irdatlan meny-
nyiséget. Ez is a Rio Tintónak 
készült. Ebben a munkában nyil-
ván összehasonlításokat kellett 
végezni a legkézenfekvQbb for-
rások figyelembevételével, a ba-
uxit fajlagos (bauxitszükséglet 1 
tonna timföldhöz), a nátronlúg 
fogyasztás (SiO

2
–tartalom függ-

vényében), a bauxit FOB- (az árunak a ha-
jóra rakodási és biztosítási költsége) és CIF- 
(szállítási, lerakodási költség) árak ismere-
tében. Nekem való munka volt.  Ehhez  egy 
élet minden szakmai tapasztalata kellett. Na-
gyon szerettem csinálni. 

Bob Kistler, a jenki bór-geológus meg-
látogatott Budapesten. Este beszélgettünk 
és nagyon szidtuk Amerikát (Vietnam, 
Irak, Afganisztán, arab tavasz stb.). Viet-
nam nekem  személy szerint még fájó pont 
is volt, hiszen ott éltem a háborútól szen-
vedQ emberek között.  Annyira gyalázkod-
tunk, hogy már nekem is sok volt. Fordíta-
ni kellett a témán. Amerika hány üldözött-
nek, alkotni vágyó embernek, köztük sok 
magyarnak adott otthont, akik képessége-
iket ott tudták kibontakoztatni a legtelje-
sebb mértékben! Kanada, Ausztrália szin-
tén ilyen lehet. Meg van ott más csodála-
tos dolog is! A másokon mindig segítQkész 
ember, a pionírszellem, akár Szibériában. 
Aztán vacsora után odaadtam neki a „Bau-
xittelepek kimutatása távérzékelési módszer 
segítségével” cím_ munkámat. Nem véletle-
nül. Amikor együtt dolgoztunk, a m_holdas 
térképeket undorral dobta el magától. Más-
nap, reggeli után mentem a szállóba. Jött, 
elQvette a tanulmányt és feltett néhány kér-
dést, amibQl látható volt, hogy nagyon ala-
posan elolvasta. Visszaadta. „George, neked 
Amerikában lett volna a helyed.” No jó, de 
ehhez nekem, hogy ezt tudjam csinálni, kel-
lett az a „szittya magasság”, meg a „gátat 

emelQ ezer vakondok”, meg az édesanyám-
tól kapott vagyon, amibQl egy életen át meg-
éltem: „én csak azért is megmutatom”,  amit 
Q maga már korábban is felismert. Különben 
is, kimegyek a Tisza partjára, ülök, nézem a 
vizet, amirQl tudjuk, hogy „oly simán, oly 
szelíden ballag parttalan medrében”, nap-
lemente, túloldalt az ártéri fák zöldje felett 
kinéz egy kis falu fehér templomtornya, és 
megkondul az esti harangszó. Ott zeng ben-
ne a magyar történelem és a költészet min-
den fájdalma, gyönyör_sége, és akkor, ak-
kor elszorul a szíved. No, aki ilyen hülye, 
az jobb, ha nem megy sehová. Mondd ezt 
el egy amerikainak, angolul. Nem lehet. Én 
sem szóltam semmit, csak hogy köszönöm, 
és gyorsan távoztam. Azóta nem találkoz-
tunk.

Itthon ülök az irodámban, számolok, 
Excel táblázatok meg ilyesmi. Már félti-
zenkettQ. Jön az asszony: „Feküdj már le, 
holnap is ráérsz!” Nem fekszem le, mert 
érdekel, hogy mi lesz: a madagaszkári  

bauxit olcsóbb-e Kínának, vagy a guine-
ai? Ezt most számolom. „Feküdj már le!” 
„Hát nem érted, hogy ezt most nagyon fon-
tos tudni! Izgalmas!” Hát igen, így aztán 
végül tényleg könny_ lett neked, Gyurka. 
Olyan munkáid voltak, amit egy életen át 
szerettél. De most  már tényleg késQre jár:

Megkondúl az estéli harangszó,
Kifáradt már a lovas és a ló,
Hazamegyek,  ölébe vesz dajkám,
Az altató nóta hangzik el ajkán, 
Hallgatom, s  félálomban vagyok már…
„Cserebogár, sárga cserebogár”… 

A Nyugati-Ghatokban egy eldugott falu iskolája. 
Minden gyerek egyformán tisztán öltözve

Pandarbad (Gujarat állam), Mahatma 
Gandhi szülQházának udvarán. A 

reinkarnáció mítoszában mélyen hívQ 
Kushbu kezét aztán megkértem. Igent 
mondott. Én megígértem, hogy nagyon 

sietek, Q meg azt, hogy megvár 
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Homok. Itt akár véget is érhetne 
a cikk, hiszen megválaszoltam a 
címben föltett kérdést. Az „Üres 

Negyed” ugyanis ezúttal nem valamely 
geometriai problémára, vagy esetleg 
egy városfejlesztési koncepcióra utal, 
hanem a Föld legnagyobb összefüggQ 
homoksivatagjára. A Szahara összterü-
lete ugyan jóval nagyobb, mint az Arab-
sivatagé, ám ezen belül a homoksivata-
gok (ergek) mindössze 15%-ot képvisel-
nek, és nem is egy tömbben helyezkednek 
el. Így lehetséges az, hogy a legnagyobb 
összefüggQ ho-
mokpusztaság 
nem a Szahará-
ban, hanem az 
Arab-sivatag-
ban található, 
mely utóbbinak 
negyedét borítja 
a végeláthatat-
lan homok. Ez 
a 600 ezer km2-
es kietlen vidék 
a Rab-el-Háli 
(Rub-al-Khali), 
melynek arab 
neve magyarul 
„üres negyedet” 
jelent. 

Nem csoda, 
hogy a szélsQ-
ségesen száraz, 
nehezen járható 
homokvidéket 
még a mostoha 
körülmények-
hez szokott ara-
bok javarésze is 
üresnek találta, 
és csak a leg-
keményebb beduin törzsek merészkedtek 
alkalmanként a sivatag belsejébe. A XX. 
század második felében mindez draszti-
kusan megváltozott, mikor a homok alatt 
felfedezett kQolaj mesebeli kincshez jut-
tatta az arab sejkeket. Ám ez az írás most 
nem errQl szól. A homok azóta is megvan. 
És a földfelszín kutatóit mindig is izgatta 
a homokformák mintázata, a homok szár-
mazási helye, valamint – az utóbbi évtize-
dekben különösképpen is – az éghajlatvál-

tozások és a homokmozgások kapcsolata. 
Az alábbi cikkben így ezeket a kérdéseket 
boncolgatjuk.

Az elsQ lépések a sivatagban

Az üresnek hitt vidék sokáig a felfede-
zQk figyelmét is elkerülte, ezért a Rab-el-
Háli homokd_néi közé csupán az 1930-as 
években jutottak el az elsQ európai (brit) 
felfedezQk, Bertram Thomas és St. John 
Philby. MindkettQjükrQl elmondható, hogy 

kalandos életük során változó arányban 
ötvözték a politikai tanácsadást (Philby 
esetében nyugodtan használhatjuk akár 
a cselszövény kifejezést is) és a földrajzi 
feltáró utazásokat. Thomas az ománi szul-
tán pénzügyminisztere, Philby pedig Ibn 
Szaúd király egyik fQ bizalmasa volt, így 
a Rab-el-Háli-ban tett utazásaik végsQ so-
ron a hatalom által támogatott kutatások-
nak is felfoghatók. ElsQsorban térképészeti 
megfigyeléseket végeztek és leírták a gyér 

vadvilág egyes állatait (fQleg a madarakat 
– ezeket Philby elQszeretettel nevezte el 
az általa imádott nQszemélyekrQl). Följe-
gyezték a beduinok szokásait, keresték a 
„Homokba süllyedt Atlantiszt” (az elt_nt 
Ubar városát), és találtak helyette meteor-
krátereket.

Az „Arab Homok” leghíresebb utazója 
azonban Sir Wilfred Thesiger volt, aki a II. 
világháború utáni években többször is ke-
resztezte a Rab-el-Hálit. P elsQsorban bel-
sQ késztetésre, a homoksivatag, de még in-
kább a sivatagi ember csodálata miatt járta 

be ezt a vidéket. 
Az „utolsó iga-
zi utazónak” tar-
totta magát, aki 
addig feltáratlan 
területekre ha-
tolhatott be. És 
valóban, az utol-
só pillanatban járt 
itt, még mielQtt 
az emberek élete 
gyökeresen meg-
változott a kQolaj 
következtében. 
Thesiger ízig-vé-
rig az angol fel-
sQ osztály tag-
ja volt, így meg-
engedhette volna 
magának, hogy a 
kor technikai esz-
közeivel fölsze-
relkezve járja be 
a sivatagot. Ám 
Q másképp véle-
kedett, s gyakran 
éhezve-szomjaz-
va, egyszer_ arab 
öltözékben, me-

zítláb kóborolt a sivatag forró homokján, né-
hány egyszer_ beduin kísérQ társaságában. 
„Inkább éhen haltam volna, mintsem hogy 
autón, kényelmes körülmények között jár-
jam be Arábiát.” Némi szponzorálás fejében 
ugyan térképekkel és egyéb információkkal 
segítette a térségben m_ködQ kQolajvállala-
tokat, ám ezt késQbb keservesen megbánta, 
amikor látta, hogy a kQolaj miként alakítja át 
az emberek életét. „Minél keményebb egy 
hely, annál nemesebbek ott az emberek” 

TELBISZ TAMÁS

Mi van az Üres Negyedben?
„Tudja, a sivatagban,

ott minden van, és semmi sincs.” (Balzac)

1. ábra. D_netípusok a Rab-el-Haliban (forrás: GoogleEarth). a) barkán (kinagyított rész, 
helyét a d) ábrán kis keret jelzi); b) láncos mintázat megabarkánokból; c) hosszanti d_ne; 

d) fraktál jelleg_, aszimmetrikus hosszanti d_ne „oldalcsápokkal”; e) csillagd_nék

a b c

d e
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– vallotta. Igazán közel került a beduin lé-
lekhez, és az itt élQ emberek szokásairól, 
vendégszeretetérQl, kitartásáról puritán 
szavakkal és keresetlen fényképekkel szá-
molt be Arabian Sands cím_ híres köny-
vében. Ugyanakkor a kémektQl nem ok 
nélkül rettegQ helyi hatalom mindig gya-
nakodva szemlélte a magányosan kóbor-
ló britet, aminek az lett a végeredménye, 
hogy a szaúdi király rövid idQre bebörtö-
nözte, az ománi szultán pedig egyszer_en 
kiutasította az országból.

A magasból letekintve

A Thesiger óta eltelt nem is túl hosszú idQ-
ben alaposan kibQvült a földtudományi esz-
köztár. A sivatagi formák elterjedésének 
és mintázatának leírásában a távérzékelés 
jelentQségét nehéz túlhangsúlyozni. Akár 
gyalog, akár terepjáróval haladunk a siva-
tagban, a formákat csak  viszonylag sz_k 
perspektívából látjuk. Persze ez izgalmas 
perspektíva: érezni, hogy hol van kemény-
re fújt homok, és hol olyan puha a felszín, 
hogy belesüpped az ember (vagy rosszabb 
esetben a terepjáró). A homok keménysé-
ge egyben a létrehozó szélirányt is elárulja: 
a kemény, de lankásabb (10–15°-os) oldal 
fekszik a kialakító széllel szemben, és a pu-
ha, de meredekebb (maximum 34°-os) oldal 
a szélárnyékos, ahol lavinaszer_en csúszik 
le a d_ne tetejérQl a szél által felkergetett 
homok. Tanulságos közelrQl megfigyelni 
ezeket a kis lavinákat, hogy hogyan fejlQ-
dik a d_ne. Az is hamar kiderül a terepen, 
hogy ahol bQven van homokutánpótlás, ott 
a nagyformákat változatos kisformák díszí-
tik, melyeken még kisebb alakzatok húzód-
nak, és így tovább. Az ilyen összetett for-
mák esetén az elméleti tudás sem mindig 
segít a kemény homok megtalálásában és a 
könny_ elQrehaladásban.

A terepi tapasztalatokat tehát nem pó-
tolja, de szintézissé egészítheti ki, ha 
magasból tekintünk a d_nékre. A korai 
légifotózás és térképezés természetesen 
csak kevesek számára volt hozzáférhe-
tQ, de az 1970-es évektQl a m_holdfel-
vételek egyre jobban megkönnyítették a 
homoksivatagok vizsgálatát, és napjaink-
ban mind hozzáférhetQség szempontjából, 
mind a felbontást tekintve paradicsominak 
nevezhetQ a helyzet. Némi túlzással azt is 
mondhatjuk, hogy bárki, aki az ingyenes 
GoogleEarth program segítségével tüze-
tesen szemügyre veszi a Rab-el-Háli-t, az 
több érdekességet fedezhet föl pár óra alatt 
– legalábbis a d_netípusokat tekintve –, 
mint korábban évek, évtizedek alatt a leg-
kiválóbb tudósok.

A d_nék egyik alapformája a felül-
nézetben kifli alakú, áramvonalas bar-
kán (1.a ábra), mely ott jellemzQ, ahol 
korlátozott a homokutánpótlás, és általá-

ban nem nQ néhány méternél magasabb-
ra. A Rab-el-Háli-ban azonban különö-
sen gyakoriak a megabarkánok, melyek 
egyes területeken, mint például a Liwa oá-
zis (Egyesült Arab Emírségek) környékén, 
100–200 méteres magasságot is elérnek, 
és egymással szorosan összenQve egyfajta 
láncos mintázatot hoznak létre (1.b ábra). 
Ahol a barkanoid formák csak oldalirány-
ban nQnek össze, ott az uralkodó szél-
irányra merQleges keresztd_nék alakulnak 
ki, lankás szél felQli és meredek szél alatti 
oldallal. Ilyen alakzatok leginkább a Rab-
el-Háli keleti és északi részén jellemzQk. 
A Rab-el-Háli leggyakoribb formája azon-
ban a hosszanti d_ne, mely az uralkodó 
széliránnyal párhuzamosan fejlQdik ki (1.c 
ábra). Ezek a d_nék hatalmas távolság-
ra nyúlhatnak el, nemritkán több 100 km-
en keresztül folytatódnak monoton egy-
hangúsággal. Gerincmagasságuk a néhány 
méterestQl a 100 méteres „mega” nagyság-
rendig változhat, és két párhuzamos d_ne 
között rendszerint több km széles, agyagos 
vagy kavicsos talpú „völgy” húzódik, így 
ezekben hosszanti irányban remekül le-
het közlekedni. A hosszanti d_nék elvben 
szimmetrikus keresztmetszet_ek, ám ha a 
fQ szélirány mellett bizonyos gyakoriság-
gal egy másodlagos szélirány is jellem-
zQ, akkor ezek a d_nék is aszimmetrikussá 
válhatnak, illetve oldalra kinyúló csápokat 
növeszthetnek. Továbbá, ha jobban rákö-
zelítünk ezekre a formákra, akkor az is lát-
szik, hogy nem „sima” az alakjuk, hanem 
fraktálszer_ csipkézettség figyelhetQ meg 
(1.d ábra). Ahol a szélirány gyakran válto-

zik, ott csillagd_ne fejlQdik ki, mely közé-
pen a legmagasabb, és innét nyúlnak szét 
nagyjából sugárirányba az enyhén hullá-
mos karjai (1.e ábra). Nem véletlen, hogy 
ezek épp a Rab-el-Háli délkeleti részén, 
két szélzóna határán fordulnak elQ legna-
gyobb számban.

A sivatag meglepQen nagy számban elQ-
forduló felszínformája még a szebkha. Ez 
kirepedezett, sóval borított, lapos, agyagos 
térszínt jelent, ahol akár a víz is megjelen-
het. Két fajtája van: a parti szebkha, mely 
a tenger mentén pár km széles sávban hú-
zódik, ezt szélsQséges esetben elöntheti a 
tenger, illetve a szárazföldi szebkha, mely 
a d_nék közti zárt, lefolyástalan részeken 
fordul elQ, ahol a talajvíz a felszínhez kö-
zel húzódik. Ez utóbbiak a nagyon ritkán 
elQforduló csapadékesemények nyomán 
telhetnek meg vízzel.

A homokszem útja

A szél, még ha orkán is, csupán gyen-
ge játékos a felszín formálásában. Nincs 
egy súlycsoportban a vízzel, vagy a jég-
gel. Ezért csak ott uralja a felszínfejlQdést, 
ahol a vetélytársak hiányoznak. De még 
ott is javarészt „hozott anyagból” dol-
gozik. Önmagában nem képes a kemény 
kQzetek megbontására, hanem a már va-
lamilyen módon elQállt homokanyagból 
válogat, abból fújja ki a finom, mm-nél 
kisebb átmérQj_ kQzetport. Ezért a legti-
pikusabb szemcsetörténet a következQ: a 
hegyek masszív kQzetanyagát megbontja 

2. ábra. A Shamal (zöld) és a monszun (piros) az Arab-félszigeten. W: Wahiba; L: 
Liwa; S: Szalála; H: Hormuzi-szoros (az alaptérkép forrása: GoogleEarth)
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az aprózódás, majd a törmeléket a vízfo-
lyások ragadják el és szállítják ki a hegy-
ség elQterébe, miközben még apróbbra tör-
delik, végül az itt lerakott hordalékkúpok 
homokanyagát fújja ki a szél. Ez még az 
extrém száraz területekre is érvényes, ahol 
az arabok által vádinak nevezett vízfolyá-
sok epizodikus jelleggel, a ritka, de heves 
esQzések során m_ködnek, vagy esetleg 
csak egy korábbi, nedvesebb földtörténe-
ti fázis során szállítottak vizet és hordalé-
kot. A széllel továbbutazó homokszemcsék 
azután a rengeteg ütközés során egészen 
gömböly_re koptatódnak, így a váloga-
tott szemcseméret és a gömböly_ség alap-
ján többnyire már szabad szemmel is, de 
mikroszkóp alatt még biztosabban elkülö-
níthetQk a folyóvízi vagy tengeri eredet_ 
homoktól.

A homokszemcsék igen nagy távolsá-
gokat, akár több 1000 km-es utat is megte-
hetnek a szelek szárnyán, ezért származási 
helyük nem mindig magától értetQdQ. En-
nek kiderítésében segíthetnek a részletes, 
de csupán pontszer_ eredményeket szol-
gáltató terepi vizsgálatok, valamint ismét 
hasznos lehet a távérzékelés, melynek ré-
vén térben folytonos adatokat nyerhetünk, 
jóllehet a távérzékelt adatok tartalma, pon-
tossága rendszerint elmarad a terepi ada-
tokhoz képest. A távérzékeléssel tulajdon-
képpen a homokszemcsék „színét” érzé-
keljük. Az egyes földfelszíni pontokból 
érkezQ fény intenzitását mérjük a külön-
bözQ hullámhossz-tartományokban, és ez 
alapján több-kevesebb pontossággal meg-
állapítható, hogy például a homokanyag-
ban milyen arányban keverednek a bázikus 
vulkáni anyagból, a karbonátokból, vagy 
éppen kvarcból álló szemcsék.

A d_nefejlQdés szempontjából további 
fontos információt jelent az irány megha-
tározása. A mai szélirány viszonylag egy-
szer_en mérhetQ. A d_nék alakja, a bennük 
lévQ homokrétegek dQlése szintén árulko-
dik a kialakító szél irányáról. Az uralko-
dó szél a félsziget nagy részén a Shamal 
(2. ábra). Ez északon, a Földközi-tenger 
felQl indul, elQször KDK-i irányba, majd 
jobbra, azaz D felé fordul a Coriolis-erQ 
miatt, végigsöpör az Arab-félsziget kele-
ti oldalán és a Perzsa (Arab)-öböl felett. 
Mire az Emírségekhez ér, már közel É-D-i 
irányú, majd tovább kanyarodik jobbra 
és NyDNy-i irányban fúj végig a Rab-el-
Hálin. Ezt az óramutató járásával egye-
zQ forgást szépen tükrözi a homoksivatag 
elhelyezkedése, és a középsQ, déli részek 
hosszanti d_néi. Így a homokanyag je-
lentQs hányada – a vádik közvetítésével – 
az Arab-félsziget középsQ-keleti zónájából 
származik, ami az anyagvizsgálatokkal is 
jó egyezést mutat. A 40 napos Shamal ide-
jén gyakran hetekre „megsárgul” a levegQ, 
ilyenkor Irak és Irán felQl érkezik a por az 
Öböl déli partjai felé.

A félsziget déli részén azonban, mely-
hez a Rab-el-Háli legdélibb peremvidéke 
és a kissé félreesQ Wahiba-sivatag is tar-
tozik, eltérQ a helyzet. Itt már az évszakos 
irányváltást mutató indiai-óceáni monszun 
az úr. Télen ÉK felQl fúj, de nem túl erQ-
sen, nyáron viszont igen markáns, DNy-i 
szél jellemzi a partvidéket. Ez hoz némi 
csapadékot Szalála (Omán) környékére, 
ahonnét viszont a domborzati adottságok 
miatt a víz egy része hatalmas vádikon ke-
resztül a Rab-el-Háli felé folyik le. A mon-
szunnak köszönhetQ tehát a Rab-el-Háli 
déli szegélyének változatos formakincse, 
ide értve a korábban már említett csillag-
d_néket is. A „kis” Wahiba nagy hosszan-
ti d_néit viszont egyértelm_en a DNy-i 
monszunszelek hozták létre, mert az ÉK-i 
szél az Ománi-hegyvidék árnyékában nem 
jelentQs, ez magyarázza meg azt az elsQre 
kissé meglepQ tényt, hogy a Wahiba ho-
mokanyagában alig találunk a szomszédos 
Ománi-hegyvidékre oly jellemzQ bázikus 
kQzetalkotókat.

De akkor mi táplálja (homokkal) a 
Wahibát DNy-ról? És mi az emirátusi d_-
néket É felQl? Nos, a homokanyagnak egy 
jelentQs hányada (néhol több mint fele) 
tengeri eredet_ karbonát, azaz mészkQ. 
Persze a szél nem tudja a tenger alól ki-
fújni az üledékanyagot. De itt jön képbe a 
jégkorszak és az éghajlatváltozás.

Változó viszonyok

A legnagyobb eljegesedések idején a glo-
bális tengerszint 125 méterrel volt a mai 
tengerszint alatt (3. ábra). Tekintve, hogy 
az Öböl mélysége csupán a Hormuzi-szo-
ros környékén éri el a 100 métert, és átla-
gosan mindössze 35 méter, kézenfekvQ a 
következtetés, hogy a jégkorszakok ide-
jén az Öböl kiszáradhatott. Ezt kis mér-
tékben befolyásolhatták a tektonikus vál-
tozások is, konkrétan az Öböl lassú süly-
lyedése, de ez jóval lassabb ütem_ volt, 
mint a jégkorszakok tengerszint-ingado-
zásai. A Wahibától délre szintén fellel-
hetQ egy jelenleg sekély vízzel borított 

selfterület, mely szintén szárazzá válhatott 
a jégkorszakok idején. Ugyanakkor a fel-
színre került tengerfenéken heverQ mész-
homok könny_ prédája lehetett a szélnek, 
s így belekeveredett a d_nék anyagába. Ez 
olyan jól sikerült, hogy a mész késQbb kö-
tQanyagként szolgálva helyenként erQsen 
összecementálta a homokrétegeket. Ez a 
meszes homok gyakran akár kézzel is tör-
hetQ, ám a keménysége mégis nagyobb, 
mint a futóhomoké, s így a Wahiba és 
az óceán találkozásánál, a hullámzásnak 
is ellenállva, egyes szakaszokon abráziós 
magaspart alakult ki, ami azért homok ese-
tén igazán nem szokványos jelenség.

Számos helyen megfigyelhetQ, hogy 
a homokd_nék többgenerációs fejlQdé-
sen mentek keresztül. Van, ahol ugyanaz 
az anyag lendült újra mozgásba. Máshol 
viszont az idQsebb d_negenerációk réte-
gei a fent leírt módon összecementálód-
tak, és már jobban ellenálltak a szélnek is. 
Az egyes generációkat helyenként a ned-
vesebb idQszakok végén kialakuló kemé-
nyebb gipszes, vagy meszes kérgek vá-
lasztják el egymástól. S jóllehet igazán ke-
mény, valóban kQzetté alakult homokkQ-
rQl nem beszélhetünk, mégis e változatos 
rétegekbQl a szél hellyel-közzel látványos 
gombasziklákat formált.

Hány évesek lehetnek ezek a d_nege-
nerációk, mekkora szünetek választják el 

Qket egymástól, mióta zajlik a homokfor-
mák képzQdése a Rab-el-Háliban? Ezek 
a kérdések régóta foglalkoztatják a siva-
tag kutatóit, ám sokáig nem volt a kezük-
ben megfelelQ eszköz a válaszadáshoz. 
A lumineszcens kormeghatározás (Sipos, 
2010) pár évtizeddel ezelQtti elterjedése 
óta azonban lehetségessé vált egy adott 
homokszem betemetQdési korának meg-
határozása. Nagyjából 300 ezer évig visz-
szamenQleg így már elég sok adatunk 
van arról, hogy mikor volt aktív a d_nék 
mozgása. Ez természetesen nem azt jelen-
ti, hogy elQtte nem volt itt homoksivatag, 
hanem csak azt, hogy egyelQre ez a mé-
rési határ.

3. ábra. Globális tengerszint-változások (Glennie et al. 2011 nyomán). Zöld 
pontozott vonal: mai tengerszint. Piros szaggatott vonal: -35 m-es szint, ez alatt 

az Öböl nagyobb része már száraz. G: glaciális (hideg), IG: interglaciális (meleg) 
idQszak. N. B. az idQlépték 150 ezer évnél változik
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Az eddigi eredmények alapján 
nagy vonalakban azt lehet mon-
dani, hogy a kiterjedt sarki jég-
sapkákkal jellemezhetQ glaciális 
idQszakokban, amikor a tenger-
szint is jóval alacsonyabban volt, 
mint napjainkban, többnyire a ma-
ihoz hasonló, vagy esetleg még 
keményebb szárazság jellemezte 
az Arab-félszigetet. A melegebb 
interglaciális idQszakokban (mint 
amilyenben most is vagyunk) vi-
szont valamivel több csapadék hul-
lott a tájra. Ez esetenként a ho-
mokmozgások leállását eredmé-
nyezte, de nem szükségszer_en, 
hiszen vannak koradatok interglaciális ho-
mokmozgásokról is. Éppenséggel a jelen 
körülmények is egy ilyen interglaciális, ámde 
száraz éghajlatú, homokmozgásos idQszakot 
jelentenek, azaz eltérnek az általános „sza-
bálytól”, ami tehát nem szabály, csak egy 
többé-kevésbé érvényesülQ megfigyelés az 
eddigi adatok alapján.

Természetesen az utolsó nagy eljegese-
dés óta bekövetkezett idQszak eseményeit 
ismerjük a legrészletesebben. A jégkiter-
jedés maximumát követQ fölmelegedés-
sel együtt emelkedni kezdett a világten-
ger szintje is, bár nem teljesen egyenletes 
ütemben, és a Hormuzi-szorostól kiindul-
va fokozatosan hódította vissza a száraz-
földtQl az Öböl területét, melyet a jégkor-
szakban a Tigris és az Eufrátesz folyók 
„bitoroltak”. Mintegy 9000 évvel ezelQtt a 
monszun hatósugara jelentQsen megnöve-
kedett, és több csapadékot hozott az Arab-
félszigetre. A Rab-el-Háli zárt mélyedései, 
a szebkhák, megteltek vízzel. A sivatag ki-
zöldült, és birtokba vették a nomád pásztor-
népek. Mintegy 3000 éven keresztül tartott 
ez az „aranykor”. Még a karsztbarlangok 
cseppkövei is nagyobb növekedésnek in-
dultak a bQvebb csapadék jóvoltából. Az 
Öböl megtelt vízzel, sQt egy kissé még túl 
is csordult, 2–3 méterrel meghaladva a mai 
vízállást, elérve egészen a mezopotámiai 
Úr városát. Egyes kutatók még azt is fölve-
tették, hogy ez a nedvesebb éghajlattal pá-
rosuló gyors tengerszint-növekedés állhat a 
sumér eredet_ Vízözön mítosz hátterében.

De 5,8 ezer évvel ezelQtt drasz-
tikusan megváltozott a helyzet. Bár az 
interglaciális körülmények és a globálisan 
meleg klíma a Föld egészét tekintve azóta 
is fennáll, ám az arab vidéken az éghajlat 
hirtelen szárazra váltott ekkortájt. A mon-
szun visszahúzódott. A tavak kiszáradtak, 
és a szél újra mozgásba lendítette a sivatag 
homokját. Beköszöntött a „sötét évezred” 
az Arab-félsziget keleti részén. E régészek 
által használt kifejezés arra utal, hogy az 
ezt követQ 1000 évbQl semmilyen régésze-
ti nyom nem maradt fönn, ami az ember 
jelenlétére utalna ebben a térségben (leszá-
mítva Omán keleti partvidékét). 

Aztán az ember mégiscsak visszatele-
pedett erre a vidékre. Hosszú évezredekig 
csak ritkásan lakta be ezt a sanyarú siva-
tagot, hiszen nem volt itt semmi a homo-
kon kívül. Majd jött a kQolaj, és a sivatag 
– igaz, csak a pereme – megtelt emberek-
kel. SzökQkutak ontották a vizet, és fel-
épült az égig érQ torony. Végül elfogyott 
a kQolaj, és jött a globális felmelegedés. 
Vagy fordítva, nem is tudom. Az emberek 
pedig... Q
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Magyarország alapterületének nagy-
jából a fele tartozik a szántó m_-
velési ágba, és a földek döntQ ré-

szén az intenzív növénytermesztés a cél, 
annak minden negatív hozadékával. Gaz-
dasági szempontból a szántóföldeken adott 
idQben egyetlen növényfaj jelenléte kívá-
natos, ami csak vegyszerek alkalmazásá-
val érhetQ el. Az így kialakuló gyommen-
tes, néha több száz hektáros táblákra jól il-
lik az agrársivatag kifejezés. 

A mezQgazdaság és a madártan kap-
csolata évtizedekig nagyrészt a madarak 
hasznosságát és kártételét, illetve ennek 
gyomortartalom-vizsgálaton alapuló iga-
zolását vagy cáfolatát jelentette, csak ki-
sebb hangsúlyt kaptak a madarászok ag-
rárterületeken végzett megfigyelései. Egy-
egy nagyobb területegység madárvilágá-
nak elemzésekor általában a természetes 
állapotban megmaradt élQhelyek közé be-
ékelQdQ, vagy azokkal szomszédos szán-
tókat is megemlítik, zömmel a száraz élQ-
helyek egyik altípusaként, hiszen a szántó-
földi növénytermesztés közismerten fon-
tos megannyi madárfaj (hamvas rétihéja, 
túzok, daru, ugartyúk, székicsér) számára. 
Az intenzív szántókat azonban a terepma-
darászok általában nem tekintik potenciá-
lis madárélQhelynek, és nem is látogatják 
Qket gyakran. Ennek is köszönhetQ, hogy 
kevés ismeretünk van e területek madárta-
ni szerepérQl és az ott elQforduló fajokról.

Az agrársivatag mint madárélQhely

Feleségemmel, Járosi Adriennel hatvan-
négy hektáros ellenQrzött ökológiai gazda-
ságunkban tevékenykedünk; a szántóföl-
dek Székesfehérvártól északkeleti irány-
ban, 150–200 méter közötti tengerszint 
feletti magasságú, mezQségi talajjal borí-
tott löszháton (Sörédi-hát) helyezkednek 
el. Körülöttünk egy kb. 10 km2-es terüle-
ten d_lQutakkal átszQtt intenzíven m_velt 
agrárterületet találunk. Az agrársivatagot 
több oldalról értékes élQhelyek szegélye-
zik (Rác-, Aszal-, PénzverQ-völgy, Mária-
majori-erdQ), melyek nagyrészt már helyi 
természetvédelmi oltalom alatt állnak. A 
területen ugyanakkor az 1960-as években 
nagy lépték_ táblásítás zajlott, ennek nyo-

mán elt_ntek a fasorok, a cserjések és más 
fontos színesítQ elemek. A beékelQdQ két 
erdQsítés mellett mindössze néhány pará-
nyi löszfragmentum, egy füves mezsgye, 
kicsiny erdQsávmaradványok, egy-két fa-
csoport, illetve a d_lQutak jelentenek vál-
tozatosságot.

2008. április 28. 
és 2015. december 
31. között – a me-
zQgazdasági mun-
kák miatt amúgy is 
gyakran látogatott 
szántókon – össze-
sen 109 madárfaj 
szántóföldi jelenlé-
te bizonyosodott be, 
emellett három vi-
szonylag ritka al-
faj (vörösfarkú ege-
részölyv, világoshátú 
heringsirály, kucs-
más sárga billege-
tQ) is szem elé ke-
rült. A fajlistára fel-
került minden olyan 
madár, amelyet lá-
tott valamelyikünk 
(vagy mindkettQnk) 
a szántóföldre leszállva. A csupán a légtér-
ben megfigyeltek között vannak rovarok-
kal táplálkozók (kis sirály, sarlósfecske, 
partifecske és molnárfecske, kék cinege, 
szürke légykapó), táplálék- vagy társke-
resést végzQk (darázsölyv, vörös kánya, 
rétisas, piroslábú-, szürke- és réti cankó), 
illetve a hatalmas, kopár szántók fölött ki-
alakuló forró légoszlopokban (termikek-
ben) keringQk (pusztai ölyv, békászó sas, 
daru). Kihagytam azokat, amelyek csupán 
átrepültek a szántók fölött (néhány érde-
kesebb faj köztük is akadt: bütykös hattyú, 
kanalasgém, kacagócsér, fekete harkály).

Szántóföldön hat (fürj, fácán, barna réti-
héja, búbospacsirta, mezei pacsirta, parla-
gi pityer), d_lQ menti gyepsávban és nye-
sett d_lQútfalban egy-egy faj (sordély és 
gyurgyalag) költ. A beékelQdQ erdQsítések 
fészkelQ madarait csak akkor vettem fel a 
listára, ha jelenlétük a szántókon is bebi-
zonyosodott (így maradt ki pl. a fülemü-
le, a barátposzáta, a kis poszáta vagy az 
Qszapó). A szántók közötti kis facsopor-

tok további két, a szántókon is táplálkozó 
madárfajnak nyújtanak költQhelyet (vörös 
vércse, mezei poszáta).

Sokkal gazdagabb a szántók táplálko-
zó madáregyüttese. A teljes fajszám dön-
tQ részét (n=70; 64,2%) azok a fajok te-

szik ki, amelyek nyílt szántón vagy an-
nak légterében keresik táplálékukat. Ezt 
a számot tovább növelheti néhány olyan 
észlelés, ahol nem bizonyosodott be egy-
értelm_en, hogy a madár élelem után ku-
tatott (pl. nagy- és kis póling, sárszalonka, 
kuvik, nagy fakopáncs, énekes- és fekete 
rigó, léprigó, csuszka, szajkó). 28 olyan 
madárfaj van, amely mezQgazdasági mun-
kam_veletet (talajmunka, vetés, kaszálás, 
aratás) követQen 24 órán belül megjelent 
a táblán, ezek a fajok azok, melyek a leg-
ügyesebben aknázzák ki a hirtelen fellépQ 
táplálékbQséget. A legjellemzQbbek (fehér 
gólya, egerészölyv, vörös vércse, sirályok, 
galambok, sárga billegetQ és barázdabil-
legetQ, varjúfélék, seregély, pintyfélék) 
mellett volt néhány igazi meglepetés is: 
frissen kaszált lucernarendeket átvizsgáló 
heringsirály és kakukk, tárcsázó traktort 
követQ bíbicek, búzában arató kombájn fö-
lött rovarászó gyurgyalag, vetQgép után a 
felszínen maradó zab- és tönkölyszemeket 
összekapkodó citromsármányok.

KOVÁCS GERGELY KÁROLY

Egy agrársivatag
madárvilága

A vizsgált terület legforgalmasabb d_lQútja májusban
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A hazánkban eddig elQforduló 36 nap-
pali ragadozó madár közül 19 bukkant itt 
fel. A gyakori fészkelQ- (egerészölyv, bar-
na rétihéja, karvaly, héja, vörös vércse, ka-
basólyom) és telelQ fajok (kékes rétihéja, 
gatyás ölyv, kis sólyom) mellett szem elé 
kerültek a legféltettebb, fokozottan védett 
kincseink is: darázsölyv, vörös kánya, ré-
tisas, hamvas rétihéja, békászó- és parla-
gi sas, halászsas, kék vércse, kerecsen- és 
vándorsólyom! A ragadozók korántsem 
eltévedt vendégek errefelé. Egyszer egy 
még nem ivarérett parlagi sas egy hóna-
pig vendégeskedett itt, számos alkalommal 
láthattuk a kerecsen- és a vándorsólyom 
vadászatát, minden tavasszal visszatérQ 
vendégként üdvözöljük az átvonuló ha-
lászsasokat. Nyilvánvaló, hogy a szántók 
nyugodt, zavarásmentes élQhelyet jelente-
nek számukra. Eddig három bagolyfaj ke-
rült elQ: az erdei fülesbagoly gyakori ven-
dég, emellett egyszer észleltünk réti füles-
baglyot, kétszer pedig kuvikot.

A vizsgált területen nincsen vízfolyás, 
de egy-két makacsabb d_lQúti pocsolyától 
eltekintve még idQszakos belvízfolt sem, 
igen meglepQ tehát a partimadarak magas 
száma. A 18 faj közül három (piroslábú-, 
szürke- és réti cankó) csupán társkeresQ 
hangot hallatva átrepült. A bíbic viszony-
lag gyakori látvány, a leszállva észlelt 
havasi-, arany- és ezüstlile, sárszalonka, 
kis- és nagy póling, illetve az erdei can-
kó azonban szántóföldön igazi madártani 
csemege. A szomszédos regionális hulla-
déklerakó és a közeli tavak (Velencei-tó, 
Pátkai-víztározó) vonzó hatásával magya-
rázható, hogy a szántókon egész évben 
jelen vannak a sirályok. A legjellemzQbb 
természetesen a dankasirály, a sztyeppi- és 
a sárgalábú sirály, illetve QsztQl tavaszig 
a viharsirály. Ám olyan ritkaságok is fel-
felbukkannak, mint a heringsirály, a foko-
zottan védett szerecsensirály, vagy az egy 
ízben dankasirályokhoz szegQdve szipo-
lyokra vadászó kis sirály.

Az énekesek közül a pacsirták, pitye-
rek, billegetQk, fecskék, néhány rigóféle 
(rozsdás csuk és cigánycsuk, hantmadár), 
varjak, seregély, nagy Qrgébics vagy a 

pintyfélék közismerten bol-
dogulnak a mezQgazdasá-
gi táblákon. ÉvrQl évre ta-
pasztalom, hogy szeptem-
bertQl október-novemberig 
hatalmas tömeg_ házi rozs-
dafarkú és csilpcsalpfüzike 
vonul a fedezéket nyújtó 
kukoricatáblákon. Néhány 
megfigyelés jelzi, hogy 
egész sok faj élelmeskedik 
olykor a szántókon: fekete-, 
fenyQ-, énekes- és léprigó, 
énekes nádiposzáta, mezei 
poszáta, barát- és széncine-
ge, csuszka, sárgarigó, tö-

visszúró gébics, szajkó, csicsörke, nádi- és 
citromsármány.

A két legizgalmasabb fajról érdemes 
külön is szólni. 2011. augusztus 28. és 
szeptember 4. között 14 havasi lile ven-
dégeskedett két egymással szomszédos 
lehántott tarlón, illetve az Qket elválasz-
tó d_lQúton. Ez azért hatalmas szenzáció, 
mert a Dunántúlon korábban sosem észlel-
tek ekkora és ilyen tartósan idQzQ havasi-
lile-csapatot. A terepmadarászok körében 
a vizsgált terület egy másik északi vándor, 
a hósármány miatt vált nevezetessé. 2009. 
december 29. és 2015. december 5. között 
21 alkalommal bukkantak fel a d_lQuta-
kon, vagy azok néhány méteres közelségé-
ben télen, illetve késQ Qsszel. A legnépe-
sebb csapat 79 példányból állt, egyébként 
inkább magányos madarak a jellemzQk. FQ 
táplálékuk a d_lQkön növQ madárkeser_f_ 
magja. 

A fajgazdagság lehetséges okai

Sokat hallani arról, hogy a vegyszerek 
használata halálos veszedelmet jelent az 
élQvilágra. Elkötelezett ökológiai gazdál-
kodóként, a körülöttünk elterülQ 1000 hek-
tár gazdáival ellentétben, soha nem hasz-
nálnánk sem m_trágyát, sem szintetikus 
növényvédQ szereket. Ám az mégis fel-
t_nQ, hogy a szántók korántsem annyira 

táplálékmentesek, mint azt a vegyszerezé-
sek száma alapján gondolnánk. ÉvrQl évre 
tapasztalt jelenség például, hogy az érett 
repcetáblák fölött több száz sarlósfecske 
táplálkozik, vagy, hogy a vonulásra ké-
szülQdQ fecskék csapatai a szántók légte-
rében rovarásznak. Néha több ezer sirály 
jelzi, hogy a tárcsa vagy eke a vegyszeres 
táblákon is bQven forgat ki eledelt. Külön 
öröm, hogy a modernizálódó mezQgazda-
ság nagy veszteseként számon tartott me-
zei pacsirtának 120–150 stabil állománya 
költ a területen.

BQséges táplálékkínálatot nyújt a mada-
raknak néhány mezQgazdasági kártevQ is. 
Az egyik a búza érésekor jelentkezQ szipo-
lyok rajzása, amelyre leginkább az ügyes 
röpt_ dankasirályok csapnak le – szó sze-
rint. A másik a mezei pockok pár évente 
megismétlQdQ inváziója, amely a ragado-
zókon kívül a sirályokat, varjúféléket és a 
nagy Qrgébicset is élénken foglalkoztatja. 
Gazdaságilag közömbös, de fantasztikus 
látvány a kora Qszi szárnyashangya-raj-
zás, amit sirályok, seregélyek és denevé-
rek közös vadászata kísér. De az is érde-
kes látvány, amikor a cserebogarakat futva 
kergeti az egerészölyv, a tarlón növQ gom-
bákat és a barna ásóbékákat fogyasztja a 
sirály vagy a parlagf_ magját csipegeti a 
citromsármány. A gyomok közül a vadken-
der és a zöld muhar magja több madárfajt 
is vonz. A szántóföldi növények természe-
tesen maguk is táplálékul szolgálnak egyes 
madaraknak. Vadlúdtömeget búzában és 
repcében, kis csapatban csipegetQ nyári lu-
dakat kelQfélben levQ kukoricában és nap-
raforgóban láttam. A kukoricavetést árva-

kelésként gyomosító 
napraforgócsírákat 
az örvös galambok 
eszegetik. 

A szántókon a táp-
lálékot sokszor az 
ember „tálalja fel” a 
madarak számára. A 
nagy területteljesít-
mény_ mezQgazdasá-
gi gépek egy-egy táb-
la képét rövid idQ alatt 
drasztikusan átalakít-
hatják, ami sok ma-
dárfaj számára rend-
kívül csábító, hiszen 
rövid idQ alatt hatal-
mas mennyiség_ ro-

varlárva és egyéb talajlakó élQlény bukkan a 
felszínre. A talaj bármilyen mélység_ boly-
gatása, de még a vetQgép takaróelemeinek 
munkája is felkeltheti a madarak figyelmét, a 
kulcsinger feltehetQen a friss talajmunka sö-
tétebb színe. A munkagépek nyomát követve 
17 faj (szürke gém, fehér gólya, egerészölyv, 
bíbic, szerecsen-, danka-, vihar-, hering-, 
sárgalábú és sztyeppi sirály, sárga és baráz-
dabillegetQ, csóka, vetési és dolmányos var-

Aratásra váró rozstábla (A szerzQ felvételei)

Napraforgó a terület délkeleti részén, a háttérben a sirályok 
egyik éjszakázóhelye, a Velencei-tó kéklik
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jú, holló, seregély) táplálkozott. TerjedQben 
vannak a szántást kiváltó, úgynevezett „for-
gatás nélküli” munkagépek, amelyek egy ku-
koricatarlón végighaladva sok csutkadarabot 
a felszínen hagynak. Ez igen kedvezQ a vad-
ludaknak. A repce és a napraforgó betakarítá-
sa nyomán a tarló néhány hétig terített asztalt 
kínál a galamb- és pintyfajoknak.

A szántók csúcsragadozója a kerecsen- és 
a vándorsólyom, amelyek itt elsQsorban a si-
rályokra szakosodtak, de a balkáni gerle, az 
örvös galamb, sQt a nagy lilik sem érezheti 
magát tQlük biztonságban. Ugyancsak a sirá-
lyokat riogatta egy alkalommal a parlagi sas. 
A kistest_ énekesekre az erdQ szélén karvaly, 
a nyílt szántón a kis sólyom vadászik, bár 
utóbbi fajnak csak kevés adata van.  

A terület belsejében néhány kóbor macskát, 
2–3 róka- és borzkotorékot leszámítva, ritka a 
ragadozó emlQs, a fátlanság pedig a dolmányos 
varjakat sem vonzza különösebben; ez fQleg 
a pacsirták számára 
kedvezQ. 

A vizsgált terület 
madárvilága szem-
pontjából nem kö-
zömbös a körben 
elhelyezkedQ erdQs 
löszvölgyek, a regi-
onális hulladéklera-
kó és a néhány ki-
lométerre levQ vizes 
élQhelyek (Velencei-
tó, Pátkai- és Zámo-
lyi-víztározó, Vö-
rösmarty-halastó) 
megléte. A szántó-
ra bemerészkedQ, 
sokszor csupán a 
szélsQ néhány mé-
teren megfigyel-
hetQ erdei fajok 
(nagy fakopáncs, 
mezei poszáta, ci-
negék, csuszka) a 
terület határát jelentQ völgyekben élnek, 
míg a sirályok, varjak, seregélyek zö-
me a hulladéklerakóról látogat a szom-
szédos táblákra. A vizes élQhelyekrQl ér-
keznek a vadludak, a nagy kócsag és a 

partimadarak, illetve ezek 
közelsége magyarázza a ha-
lászsas jelenlétét is.

Az intenzív gazdálko-
dás veszélyei

Természetesen azt nem le-
het kijelenteni, hogy az 
intenzív növénytermesz-
tés kifejezetten kedvezQ 
az élQvilág számára. Ami-
lyen vonzó a nagy terület-
teljesítmény a talajmunkák 
idején a sirályok, seregély, 
varjúfélék számára, olyan 

nagy veszély az aratás a növényállomány-
ban rejtQzQ madaraknak. Az eszményi bú-
vóhelyül szolgáló nagy táblák néhány óra 
leforgása alatt kopár, kietlen hellyé vál-
nak. Többször volt alkalmunk megfigyel-
ni a kukoricatarló alacsony szárcsonkjai 
között bujkáló csilpcsalpfüzikét vagy a 
gabonatarlón lapuló fürjeket. Mivel az 
intenzív táblák igen nagyok (olykor akár 
100 hektárosak), veszedelmekkel teli az 
út a szomszédos, még aratatlan táblához. 
Nagy probléma a vészesen besz_kült ve-
tésszerkezet is. A vizsgált területen pél-
dául csaknem egyeduralkodó a négy fQ 
növény (Qszi búza, kukorica, Qszi káposz-
tarepce, napraforgó), a kisparcellás m_-
velés változatosságát kedvelQ állatfajok 
(fürj, parlagi pityer, mezei nyúl) tehát ne-
hezen boldogulnak, másokat pedig sajnos 
már hiába keresünk itt (fogoly). 

Ha a vizsgált területet bármelyik irány-
ban elhagyjuk, csakhamar olyan d_lQutak-
ra érünk, melyeket s_r_ bokrosok, öreg 
fasorok, vízelvezetQ árkok kísérnek. Ezek-
nek a vonalas élQhelyeknek jellegzetes a 

fészkelQ és táplálkozó madáregyüttese. A 
kutatott szántókon sajnos ilyet hiába kere-
sünk, még a táblák sarkánál sincs egy-egy 
fa, egy kézen meg lehet számolni a terü-
let belsejében levQ kicsiny facsoportokat, 
fasormaradványokat. A legjellegzetesebb 
színesítQ elemek maguk a d_lQutak. Bár 
a legforgalmasabb d_lQkön még f_ sem 
nQ, a két oldalon pedig a földeket az utolsó 

milliméterig beszántják, még így kopáran is 
van madártani jelentQségük. A szántók kö-
zött a csapadékvíz csak ott áll meg, ahol a 
mára megm_velt mellékvölgyek hajlatai és a 
tömörre taposott d_lQutak találkoznak. Ezek 
a pocsolyák kedvelt ivóhelyei a sirályoknak 
és a galambféléknek, de olykor egy néhány 
négyzetméteres tócsa környékét a vadludak 
is megszállják. A d_lQutak kulcsfontosságúak 
a hósármánynak, de ide kötQdik a lappantyú 
egyetlen adata és a havasi lilék is „közleked-
tek” rajta. A gyakoribb madarak közül a fürj, 
a búbos banka, a mezei pacsirta és a hantma-
dár láthatók gyakran az utakon, egy-egy d_lQ 
közvetlen környezete pedig egyes években a 
gyurgyalag és a sordély költQhelye.

Az ökológiai gazdálkodás  
és az élQvilág

Gyakran halljuk, hogy az ökológiai gazdál-
kodás nagyon hasznos az élQvilág számára 
is. A madárvilág alaposabb vizsgálatát pon-
tosan azért kezdtem el, hogy ezt az állítást 
ellenQrizzem, azaz összehasonlítsam a mi 
ökológiai szántóink és a környezQ intenzív 
földek madarait. 

Psszel a szántók fölött darucsapatok termikelnek. Vonulási 
irányuk érdekes módon itt mindig kelet-nyugati

A mezQgazdasági táblákon vadászgat 
a szomszédos erdQkben fészkelQ 

egerészölyv

A terület leggyakoribb madara a dankasirály
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A mintaterület legértékesebb fészkelQje, 
a parlagi pityer a nyolc év során csak azo-
kon a táblákon költött, ahol alacsonyabb a 
vegyszerfelhasználás. 2009 óta mindig ta-
lálkozunk vele ökológiai tábláinknál, illet-
ve a vizsgált területen elszórva itt-ott fel-
lelhetQ extenzív földeken. Az utóbbi gaz-
dálkodók vetésszerkezetében néha egy-
egy alternatív növényfaj (pl. tavaszi zab) 
is felbukkan, tábláik legfeljebb 10–15 hek-
tárosak, jellemzQ a rosszul idQzített vegy-
szerhasználatból vagy költségkímélésbQl 
adódó gyomosság, illetve néhány egyéb, 
a madarak szempontjából nem érdektelen 
jelenség (kukorica késQi betakarítása, té-
lire meghagyott gabona- vagy naprafor-
gótarló). A biogabonában a fürjnek is né-
pesebb állománya költ, mint a konvenci-
onálisakon.

A vegyszermentesség nyertese a me-
zei pacsirta is. Egy 2013 júniusában el-
végzett számlálás során úgy érzékeltem, 
hogy a biotáblákon s_r_bb a pacsirtaál-
lomány. Ezt ellenQrizendQ, 2014 áprili-
sában újabb számlálást végeztem: a 2009 
óta vegyszerezetlen, több kisebb parcel-
lára felosztott, lucernatáblákkal színe-
sített 30 hektáros tömb közelében kije-
löltem két hasonló méret_ konvencioná-
lis kontrollterületet, majd egymás után 
megszámoltam a három helyen éneklQ 
pacsirtákat. A levegyszerezett gabona ár-
vakelést és még kelet-
len kukoricát tartalmazó 
tömbben 8, a nagyrészt 
Qszi búzás tömbben 11, 
míg a biotömbben 15 
hím énekelt. A szakiro-
dalom szerint (Kovács, 
1998) egy pacsirtapár 
territóriumigénye a leg-
s_r_bben lakott horto-
bágyi pusztákon 2–2,5 
ha, ami megegyezik az 
ökológiai táblákon ta-
pasztalttal. A számlálás 
alatt egy négy- és egy 
háromtojásos teljes fé-
szekaljra bukkantam. 
Ezeket a fészkeket megjelöltem, így a 
néhány nappal késQbbi talajmunkából ki-
maradtak. A fiókák ki is keltek, de csak 
a háromfiókás fészekben volt sikeres a 
repítés. Mivel természetes körülmények 
között a fajnak általában öttojásos az elsQ 
fészekalja, a vizsgált terület s_r_ állomá-
nya esetleg kevesebb tojással kompenzál-
ja a szántóföldek gyengébb táplálékforrá-
sát, ez azonban csupán feltételezés. 

A mezei pacsirta angliai visszaszorulá-
sához az Qszi gabonák elQretörése is hoz-
zájárult (nem marad télire tarló, túl s_r_ 
és magas a növényállomány). A hagyo-
mányosan QszibúzatermesztQ Magyaror-
szágon a pacsirta tökéletesen boldogul az 
Qszi kalászosokban, ám néhány más angol 

tapasztalat szépen egybevág az itt megfi-
gyeltekkel: az ökológiai m_velés_ terüle-
ten s_r_bb az állomány, a faj elQnyben ré-
szesíti a mozaikos, kisparcellás szántókat, 
míg a fasorok, erdQk közel-
ségét és az erdQk által kör-
bevett földeket kerüli (Wil-
son et al., 1997; 2009). 

A vegyszerezett és az 
ökológiai táblák madárvi-
lága közti eltérés fQ oka 
a másféle vetésszerkezet. 
Gazdálkodásunk kezdetén 
bátran kísérleteztünk azzal, 
hogy melyik növényfajt 
tudjuk eredményesen ter-
meszteni és értékesíteni; a 
tapasztalatok fokozatosan 
alakították a vetéstervein-
ket. FQleg olyan kalászos 
gabonákkal foglalkozunk, 
melyek a magyar biogazdák körében nép-
szer_ek, a vizsgált területen ellenben tel-
jesen ismeretlenek: rozs, tönkölybúza, 
Qszi- és csupasz zab. A gabonák egy-
hangúságát másodvetés_ zöldtrágyanö-
vényekkel színesítjük, a felszaporodó ag-
resszív évelQ gyomok (selyemkóró, me-
zei aszat) visszaszorítására pedig a leg-
jobb módszerünk a pillangósok (lucerna 
vagy here keverék) telepítése. A talaj táp-
anyagtartalmának növelésén és a kaszálás 

gyomirtó hatásán túl az ökológiai jelentQ-
ség is nagy, hiszen több kilométeres kör-
zetben nincsen máshol efféle állókultúra. 

A lucernán megfigyelt madárfajok kö-
zül mindenképpen említést érdemel a 
nagy kócsag (legnagyobb csapata 52 pél-
dányos volt), a szürke gém, a fehér gó-
lya, a vörös kánya, a hamvas rétihéja, a 
gatyás ölyv, a sárszalonka, a heringsirály, 
a kakukk, a rozsdástorkú pityer, a fenyQ-
rigó, a mezei poszáta és a nádi sármány. 
Szívet melengetQ élmény volt, amikor a 
kaszáló traktorunkat százas tömegben kí-
sérték a füsti fecskék. Szinte kizárólag 
a láncfüggönyös vadriasztó által felreb-
bentett rovarokra vadásztak, így amikor 
megálltunk ebédelni, Qk is letelepedtek a 

rendekre, és türelmesen várták a munka 
folytatását. Korábban csak a mi ökológi-
ai módszereink között kapott szerepet az 
ugaroltatás, vagyis a tábla vetetlenül ha-

gyása vagy fQvetés_ zöldtrágyanövény-
nyel való bevetése. A két legérdekesebb 
megfigyelés ilyen területen az ezüstlilék 
éjszakázáshoz készülQdQ csapata és az 
erdei cankó. Nemrégiben a támogatások 
egy részének kifizetését az úgynevezett 
„zöldítéshez” kötötték, így az idei évtQl 
az intenzív szántókon is láthatunk uga-
roltatott parcellákat. Ezek madártani sze-
repérQl azonban még nincsenek adatok.

Az ökológiai módszerek hatására 
olyan, a vegyszeres gyomirtás miatt or-
szágszerte visszaszorult növényfajok je-
lentek meg spontán, mint a tarló tisztes-
f_, a lángszín_ hérics és egyetlen védett 
gyomnövényünk, a konkoly. A gazdag 
rovarvilág ugyancsak szembet_nQ; a sta-
bil ökoszisztéma meglétét jelzik a nem 
kimondottan szántóföldi fajok: katicák, 
fátyolkák, boglárkalepkék, földi méhek, 
ganéjtúró bogár. A szántóterületek válto-
zatosabbá tételét is célul t_ztük ki. Psho-
nos fákat ültettünk néhány tábla szegélyé-
be, egy löszgyeppel határos lucernadara-
bot pedig szeretnénk hagyni visszagyepe-
sedni. Az agrársivatag ránk esQ részét úgy 
m_veljük és gondozzuk, hogy az oázisa 
lehessen a szántóföldön elQforduló élQlé-
nyeknek. h
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A dolmányos varjú a legélelmesebb madarak egyike

Egyetlen védett gyomnövényünk, a konkoly
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Az évszázadok során széles körben 
kaptak magyar neveket olyan álla-
tok, amelyekkel kis hazánk és an-

nak átlag polgára (jórészt egyszer_ föld-
rajzi okokból) igazán sohasem került kö-
zeli kapcsolatba. Gondoljunk csak a kard-
szárnyú delfinre (Orcinus orca), a tüskés 
ördögre (Moloch horridus), vagy a te-
héncápákra (Hexanchidae; más néven fé-
s_sfogú cápák). A kajmánhalak családja 
(Lepisosteidae) is egy ilyen állatcsoport, 
magyar nevük jól tükrözi megjelenésüket 
(lásd alább) és kellQen hangzatos is ah-
hoz, hogy felkeltse az emberek figyelmét. 
Ugyan kajmánhalak vadon manapság már 
nem élnek hazánkban, sQt Európában sem, 
de a dinoszauruszok óta gyakorlatilag vál-
tozatlan formában létezQ csoport fosszilis 
maradványai megtalálhatók Magyarorszá-
gon is. Az alábbiakban általános bemutatá-
suk mellett a kajmánhalakkal kapcsolatos 
legfrissebb tudományos eredményekrQl ol-
vashatnak az érdeklQdQk.

MitQl kajmánhal a kajmánhal?

A kajmánhalak (vagy alligátorcsukák) 
két ma is élQ génusába (Atractosteus és 
Lepisosteus) összesen hét faj tartozik, me-
lyek mindegyike a nyugati féltekén honos 
(Észak- és Közép-Amerika, Kuba). Alap-
vetQen édesvízi halak, tipikus élQhelyeik 
az édesvízi mocsarak és lassú folyású vi-
zek, ám egyes fajaik idQrQl idQre felkere-
sik a félsós- (brakk-) és sósvízi élQhelye-
ket1. Méretük a nagyjából egy méterestQl a 
közel három méteresig terjed. Legnagyobb 
fajuk, az Atractosteus spatula („nagy al-
ligátorcsuka” v. „nagy kajmánhal”) test-
hossza gyakran alulról súrolja a 3 métert, 
a rekordpéldányok testtömege pedig 130 
kg fölötti. Testük hengeres, torpedószer_, 
akár a Magyarországon náluk jóval ismer-
tebb csukáké (Esox lucius). Valamennyien 
ragadozók, az általuk zsákmányolt állatok 
listája igen hosszú, táplálékuk döntQ több-
ségét fQleg halak teszik ki, melyeket gyak-
ran a dús vízi növényzet közül, lesbQl tá-
madnak meg.

A kajmánhalak fogazata egy elsQd-
leges, általában nagyobb fogakból álló 
fogsorból, illetve az elsQdleges fogak kö-
rül elhelyezkedQ kisebb, másodlagos fo-
gakból tevQdik össze. Az alsó és a felsQ 

állkapocs csontjain túl a koponya egyéb 
elemei is viselnek fogakat, így e halak 
harapása módfelett hatékony. Dacára mé-
retüknek és veszélyes fogazatuknak, a 

kajmánhalak egyetlen faja sem jelent élet-
veszélyt az emberre1, 2, ami persze nem 
jelenti azt, hogy ezek az állatok nem ké-
pesek megvédeni magukat az emberrel 
szemben. Számtalan eset ismert, amikor a 
horgászok által kifogott kajmánhalak vé-
res sebeket ejtettek a horgászon, leggyak-
rabban annak kezén.

Noha a kajmánhalak nemigen támad-
nak az emberre, ez fordítva már nem igaz: 
e halak az amerikai sporthorgászat kedvelt 
célpontjai. Minthogy horoggal nehezen 
akaszthatóak, széles körben egy vitatott és 
sokak számára barbár módszerrel, íjhorgá-
szattal ejtik el Qket (íj vagy íjpuska hasz-
nálatával; angulol „bowfishing”). A dolgot 
csak tetézni látszik, hogy e halak gasztro-
nómiai, sQt piaci szempontból sem igazán 
értékesek, s még ikráik is méreganyagot 
tartalmaznak1, 3, 4.

E primitív halak testfelépítésén több 
különleges, Qsi bélyeg is megfigyelhetQ. 
Pikkelyeik vastagok, csontos bázisukon 
egy ganoin nev_ szövettel szilárdítottak. 
A ganoin rendkívül kemény és ellenál-
ló, ennek köszönhetQen a kajmánhalak 
pikkelyzete lovagi páncélhoz hason-
ló védelmet biztosít e halak számára. 
Ez a „páncélzat” olyan kemény, hogy a 
kajmánhalak pikkelyeit a karibi Qslako-
sok egykor nyílhegyként, kiszárított, pik-
kelyes irháit pedig mellvértként használ-
ták. A ganoin egyébként megtalálható e 
halak koponyacsontjainak külsQ felszí-
nén (jól megfigyelhetQ még a fosszilis 
koponyacsontok többségén is), és részt 
vesz úszósugaraik szilárdításában is. A 

SZABÓ MÁRTON

Kajmánhalak
A pecások dinoszauruszai

„Annyit a magam buta fejivel is tudok, hogy az emberi élet rendje olyasmi, 
mint teszem azt a halak élete a patakban.”

Wass Albert

Kajmánhal-preparátum az ELTE-TTK Természetrajzi Múzeumában (A szerzQ felvételei)

Lepisosteus osseus (hosszúorrú 
kajmánhal, felül) és Atractosteus spatula 

(nagy kajmánhal, alul) fogazata. Jól 
láthatóak a két génusz fogazatában 

megmutatkozó különbségek
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kajmánhalak csigolyái a fej felQli olda-
lukon domborúak, farok felQli oldalukon 
pedig homorúak (opisthocoel csigolyák). 
Fogaik keresztmetszeti képén egy gyer-
mek keze által rajzolt margarétához ha-
sonló mintázatot láthatunk (plicidentin 
fogszerkezet), melyet a fog dentinjének 
alap-csúcs irányú, a pulpaüreg felé törté-
nQ lef_zQdései hoznak létre.

Különleges bélyegük még, hogy az ala-
csonyabb oxigéntartalmú vizekben is ké-
pesek életben maradni azáltal, hogy idQ-
rQl idQre a felszínre jönnek „levegQt nyel-
ni”. Úszóhólyagjuk összeköttetésben áll 
a nyelQcsövükkel, mely egység így (kép-
letesen szólva) primitív tüdQként képes 
m_ködni. Mi több, az úszóhólyag belsQ, 
sejtes felszíne érdes, mely érdesség meg-
növeli az oxigén felvételére alkalmas fe-
lületet. A „levegQnyelés” aktusa még a jó 
oxigénellátottságú akváriumokban tartott 
példányokon is gyakran megfigyelhetQ, 
noha egyes szerzQk szerint a vadon élQ 
példányok hideg idQjárás esetén (nagyjá-
ból októbertQl áprilisig) felhagynak e szo-
kásukkal.

A kajmánhalak feje hosszirányban, faj-
tól függQen már-már csQrszer_en meg-
nyúlt, ugyanakkor egy-két kivételtQl el-
tekintve papucsszer_en lapított is, mely a 
markáns fogazattal együtt krokodilhoz ha-
sonló megjelenést kölcsönöz, innen ered e 
halak magyar neve.

Egy bonyolult kirakós

A kajmánhalak nagyjából 130 millió éve, 
a kora-kréta kortól vannak jelen Földün-
kön, maradványaik elQkerültek Észak- és 

Dél-Amerikában, Európában, Afrikában 
és Indiában1. Ellenálló, csillogó pikkelye-
ik, fogaik és csigolyáik világszerte a gerin-
ces-lelQhelyek jellegzetes és gyakori ma-
radványai. A legidQsebb, kajmánhalaknak 
tulajdonított fosszília a „Paralepidosteus” 
precursor néven leírt két csigolyamarad-
vány, ami az afrikai Kongó folyó mentén 
került a felszínre5.

Magyarországon is ismertek kajmán-
halak tól származó maradványok, eled-
dig mind késQ-kréta (santoni) üledékek-
bQl. Az Ajka–Csingervölgyben egykor 
bányászott kQszénbQl kiiszapolt gerin-
ces-maradványok között kajmánhalak fo-
gait is megtalálták, valamint ugyanezen 
formációból ismert egy jó megQrzQdés_ 
kajmánhalcsigolya is Káptalanfa mellQl6. 
A dinoszaurusz-maradványairól már rég-
óta jól ismert iharkúti gerinces-lelQhelyen 
már az elsQ ásatások alkalmával elQkerül-
tek kajmánhal-maradványok. Mára ezek 
a leletek eléggé megszaporodtak az innen 
származó anyagban, s mostanra fogakat, 
pikkelyeket, csigolyákat, állkapocs-töre-
dékeket és egyéb koponyaelemeket is ta-
karnak. A maradványok részletes elem-
zése során azokat az Atractosteus nembe 
sorolták7. 

Ezek persze izolált leletek, nem egybe-
tartozó csontvázrészek vagy teljes csont-
vázak. Ilyenek azonban ismertek a világ 
más tájairól is, például a németországi 
Messel eocén korú üledékébQl, melyek az 
iharkútinál jóval fiatalabbak. ErrQl a lelQ-
helyrQl már jó ideje ismert egy különle-
ges, rövidorrú kajmánhal is, a Masillosteus 
kelleri8. A fejforma terén egy másik szél-
sQség bemutatására került sor 2016 év ele-
jén, amikor is kutatók egy extrém hosszú 
koponyájú fosszilis kajmánhalat írtak le 
Északkelet-Mexikó (Múzquiz, Coahuila) 
területérQl, Herreraichthys coahuilaensis 
néven9.

Persze az új és/vagy extrém meg-
jelenés_ fajok leírásán túl a paleo-
ichthyiológusok egyéb témákat is fesze-
getnek a fosszilis kajmánhalakkal kap-
csolatban. Hosszú ideje vita tárgyai a 
különbözQ kajmánhal-génusok egyértel-
m_ elkülönítQ bélyegei. Edward Orlan-
do Wiley 1976-os munkájában10 többek 
között rávilágított egy, a kajmánhalak 
kopoltyúíve mögött, kissé a háti oldal fe-
lé elhelyezkedQ csont, a supracleithrum 
fontosságának eshetQségére. Wiley sze-
rint a ma is megtalálható Atractosteus 
és Lepisosteus génusok ezen csont-
ja szemmel láthatóan eltér egymástól, 
hisz míg az elQbbi csoport esetén a 
supracleithrum dorzális ízesülési felüle-
te alapvetQen egyszer_, kapcsoló bordák 
nélküli, addig az utóbbi taxon ugyan-
ezen csontjának hát felüli artikulációs 
felszíne valamelyest bonyolultabb, és 
ízesülési bordákat visel. Noha Wiley a 

supracleithrumok morfológiai különbö-
zQségére vonatkozó állítását jó eredmé-
nyekkel fektette recens analógiákra is, 
módszerét eleddig alig néhányan „vet-
ték igénybe” 1976 óta, akkor is inkább 
mint irányadó segítségként tekintettek 
rá. Ennek valószín_leg oka az, hogy egy 
kajmánhalból sokkal gyakrabban marad-
nak meg az eleve számbeli fölényben is 
levQ, igen ellenálló fogak és/vagy pikke-
lyek (izolált fosszilizáció esetén), mint 
egy ilyen, alapvetQen törékeny és bonyo-
lult csontelem.

Valamivel késQbb, 1997-ben Bernard 
Sigé és munkatársai egy másik, ugyan-
csak fontos határozóbélyegként esetleg 
szóba jövQ különbségre hívták fel a kuta-
tótársadalom figyelmét11. Sigé és csapata 
a kajmánhalak fogazatát vette elQ, mely-
ben a nagyobb fogakból álló (elsQdleges) 
sor az Atractosteusoknál zömök, dárda-
szer_ fogakból áll, a Lepisosteusoknál pe-
dig t_szer_, kúpos fogakból. Ezt a megfi-
gyelést egyébként a recens kajmánhalak 
tökéletesen alátámasztják. A módszert ké-
sQbb több kutató is felhasználta a fosszilis 
kajmánhal-anyagok taxonómiai besorolá-
sa kapcsán, noha önmagában csak a fo-
gakra hagyatkozni igencsak kevés.

Sigé és munkatársainak említett pub-
likációja idején már javában folytak a 
munkálatok a kérdés egy másik oldal-
ról történQ, kissé talán kifinomultabbnak 
ható megközelítése kapcsán. Mireille 
Gayet és François Jean Meunier már 
1986-ban elkezdtek kidolgozni egy mód-
szert a kajmánhal- (Lepisosteidae) és a 
sokúszós csukataxonok (Polypteridae) 
megkülönböztetésére, mely módszer 
ganoid pikkelyek elektronmikroszkó-
pos vizsgálatán alapult12. A kidolgozott, 
eredményekkel alátámasztott módszert 
végül 2002-ben publikálták részleteiben 

Lepisosteus osseus (hosszúorrú 
kajmánhal) koponyája oldal- és 

felülnézetbQl, nagyításban a csontokat 
borító ganoinmintázat

Atractosteus spatula (nagy kajmánhal) 
ganoid pikkelye, valamint a ganoinréteg 

tipikus elektronmikroszkópos képe
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is13, noha azt már korábban is felhasz-
nálták egyéb írásaik kapcsán14. A mód-
szer a pikkelyeket borító ganoin elekt-
ronmikroszkópos képén látható aprócska 
dudorok (ganoin-tuberkulumok) átmérQ-
jének és a dudorok közti távolság méré-
sén alapszik, illetve az így kapott szám-
adatokban megmutatkozó különbsége-
ken a különbözQ taxonok között. Gayet 
és Meunier az összes, számukra hozzá-
férhetQ recens és fosszilis taxont megvizs-

gálták, és többek között arra jutottak, hogy a 
Lepisosteusok tuberkulumainak átmérQje je-
lentQsen kisebb az Atractosteusokénál, míg 
a tuberkulumok távolsága a Lepisosteus-
fajok esetén szignifikánsan nagyobb. Gayet 
és Meunier eredményeit azóta több kutató is 
felhasználta saját eredményeinek alátámasz-
tására. Megjegyzésre érdemes, hogy már 
más szerzQk (pl. Lance Grande1) is megkí-
séreltek egyéb különbségeket keresni e ha-
lak pikkelyeinek ganoin-mintázata kapcsán.

A magyarországi, iharkúti kajmánhal-le-
letek kapcsán a velük foglalkozó kutatócso-
port abban a különleges és szerencsés hely-
zetben volt, hogy mind a supracleithrum, 
mind a fogak (százszámra), mind a pikke-
lyek rendelkezésre álltak a leletanyagban, 
így az Atractosteus-rokonságot valamelyest 
meggyQzQbb bizonyossággal állapíthatták 
meg7.

A kajmánhalak napjainkban

Mi a helyzet a napjainkban is élQ 
kajmánhalakkal? Ezek állatok iránt nem 
csak a sporthorgászok érdeklQdnek, hi-
szen az elmúlt néhány évben a legkülön-
bözQbb anatómiai, ökológiai és genetikai 
kutatások középpontjai is voltak.

2010-ben kubai kutatók az 
Atractosteus tristoechus („kubai 
kajmánhal”) ontogenetikai változását 
követték nyomon15. A vizsgálati halakat 
a kikelésüktQl számított 18 napig vizs-
gálták. A kutatók külsQ képletek meg-
jelenését, redukcióját vagy elt_nését, 
a kültakaró pigmentáltságának milyen-
ségét, valamint viselkedésbeli sajátsá-
gokat vizsgáltak a kajmánhal-lárvákon. 
Amellett, hogy e karakterek alapján há-
rom jól elkülöníthetQ fejlQdési stádiumot 
különítettek el a lárvális állapoton belül, 
a kutatók azt is leszögezték, hogy a ku-
bai kajmánhal lárváinak orr-része (ango-
lul „snout”) keskenyebb, feje pedig hosz-
szabb, mint a többi kajmánhalfaj lárváié.

Samuel Walter Kelley két ivarérett 
nöstény Lepisosteus osseus („hosz-
szúorrú kajmánhal”) gerincoszlop-de-
formitását vizsgálta16, eredményeirQl 
2011-ben egy rövid cikket jelentetett 
meg. Noha a vizsgált példányok sú-
lyos hyperkyphosisban szenvedtek (= 
a gerincoszlop abnormális mérték_ há-
ti irányú domborulata), végsQ soron jó 
kondícióban voltak. Komputertomográ-
fiás vizsgálatok kimutatták, hogy a pél-
dányok érintett gerincszakaszának de-
formitását több csigolya összenövése 
okozta. A vizsgálatok nem mutattak ki 
semmilyen összefüggést esetleges sérü-
lésekkel (pl. csonttörés), a vizsgált pél-
dányok esetén a kyphosis okozta defor-
mitás valószín_leg veleszületett bélyeg 
volt, esetleg valamilyen környezeti té-
nyezQ okozhatta (pl. toxinok).

2013-ban egy texasi kutatókból ál-
ló csoport az Atractosteus spatu-
la kajmánhalfaj szexuáldimorfizmusát 
vizsgálta17. Kutatásuk egyik újszer_sége 
abban áll, hogy vizsgálataik halak külsQ 
paramétereit mérték, azaz vizsgálataik 
nem tették szükségessé a halak elpusz-
títását (pl. belsQ anatómiai vizsgálatok-
hoz). A két nem közti mérhetQ különbsé-
gek között szerepel a megnyúlt orr-rész 
és a fej hossza, a farokúszó tövének ma-
gassága, valamint a farkalatti úszó tövé-
nek hossza. 

Egy idei, témájában hiánypótló 2016-
os publikáció18 két partközeli, félsósvízi 
élQhelyen élQ „hosszúorrú kajmánhal”  
(Lepisosteus osseus) populációt vizs-
gált. A cikk vizsgálatának tárgya volt az 
állatok kora, növekedése és szaporodá-
si szokásaik részletei. Noha a faj erede-
ti élQhelyén tulajdonképpen gyakorinak 
számít, a félsós- és sósvízi populációk 
alapvetQ biológiája egyelQre még csak 
hiányosan ismert. A példányokat két fo-
lyótorkolatban gy_jtötték 2012 májusá-
tól 2013 júliusáig. A vizsgálatok ered-
ményeképp a kutatók arra jutottak, hogy 
ezek a kajmánhalak késQ tavasszal vál-
nak termékennyé és kezdenek el ikrázni, 

melyre egy QsztQl kezdQdQ és egész té-
len át tartó periódusban készülnek. Ezek 
az eredmények értékes bepillantást en-
gednek a félsósvízi élQhelyeken élQ L. 
osseus populációk biológiájába. Továb-
bi kutatások, melyek az ikrázás pontos 
idQzítését és helyszínét, vagy e faj ezen 
egyedeinek napszakos vándorlását cé-
loznák, további fontos, összehasonlító 
információt szolgáltathatnának a „hosz-
szúorrú kajmánhal” reprodukciós bioló-
giája kapcsán.

Összegzés

Hazánkban (néhány akváriumi pél-
dánytól eltekintve) mára csak fosszilis 
kajmánhallal találkozhatunk. Remélhe-
tQleg a bakonyi késQ-kréta üledékekbQl 
egyre nagyobb számban elQkerülQ kaj-
mánhal-maradványok hozzásegítenek 
minket e halak anatómiájának (ezáltal ta-
xonómiai hovatartozásának), és Qsföldraj-
zi elterjedésének minél részletesebb meg-
ismeréséhez. 

A remény, hogy a magyarországi lelet-
anyagból egyszer talán egy önálló, a tu-
domány számára új fajt lehessen leírni, 
korántsem álomszer_, ám izolált fogak, 
csigolyák, pikkelyek, valamint töredékes 
koponyaelemek alapján e maradványok fa-
ji szint_ határozása nem volna megalapo-
zott. Minthogy az iharkúti lelQhelyen min-
den évben többhetes ásatásokkal kutatnak 
az egykor élt élQvilág maradványai után, 
idQvel remélhetQleg elQkerülnek a magyar 
kajmánhal további, még fontosabb marad-
ványai, például további, ganoinnal díszí-
tett koponyaelemei is. f
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ELINDULT AZ ELSP EXOMARS

Orosz Proton hordozórakétával Bajkonur-
ból március 14-én indították az Európai 
^rügynökség (ESA) elsQ, az oroszokkal 
közösen készített ExoMars szondáját a 
Mars felé. A pályára állítás minden moz-
zanata sikerült, így a szonda jelenleg úton 
van a vörös bolygó felé, ahová október 
19-én érkezik meg. (A mostani indítási ab-
lakban eredetileg a NASA is indított volna 
egy szondát, de az InSight startját m_szaki 
problémák miatt a következQ, 2018-as in-
dítási ablakra kellett halasztani).

Az ExoMars program mostani küldetésé-
nek fQ része a gáznyomokat keresQ (Trace 
Gas Orbiter, TGO) keringQ egység. Ezzel 
elsQsorban azokat a légköri metánfeldúsulá-
sokat szándékoznak feltérképezni, amelyek 
mikroorganizmusok jelenlétével hozhatók 
kapcsolatba. A TGO-t fékezQ manQverek so-
rozatával 2017-re 400 km magas körpályára 
állítják a Mars körül, innen keresi a feltéte-
lezett múltbeli és jelenlegi marsi élet jeleit. 
Vizsgálatait az ibolyántúli és az infravörös 
spektrométerrel végzi, miközben sztereó-
kamerája térhatású felvételeket készít a fel-
színrQl. Emellett a TGO a kozmikus sugár-
zás és a marsi talaj kölcsönhatását, valamint 
a hidrogéntartalmú ásványok elQfordulását 
is vizsgálja. Számunkra fontos körülmény, 
hogy az egyik színes kamera (CaSSIS) fe-
délzeti szoftverrendszerét egy magyar cég, 
az SGF Kft. szakemberei fejlesztették.

A TGO ezen kívül magával viszi a 
Schiaparelli nev_ (Entry, Descent and 
Landing Demonstrator Module, EDM) 
leszállóegységet is. Az orbiterrQl leváló 
Schiaparelli ejtQernyQkkel és orosz 
építés_ fékezQrakétákkal lágy le-
szállást hajt végre. Újszer_ meg-
oldás az a szándékosan összeron-
csolódó szerkezet, amelyik leérke-
zéskor az ütés erejét csillapítja. A 
Schiaparelli fQ célja, hogy kipró-
bálja a leszállás technológiáját, de 
közben a Mars légkörét és elekt-
romos terét is vizsgálja. A szonda 
a legerQsebb porviharok idQsza-
kában érkezik meg a Meridiani-
síkágra, ezért a leszállás lehetQsé-
get kínál a porviharok függQleges 
szerkezetének felderítésére, és an-
nak értékelésére, milyen kockáza-
tot jelentenek a majdani leszállásokra ezek 
az idQjárási események. M_ködési idejét 
mindössze négy marsi napra tervezik.

A TGO m_ködését sokkal hosszabb-
ra tervezik, a keringQ egység reléállo-
másként fontos szerepet kap az ExoMars 
program folytatásában, amikor a 2018-
as indítási ablakban ugyancsak az ESA 
és Oroszország együttm_ködésében ké-
szítendQ marsjárót küldenének a bolygó-
ra. Az ExoMars napelemes roverje nagy-
jából akkora lesz, mint a NASA Spirit és 

Opportunity marsjárói, az orosz építés_ 
leszállómodult viszont radioizotópos ge-
nerátorral is felszerelik, hogy az lássa el 
energiával a fedélzetén m_ködQ idQjárási 
állomást és a többi m_szerét. A küldetést 
hathónaposra tervezik.

(www.skyandtelescope.com, 
2016. március 14.)

ÚJABB SZARVAS DINOSZAURUSZ: 
MACHAIROCERATOPS

A Ceratopsiák közé tartozó szarvas dino-
szauruszok bonyolult fejdíszükrQl ismer-
tek. A Utah államban talált új fajuknál két 
különleges, elQrehajló tüske található a 
fodros nyaki gallér távolabbi végénél. A 
Machairoceratops cronusi szokatlan alakú 
tüskéi elérhetik az 1,2 m hosszúságot, és a ku-
tatók szerint egy felt_nQ párzási bemutató ré-
szét alkothatták, de a pontos funkciójuk még 
bizonytalan. A megtalált koponyatöredéket a 
korábbi leletekkel összehasonlítva, az állat 
testhossza 6–8 méter lehetett, 1–2 tonnás tö-
mege pedig fele volt az eddig ismert legna-
gyobb Ceratopsiának (Triceratops). Körül-
belül 81–77 millió évvel ezelQtt élt, amikor 
Észak-Amerikát egy hatalmas tengerág két 
részre osztotta. Appalachia helyezkedett el 
keleten, míg Laramidia a mai nyugati part 
mentén húzódott Alaszkától Mexikóig. Mi-
közben Laramidia kanadai részén számos 
Ceratopsiát fedeztek már fel, a déli rész (mai 
Utah, Mexikó) nagyrészt feltáratlan ma-
radt. A most leírt új faj a Diabloceratopshoz 
csatlakozik, ez az egyetlen ismert rokona 
Laramidia déli részérQl. 

Az eddig elQkerült leletek szerint a szar-
vas dinoszauruszok két csoportra szakad-
tak a késQ-krétában. A kontinensen belüli 
földrajzi szétválás segíthette elQ a nagyon 
változatos fejdíszek kialakulását, ami a 
csoport ikonikus bélyegévé vált. A felfe-
dezés jól mutatja az észak-amerikai fosz-
szilis lelQhelyek gazdagságát. Annak elle-
nére, hogy mintegy 150 éve folyik a terület 
kutatása, még mindig új fajokra lehet buk-
kanni a rétegekben. 

(PLoS ONE, 2016. május 18.)

Ilyennek képzeljük a Machairoceratops cronusit
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250 EMLPSSZER^  
KORA-KRÉTA FOG

A tritylodontidák kisméret_, erQsen specia-
lizált állatok voltak, melyekrQl korábban azt 
gondolták, hogy kihaltak a késQ-jurában, mi-
vel ugyanazokat az ökológiai fülkéket foglal-
ták el, mint a sokkal jobban alkalmazkodó ko-
rai emlQsök. A Kuwajima lelQhelyen (Japán) 
felfedezett fogak viszont arra utalnak, hogy 
mégsem haltak ki a jurában, hanem legalább 
a kora-krétáig tovább éltek. Az állatok me-
legvér_ek voltak, metszQfogaik a mai rágcsá-
lókéhoz hasonlítottak, és egyéb emlQsszer_ 
tulajdonságaik is voltak. Az egyetlen jellem-
vonás, ami elkülönítette Qket az emlQsök-
tQl, egy csökevényes csont az állkapcsukban, 
ami a hüllQkkel hozza Qket összefüggésbe. 
NövényevQként a tritylodontidáknak egye-
dülálló fogai voltak, melyeken három sor-
ban helyezkedtek el a gumók. Ez az egyedi 
alkalmazkodás lehetQvé tette nekik a precíz 
harapást, a paleontológusokat pedig abban 
segíti, hogy elkülönítsék Qket a többi csoport-
tól. A kutatócsoport szerint ez az elsQ olyan 
tritylodontákkal foglalkozó tanulmány, ahol a 
kutatóknak csak fogak álltak a rendelkezésé-
re. Ezek részletes vizsgálata azonban lehetQ-
vé teszi annak megállapítását, hogy új fajról 
van-e szó, és így elhelyezhetik a japán marad-
ványokat a rejtélyes csoport törzsfáján.

(Journal of Vertebrate Paleontology, 
2016. április)

A MUSLICA ÓRIÁSSPERMIUMA

Az állatvilágban a spermiumok általában jó-
val kisebbek a petesejteknél, viszont a hímek 
ezekbQl sokat képesek termelni. A nagymeny-
nyiség_ apró spermium növeli a sikeres meg-
termékenyítés valószín_ségét, fQleg akkor, ha 
a nQstény több hímmel is párosodik. Ilyenkor 
a különbözQ hímek ivarsejtjei közötti versen-
gés a megtermékenyítésért a spermiumok 
mennyiségének emelkedésével nQ. A spermi-
umok versengése elQsegíti a párosodás utáni 
ivari szelekciót, a legjobb ivarsejt elQnyben 
részesül a nQstény szaporítószervében. Ezért 
is megdöbbentQ, hogy egyes élQlényeknél, 
pl. a Drosophila bifurca-nál kevés, de óriá-
si méret_, majdnem hat centiméter hosszú 
hímivarsejt jön létre. Az eset ellentmond az 
ivari szelekcióval kapcsolatos általános né-
zetnek, mivel ha kevés spermium verseng a 
megtermékenyítésért, akkor enyhül a szelek-
ciós nyomás a spermiumokra. Ha csak kevés 
ivarsejt kerül át a nQsténybe, a hosszabb sper-
mium evolúciója és szelekciója is csökken, 
vagy megáll.

Stefan Lüpold (Zürichi Egyetem) elQször 
próbált magyarázatot adni az óriásspermium 
evolúciójára. Munkatársaival együtt bemutat-
ta, hogy az ivari szelekció nagymértékben hat 
a muslicákban a spermiumok evolúciójára. A 
különbözQ Drosophila fajok szexuális tulaj-

donságaira vonatkozó kísérleti, genetikai és 
összehasonlító tanulmányokat vetettek egybe. 
Kiderült, hogy a nQstények ivarszervei elQny-
ben részesítik a hosszabb spermiumokat. Mi-
nél nagyobb a hímivarsejt, annál kevesebb 
termelQdik belQle és adódik át, ezért a nQs-
tényeknek annál gyakrabban kell párosodni 
a megtermékenyüléshez. Minden párosodás 
újabb lehetQség az ivari szelekcióra a sper-
miumok versengése miatt. A muslicák nagy 
hímivarsejtjei képesek kisebb versenytársai-
kat kiszorítani a nQstény szaporítószervébQl. 
Az ivari szelekció ezért a hosszabb spermiu-
mokat részesíti elQnyben. 

Másrészt, a kistermet_ hímek kevesebbet 
tudnak befektetni az ivarsejttermelésbe, és a 
tartalékuk néhány aktus után kimerül. Csak 
a nQstények által elQnyben részesített nagy és 
egészséges hímek képesek többet létrehozni, 
annak ellenére, hogy a hosszabb ivarsejt na-
gyobb energiaveszteséggel jár. Ezért a gya-
kori párosodás a nagy és erQs hímeket juttatja 
elQnyhöz. A hosszabb spermium génje ezért el 
tud terjedni a populációban, ami hajtja a hosz-
szú ivarsejt evolúcióját. Ez a bonyolult rend-
szer tartja fenn, vagy akár felerQsíti az ivari 
szelekciót akkor is, ha csak néhány spermium 
verseng a megtermékenyítésért.             

(sciencedaily.com, 2016. május 25.)

APRÓ ÉLPLÉNYEK NAGY HATÁSA 

Az East Anglia Egyetem tudósai rájöttek ar-
ra, hogy egy apró, de nagy mennyiségben 
elQforduló óceáni szervezet hogyan m_ködik 
közre a Föld éghajlatának szabályozásában. 
A Pelagibacteralesnek nevezett baktérium-
csoport a Föld légkörének stabilizálását segí-
ti elQ. Kimutatták, hogy feltehetQleg az apró 
baktériumok termelik a környezet szempont-
jából fontos gázt, a dimetil-szulfidot. A kuta-
tók azonosították és jellemezték a tulajdonsá-
gért felelQs gént is. Ez a típus egyike a legna-
gyobb mennyiségben elQforduló baktériumok-
nak, minden evQkanálnyi tengervíz félmilliót 
tartalmaz. Molekuláris genetikai módszerek-
kel tanulmányozták a dimetil-szulfid-termelést, 
mely a felhQképzésben játszik szerepet. Bebi-
zonyosodott, hogy a tengeri plankton által lét-
rehozott nagy mennyiség_ dimetil-szulfonio-
propionátot a Pelagibacterales apró szervezetei 
bontják le dimetil-szulfiddá. A keletkezett gáz 
ezután szerepet játszik a klíma szabályozásá-
ban, mivel növeli a felhQcseppecskék mennyi-
ségét, emiatt pedig csökken a tenger felszínére 
jutó napfény mennyisége. A baktériumok egy 
korábban ismeretlen enzimen keresztül ter-
melnek dimetil-szulfidot. Ugyanez az enzim 
jelen van más, hasonlóan gyakori tengeri bak-
tériumfajban is. Eddig jelentQsen alábecsülték 
a mikrobák szerepét e fontos gáz termelésé-
ben. A Pelagibacterales tagjai a klíma stabili-
tásának igen fontos szereplQi. A dimetil-szulfid 
klímára kifejtett hatását vizsgáló modelleket 
is tovább kell fejleszteni ezen az alapon. A 

PelagibacteralesekbQl hiányzik a más baktéri-
umokban meglévQ genetikai szabályozó me-
chanizmus. Mivel e szervezetek a tápanyagban 
szegény óceánban alakultak ki, ezért az összes 
élQlény közül az egyik legkisebb genomja van, 
mert a kis genom replikálódásához kevesebb 
erQforrás szüksége. 

(sciencedaily.com, 2016. május 16.)

A MENTÁLIS ERPFESZÍTÉS 
RAGÁLYOS

ElQfordulhat, hogy egy kávézóban jobban 
megy a munka, mint például a hálószobá-
ban, de valószín_leg nem azért, amiért ezt 
elhihetik velünk. Ahelyett, hogy a zajok és a 
nyüzsgés stimuláló hatással lenne ránk, va-
lójában azért jobb a teljesítményünk, mert a 
koncentráció ragadós. Azoknak, akik otthon-
ról dolgoznak, egy kávéház csábítóbb a mun-
kavégzésre, mintha beülnénk egy könyvtárba. 
Annak, hogy zajos és nyüzsgQ helyeken vég-
zünk szellemi munkát, hogy fokozzuk kreati-
vitásunkat és koncentrációnkat, nagy sajtója 
van az utóbbi években. Kutatások kimutatták, 
hogy a mérsékelt környezeti zaj javítja a krea-
tív feladatok teljesítését.  Még internetes oldal 
(coffitivity.com) is született, melyen kávéházi 
zajokat imitálnak, hogy az ottani környezet 
hangjai idézQdjenek fel a használójában. De 
nem lehetséges-e, hogy nem is a zajokhoz, ha-
nem az emberekhez van köze a hatékonyabb  
munkavégzésnek? Közel száz éve ismeri a 
pszichológia a hallgatóság-hatást, vagyis azt, 
hogy már egy kis közönség jelenléte is fokoz-
za a teljesítményt. Ezzel kapcsolatos kísérletet 
már 1898-ban publikáltak. 

Ám a fentiek egyike sem kínál magyará-
zatot arra, hogy egy beszélgetQ, olvasó, pi-
henQ emberekkel teli kávéház miért ösztö-
kél bennünket serényebb és eredményesebb 
munkára. Lehetséges, hogy éppen az ser-
kent bennünket, hogy jórészt olyan embe-
rekkel vagyunk körülvéve, akik szintén el-
mélyülten és keményen dolgoznak. Ezt lát-
szik megerQsíteni egy nemrégiben készült 
tanulmány, mely szerint a mentális erQfeszí-
tés ragályos. Különféle feladatokat teljesítQ 
embereket ültettek egymás mellé, s amikor 
az egyik személy munkája nehezebb volt, a 
mellette ülQ személy is keményebben dol-
gozott, holott mit sem tudott arról, hogy a 
másiknak mi a feladata. Hogy ez a hatás 
miként érvényesül, még nem tisztázott, de 
elképzelhetQ, hogy befolyásolja más embe-
rek testtartása, légzése.  Nagyon valószín_ 
tehát, hogy a kávéházi zajoknak az égvilá-
gon semmi közük sincs a jobb teljesítmény-
hez – sokkal inkább az olyan környezetnek, 
melyben serényen dolgozó emberek vesz-
nek körül bennünket. Ha pedig ragaszko-
dunk a kávéhoz, inkább olyan helyre üljünk 
be, ahol sok ember van, s ne olyanba, mely-
ben kevesen vannak és nyugalmat ígérnek.  

(New Scientist, 2016. május 27.)
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A DÉLI TENGEREK KEVÉSBÉ 
MELEGSZENEK

Az Antarktisz környéki vizek talán az 
egyedüliek, ahol nem észlelhetQ az em-
ber okozta globális klímaváltozás hatása. 
Amerikai kutatók a kontinenst körbefutó 
óceáni áramlásokban látják annak okát, hogy 
ott a tengervíz hQmérséklete nem változik, 
miközben másutt melegszik. Ezek az áramlá-
sok ugyanis folyamatosan juttatnak a felszín-
re olyan vizeket, melyek az ipai forradalom 
kezdete óta nem találkoztak a légkörrel. A 
viharos nyugatias szelek által hajtott sarkvi-
déki áramlások észak fel nyomják a felszíni 
vizeket, utat engedve a nagy mélységbQl fel-
áramló vizeknek. A Föld más térségeiben is 
vannak ilyen feláramlások,  de míg azok pár 
száz méter mélybQl érkeznek, az An tarktisz 
környékén akár két kilométerrQl is származ-
nak. Ez a víz több száz, sQt több ezer éve ta-
lálkozott utoljára a légkörrel, valahol az At-
lanti-óceán északi részén, ahol lesüllyedt, és 
az óceáni szállítószalagon délre, nagy mély-
ségbe vándorolt. A déli tengerek késlelte-
tett felmelegedése rendszeresen megjelenik 
a klímamodellekben, ennek a klasszikus ma-
gyarázata azonban téves volt. Korábban úgy 
vélték, hogy a felszínen felvett hQ lefelé ke-
veredik, ám az újabb kutatások kimutatták, 
hogy a hQ a felszínen észak felé elszállítódik. 
Az Atlanti-óceánban a felszíni hQ észak felé 
áramlik, egyenesen az Északi-sarkvidékre, 
ahol felmelegedést okoz, míg délen gyakor-

latilag stagnál a hQmérséklet. Ez is példa arra, 
hogy a globális felmelegedés annyiban egy-
általán nem globális, hogy a Föld különbözQ 
régióiban több fokban kifejezhetQ eltérések 
mutatkoznak.
(University of Washington, 2016. május 30.)

EZÜSTRUHÁBAN  
A SIVATAGI NAP ELLEN

A Szaharában nem ritka a negyven vagy akár 
ötven fok sem – árnyékban, ez azonban elég 
ritka a Föld legnagyobb sivatagában. A köz-
ponti Szaharában honos ezüsthangya déli for-
róságban tett kirándulásaira ezért fényvissza-
verQ védQruházatot fejlesztett ki: szQrzete a 
napfényt visszaveri, amely ezüstös csillogást 
kölcsönöz a rovarnak. Egy belga kutatócso-. Egy belga kutatócso-
port most a szQrzet optikai titkának járt utána.

A szorgos állatok elsQ védekezQ mecha-
nizmusa a hQség ellen a hosszú láb: amikor a 
talaj túl forró, hosszú lábaik távol tartják tes-
tüket a forró földtQl. De a felülrQl, a felhQtlen 
égboltról könyörtelenül sütQ nappal szemben 
is kifejlesztett az evolúció során egy kifino-
mult optikai mechanizmust: szQrzetük priz-
maként m_ködik, amely a fényt teljes egészé-
ben visszatükrözi – ez a hatás az úgynevezett 
teljes visszaverQdés.

Ha a fény ferdén esik a prizmára, 
amely nem más, mint hagyományosan egy 
háromszög_re csiszolt üveg, akkor a fény a 
prizma teljes felületén megtörik. Ha azonban 

a beesési szög meghalad egy bizonyos érté-
ket, akkor teljes visszaverQdés következik be. 
A fény akkor már nem a saját útjába hajlik, 
hanem visszaverQdik, akárcsak a tükörben. A 
prizmába a beesési szög megfelel a kimene-ába a beesési szög megfelel a kimene-a a beesési szög megfelel a kimene-
teli szögnek. Sok optikai eszközben, például 
az úgynevezett prizmás távcsövekben ezt a 
hatást használják ki.

A Brüsszeli Egyetem kutatócsoportja sze-
rint az ezüsthangya az egyetlen ismert állat, 
amelynek a színezetét a teljes visszaverQdés 
határozza meg. Nagy felbontású elektron-
mikroszkóppal végzett vizsgálat kimutatta, 
hogy minden egyes szQrszál belsQ szerkeze-
te úgy m_ködik, mint egy prizma, amelyben 
teljes visszaverQdés zajlik le.

A fény visszaverése ugyanis elQször is 
azt eredményezi, hogy a rovarok ezüstö-
sen csillognak, mintha tükrözött páncélt 
viselnének. Kiváltó oka azonban annak 
is, hogy a beesQ fény nagy része visszave-
rQdik, tehát az állatok testét el sem éri. A 
szQrzetüknek köszönhetQen ezek az álla-
tok tízszer annyi fényt vernek vissza, mint 
a speciális optikai hatású szQrzettel nem 
rendelkezQ hangyák – állapították meg a 
kutatók, amikor drasztikus eszközhöz fo-öz fo-z fo-
lyamodtak feltevésük igazolására: néhány 
teszthangya szQrzetét leborotválták. A han-
gyák borotválásából további felismerésre 
is szert tettek: a szQrzet a rovarok testhQ- a szQrzet a rovarok testhQ-
mérsékletét a napfényben mintegy 2 Celsi-ét a napfényben mintegy 2 Celsi- a napfényben mintegy 2 Celsi-
us-fokkal csökkenti.

(www.farbimpulse.de, 2016. május 25.) 

A Tudományos Újságírók Klubja és a 
Tudományos IsmeretterjesztQ Társulat 

a tudományt népszer_sítQ, ismeretterjesztQ 
blog elismerésére díjat alapított, amit az 
Élet és Tudomány egykori rovatszer-
kesztQjérQl, Juhari Zsuzsannáról nevez-
tek el. A díj átadására 2016. június 23-án 
került sor a TIT székházában.

A blogpályázatra 21 nevezés érkezett. A 
beérkezett pályázatokat a TUK elnökségé-
nek tagjai, a TIT képviseletében az Élet és 

Tudomány szerkesztQsége, valamint Juhari 
Zsuzsa gyermekei, Székely Flóra és Szé-
kely Kristóf értékelte.

Az ünnepségen köszöntQt mondott Dürr 
János, a TUK elnöke, Piróth Eszter, a TIT 
igazgatója, Székely Flóra és Gózon Ákos, az 
Élet és Tudomány fQszerkesztQje. Közösen 
adták át a Juhari Zsuzsanna-díjat, melyet a 
pangea.blog.hu nyert (készítQje többek között 
Szávoszt-Vass Dániel). A TUK különdíját, 
egy éves Élet és Tudomány, valamint Termé-
szet Világa elQizetést a tanarno.cafeblog.hu 
létrehozója, Kassa Tünde kapta. 

Tizenkét további pályázó elismerQ oklevélben 
részesült: Varga Máté http://criticalbiomass.

blog.hu/, Jamrik Levente Falanszter.blog.
hu, Rácz-Nagy Zsóia http://religio-logos.
blog.hu/, Országos Széchényi Könyvtár 
http://blog.oszk.hu/foldabrosz, Zsíros Lász-
ló Róbert és Hauptricht Tamás szertar.
blog.hu, Magyar Természettudományi Mú-
zeum http://mttmuzeum.blog.hu, Dr. Vö-
rös Anna http://nogyogyasznaplo.cafeblog.
hu/, Kuglics Gábor http://kugi.blog.hu , 
Árvai Tünde http://pecsinotortenet.blog.
hu, Ádám Péter http://duplax.cafeblog.
hu, Magyar Gyógyszerésztörténeti Tár-
saság http://www.gyogyszeresztortenet.
hu, Kubinyi EnikQ http://kutyakutatas.
blogspot.hu/.

A Juhari Zsuzsanna-díj átadása

Díjazottak és díjátadók (Trupka Zoltán felvételei)

Piróth Eszter és Dürr János átadja a 
Juhari Zsuzsanna-díjat
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INTERJÚ

– Ami a legtöbb férfit elQbb vagy utóbb 
utolér, az a merevedési zavar. Mennyire 
frusztráló a probléma, milyen gyakran for-
dulnak a betegek e tünettel orvoshoz?

– Sokszor elQfordul, hogy a férfiak szé-
gyellik e problémájukat, nem tudják, mi-
lyen körben lehet beszélni róla, milyen 
szakemberhez fordulhatnának. Az általá-
nos urológiai szakrendelésekkel talán az 
a legfQbb gond, hogy nincs idQ és lehetQ-
ség a pácienseket megfelelQ mélységében 
kivizsgálni. Erre sokkal alkalmasabb az 
andrológiai szakrendelés, ahol a partner 
bevonásával, intimebb körülmények kö-
zött lehet elvégezni a szükséges vizsgála-
tokat. Bíztató, hogy a merevedési zavarral 
megfelelQ szakemberhez fordulók száma 
folyamatosan növekszik, hiszen ez azt jel-
zi, hogy egyre nagyobb az olyan egészség-
tudatos emberek aránya a társadalomban, 
akik úgy gondolják, hogy az egészséghez 
a szexuális egészség is hozzátartozik.  A 
másik pozitívum, hogy a tünet háttere egy-
re jobban feltérképezett, és a kivizsgálá-
si lehetQségek is egyre eredményesebbek 
a különbözQ szakterületek szakemberei 
együttm_ködésének köszönhetQen, miköz-
ben egyre több sikeres terápiás módszer is 
rendelkezésre áll.

– Említette, hogy a merevedési zavar tü-
neti jelenség. Milyen kóros folyamatok áll-
nak a zavar hátterében?

– Az egyik legfontosabb, amit tudni kell 
a merevedésrQl, hogy az az erek által lét-
rehozott élettani folyamat. A barlangos tes-
tek központi részében pici artériák találha-
tóak, amelyek merevedéskor kitágulnak, 
és megtöltik a barlangos testek speciális 
szerkezetét vérrel.  Ennek következtében 
a hímvesszQ mérete megnQ, és létrejön 
az erekció. Éppen ezért, ha valakinek ér-
rendszeri problémája van, az merevedési 

zavarban is megnyilvánulhat. SQt, mivel 
ezek az erek kicsik, kisebbek, mint példá-
ul a szívet ellátó coronária artériák, bár-
milyen szív- és érrendszeri betegségnek 
elsQ tünete lehet. KülönbözQ nemzetközi 
vizsgálatokban kimutatták, hogy két év-
vel elQzi meg a merevedési zavar meg-
jelenése a különbözQ súlyosabb szív- és 
érrendszeri problémákat, például a szívin-
farktust.  Akár a mellkasi fájdalom, az an-
gina pectoris, a magas vérnyomás, az ér-
elmeszesedés, akár az ezek következtében 
egyes szervekben kialakuló keringési za-
varok mind-mind elsQ tünetként mereve-
dési zavar formájában is jelentkezhetnek.

– Mi a menete a kivizsgálásnak, milyen 
funkciókat néznek meg, ha egy beteg e za-
varral jelentkezik orvosánál?

– A hímvesszQ, a herék, a prosztata 
vizsgálata nagyon fontos része a sz_rés-
nek, hiszen a prosztata térfoglaló folya-
mata is nyomhatja a merevedésben sze-
repet játszó ereket és idegeket. Emellett 
nagyon fontos a hormonális állapot rög-
zítése, annak megállapítása, hogy ele-
gendQ-e, megfelelQ-e a páciens férfi 
nemihormon szintje.

– Csak a tesztoszteronnak, vagy más 
hormonnak is van szerepe a kórkép kiala-
kulásában?

– ElsQsorban a tesztoszteron a b_nös, de 
emellett nagyon fontos megnézni az úgy-
nevezett nemihormonkötQ fehérje szintjét 
férfiakban, mert ez inaktívvá teszi a tesz-
toszteront. Tehát a normál tartományban 
lévQ tesztoszteron is lehet hatékonyság 
tekintetében csökkent, ha a nemihormon-
kötQ fehérje szintje jelentQsen megemel-
kedik. Ez is szerepet játszik a férfiklimax 
során, ami idQtartamában hosszabb folya-
mat, mint a nQknél, a merevedési zavar ki-
alakulásához hozzájárulhat. De megemel-

kedhet a férfi nemihormonkötQ fehérje 
szintje súlyos májbetegségek esetén is. 
Fontos megemlíteni, hogy sok esetben a 
férfiak az alacsonyabb férfi nemihormon-
szintet egybQl összekapcsolják a szexuális 
zavarral. Pedig közel sincs ennyire szoros 
kapcsolat a kettQ között. Tesztoszteron kell 
a megfelelQ nemi vágy kialakulásához, 
a megfelelQ válaszkészséghez, de ennek 
azonnali pótlása – fQleg, ha határértéknél 
van – sok esetben nem fog a merevedési 
funkció javulásához vezetni, fQleg, ha társ-
betegségek, érbetegség, pszichés faktorok 
is hozzájárulnak a kórkép kialakulásához. 
Az alacsony férfi nemihormonszint keze-
lése – amennyiben indokolt – fQleg azért 
szükséges, hogy a csonts_r_ség ne romol-
jon, ne hízzanak el a páciensek, izomtöme-
gük ne csökkenjen, agyi funkciójuk ne ro-
moljon. Ebben is szerepet játszik ugyanis a 
tesztoszteron. Pótlásának hátránya viszont, 
hogy negatív hatással lehet a szívre és az 
érrendszerre (emeli a vérnyomást), nem 
megfelelQ alkalmazás mellett akár májká-
rosító is lehet. Ám, ha megfelelQ indokkal 
és megfelelQ kontrollal történik ennek al-
kalmazása, akkor ezek a mellékhatások 
kivédhetQk.

– Az egyik legismertebb merevedé-
si készséget javító hatóanyagot, a ún. 
sildenafilt szív- és érrendszeri betegségek 
kezelésére fejlesztették ki. KésQbb ismerték 
fel alkalmazhatóságát merevedési zava-
rokban. Mennyire ajánlható a páciensek-
nek a probléma orvoslására?

– Korábban intenzív osztályokon al-
kalmazták vérnyomáscsökkentQként, és 
ott észlelték merevedést fokozó „mel-
lékhatását”. Ez a jelenség felkeltette a 
gyógyszergyártók figyelmét, és ennek 
eredményeként születtek meg az ismert 
gyógyszerek. Itt fontos megjegyezni, hogy 

Szemérmes férfibajok
Beszélgetés Benyó Mátyás 

urológus-andrológussal

Melyek is azok a férfibajok, amelyeket olyan nagyon szemérmesen kezelünk? Az egyik 
mindenképpen a merevedési zavar, ami meglehetQsen sokakat érint, és amelynek hát-
terében a laikusok többnyire a libidót befolyásoló tesztoszteron szintjének csökke-
nését feltételezik. Valójában azonban a merevedési zavar tünet, melynek hátterében 
számos betegség állhat. Utalhat például komoly szív- és érrendszeri betegségre, de 
akár egy fenyegetQ szívinfarktus korai elQjele is lehet. A másik a meddQség. A mere-
vedési zavar és a férfi meddQség okairól és a korszer_ terápiákról Benyó Mátyással, 
a Debreceni Egyetem Urológiai Klinikájának adjunktusával, a Magyar Andrológiai 
Társaság vezetQségi tagjával beszélgettünk.
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azok a páciensek, akik félnek, vagy szé-
gyellnek ezzel a problémával szakember-
hez fordulni, különbözQ nem vényköteles 
gyógyszereket – interneten elérhetQ ké-
szítményeket – rendelnek. Ezekkel az a 
probléma, hogy bár ezt az elQállítók nem 
hangoztatják, jobb esetben ugyanazokat a 
hatóanyagokat tartalmazzák, mint a vény-
köteles gyógyszerek. A kezelés mégis ha-
tástalan lehet (a nem megfelelQ indikáció 
miatt), ami csalódottságot vált ki, illet-
ve súlyos szövQdmények is kialakulhat-
nak. Ennek oka az lehet, hogy az adagolás 
nem megfelelQ, de például az is, hogy a 
merevedési zavar hátterében súlyos szív- 
és érrendszeri betegség áll, így a gyógy-
szer szintén nem fogja elérni a kívánt 
hatást. Kockázat továbbá, hogy ezeket a 
gyógyszereket tilos nitráttartalmú gyógy-
szerekkel együtt szedni, mert nagyon sú-
lyos vérnyomásesést idézhetnek elQ, ami 
akár halálához is vezethet.  Mindezzel 
együtt, a merevedési zavar kezelésének 
valóban hatékony megoldását jelentik a 
foszfodieszteráz-5 enzimgátló készítmé-
nyek (hatóanyag: sildenafil, vardenafil, 
tadalafil, avanafil). Ez a gyógyszercsoport 
az elsQ vonalbeli választandó kezelés, me-
lyet megfelelQ kivizsgálás kell, hogy meg-
elQzzön, hiszen a gyógyszerek ára miatt, 
és a további szövQdmények megelQzése 
céljából is fel kell térképezni a merevedési 
zavart kiváltó okot. 

Megjelent egy tanulságos közlemény 
egy páciensrQl, aki más pszichoaktív sze-
reket is használt potencianövelésre, és ezek 
mellett szedett nem vényköteles gyógy-
szert is. Ennek eredményeként a mereve-
dési zavar ellentéte alakult ki nála, az úgy-
nevezett alacsony áramlású priapizmus. 
Ennek lényege, hogy szexuális inger nél-
küli tartós merevedés alakul ki. Ez elsQre 
csábítóan hangozhat a férfiaknak, azonban 
súlyos probléma. Ugyanis, merevedéskor 
a vér a barlangos testekben csapdába esik, 
és mindez szexuális inger nélkül követke-
zik be.  Ha ez az állapot hosszú órákig el-
húzódik, akkor a barlangos testekben oxi-
génhiány lép fel, ami szövetelhaláshoz, 
szövethegesedéshez, illetve súlyos, tartós 
merevedési zavarhoz vezet.  Ezért kell a 
vény nélkül kapható „vágyfokozó” szerek-
kel különösen vigyázni. A vényköteles, or-
vos által felírt foszfodieszteráz-gátlók ha-
tékonyak, eredményesek, de csak akkor, 
ha indokolt esetben és megfelelQ dózisban 
alkalmazzák Qket.

– Fontos probléma a férfi meddQség 
kérdése is, hiszen minden populáció túl-
élése szempontjából kulcsfontosságú, hogy 
mennyire termékeny egyik, vagy másik 
nem.  Hogyan alakul ez az utóbbi években 
Magyarországon, Európában, illetve a vi-
lágban a férfiak tekintetében?

– Sajnos a fejlett országokban általános 
probléma, hogy egyre nQ a meddQ párok 

aránya. Az okokról nagyon nehéz ponto-
sat mondani, jelenleg is számos kutatás 
zajlik, de már vannak megfontolásra ér-
demes felvetések.  Közrejátszhat benne az 
életmód, az életvitel, az a tény, hogy a fej-
lett országokban egyre idQsebb korra toló-
dik ki a gyermekvállalás. De szóba jöhet a 
mozgásszegény életmód, a túlsúlyosság, a 
szív- és érrendszeri betegségek, a dohány-
zás, a drogok általában. Maga az ülQ élet-
mód is kockázatot jelent, hiszen ilyenkor 
a herék vagy a prosztata folyamatos nyo-
más alatt van. Vagyis, mind a hQmérséklet, 
mind a nyomásviszonyok megváltoznak, 
és mindezek károsan hatnak, mint ahogy 
a sz_k ruházat is okozhat érproblémát. A 
környezeti hatások következtében a szer-
vezetbe jutó hormonszer_ anyagok károsí-
tó hatása is jelentQs lehet azokra, akik fo-
gékonyak rá.

– Csak külsQ, környezeti hatásokkal kell 
számolni, vagy lehetnek a háttérben hajla-
mok, örökletes hatások is? 

– Amikor diagnózist állítunk fel a he-
re szövettani elemzése alapján, és meg-
állapítjuk, hogy nincs hímivarsejt-terme-
lés, általában megkérdezik, hogy „örököl-
ték-e” a problémát. Valóban, meddQség is 
azokban is kialakulhat, akikben van hozott 
genetikai hajlam, akiket magzatként vagy 
korai gyermekkorban, pubertáskor ért va-
lamilyen környezeti hatás, ami lehet akár 
a környezetben található hormonok hatása 
is. Ha ugyanis hormonhatás éri az anyát, a 
magzatot, az a nemi fejlQdést is befolyá-

solja. És, ha már van egy nagyon pici, de 
még ki sem mutatható genetikai hiba, ami 
normálisan kompenzálódhatna, ám káros 
környezeti hatások érik az egyedet, ez 
meddQséghez, vagy a gyermeknemzés ne-
hezítettségéhez vezethet.

– Itt a hímivarsejtek számára, vagy az 
ivarsejtek életképességére gondol?

– Nagyon sok összetevQ van. Ha sper-
maelemzést végzünk, nem csak a hímivar-

sejtek számát, koncentrációját, életképessé-
gét állapítjuk meg. Nagyon fontos az alaki 
rendellenességek megállapítása és a mozgé-
konyság megítélése. Lehet valakinek akár 
nagyon sok millió életképes hímivarsejtje, 
ha nem mozognak célirányosan, nem fog-
nak eljutni a petesejthez. Ezek a klasszikus 
spermaparaméterek, de ezek mellett nagyon 
fontosak, és egyre nagyobb figyelmet kap-
nak a különbözQ funkcionális tesztek, ame-
lyek nemcsak mennyiségi paramétereket 
határoznak meg, hogy mennyi az életképes, 
a jó alakú sperma s és mekkora a koncent-
rációja, hanem a hímivarsejtek petesejthez 
való kötQdési képességét is. Erre is számos 
lehetQség ígérkezik – egyelQre még kutatási 
keretek között. Ilyen például a hialuronsav-
kötQdési teszt, ami mutatja a hímivarsejtek 
petesejthez kötQdQ hajlandóságának az ará-
nyát, vagy az örökítQanyag (DNS) törede-
zettségét vizsgáló kutatások vizsgálata a 
hímivarsejtekben. 

– Van példa arra, hogy mindkét fél 
fertilitása megfelelQ, de valamilyen köz-
tük fennálló összeférhetetlenség megaka-
dályozza, hogy létrejöjjön a megterméke-
nyülés?

– Ez már nagyon speciális terület, ami-
kor az adott pár nem illik össze valamilyen 
okból, de elQfordulhat. Elég nehéz defini-
álni pontosan, ha egy pár nem illik össze, 
ennek megállapításához nagyon sok és na-
gyon részletes vizsgálatot kell elvégezni. 
AlapvetQen a férfioldalról a hormonális ál-
lapot, a here állapota a leglényegesebb, az, 

hogy találhatók-e nagyobb ge-
netikai eltérések a spermiumpa-
raméterek mellett. Az összefér-
hetetlenséget még az immuno-
lógiai háttér feltérképezésével, 
a páciensben és a partnerben is 
esetlegesen megjelenQ spermi-
umellenes antitestek jelenléte is 
jelezheti.

– Mennyire világos már elQt-
tünk a férfi meddQség geneti-
kai háttere, hogy melyik kro-
moszómához milyen betegség 
kötQdik? 

–Vannak olyan genetikai 
rendellenességek, amelyek je-
lentQsen megnehezítik, vagy 
egyenesen kizárják a foganta-
tást. A legsúlyosabb genetikai 
betegségek többnyire pubertás 
kor elQtt, vagy közvetlenül a pu-

bertás kor után felszínre kerülnek. NQknél 
súlyos genetikai zavar esetén nem jelenik 
meg a menstruáció. Igen ritkán, de vannak 
olyan esetek is, és nekem is volt már ilyen 
páciensem, aki ugyan rendelkezett hímvesz-
szQvel, herével, és férfi genetikai állomány-
nyal, ugyanakkor méhe és egy hüvelye is 
volt, ami csatlakozott a húgycsQhöz. Ez 
egy speciális fejlQdési zavar, amit a régi ne-
vezéktan szerint pszeudohermafroditizmus 

„A mikrosebészeti technikával végzett urológiai 
beavatkozások sok szempontból kevesebb 

szövQdménnyel járnak, mint a hagyományos, nyílt 
m_tétek”
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néven ismerünk, de inkább érdemes a nemi 
fejlQdés zavarának nevezni. Egy hormon-
hiány kapcsán alakul ki, ami miatt a Mül-
ler-csQ, amibQl a nQi nemi szerv egy része 
fejlQdik, visszamarad.  A genetikai rendel-
lenességek közül leginkább a Klinefelter-
szindrómát emelném ki, ami szám feletti 
X kromoszómát jelent férfiakban. Ez a leg-
gyakoribb nemi kromoszómához kötQdQ 
rendellenesség. Itt nincs teljesen kizárva a 
nemzQképesség, fQleg, ha nem minden sejt-
ben van jelen ez a genetikai elváltozás. Mi-
nél hamarabb felfedezik a genetikai rendel-
lenességet, annál nagyobb az esélye annak, 
hogy a herébQl még hímivarsejtek nyerhe-
tQk, ebbQl eredményes mesterséges megter-
mékenyítés is származhat. Mindig a gene-
tikai rendellenesség súlyossága határozza 
meg, hogy mennyire befolyásolja negatívan 
a nemzQképességet, de éppen ezért nagyon 
fontos, hogy ezeket a rendellenességeket 
újszülött korban észleljék, amikor külsQ je-
gyei vannak. Ugyanis ilyenkor idQben el-
kezdhetQ a kezelés, ami a gyermek megfe-
lelQ testi és lelki fejlQdését segíti.

– Milyen következményei lehetnek an-
nak, ha az egyik, vagy mindkét here a has-
üregben, vagy a lágyékcsatornában reked, 
és nem száll le a herezacskókba?

– Ez viszonylag gyakori rendellenesség, 
újszülöttekben 2–5%-ban fordul elQ. A he-
releszállási zavar társulhat más fejlQdési 
rendellenességhez. Az újszülötteket ellátó 
személyzet, és a gyermekorvos feladata, 
hogy ezt idejekorán felismerje. Különösen 
koraszülöttekben gyakori, hiszen a herele-
szállás folyamata pont az utolsó trimeszter-
ben zajlik, befejezQdése kitolódhat egészen 
a terhesség utolsó hetéig is. A hereleszállási 
zavar hat hónapos korra többnyire magától 
is elmúlik, ami azt jelenti, hogy ezen életkor 
elQtt nem szükséges kezelni.  Ha a here ed-
dig nem száll le, az elsQ év után minél ha-
marabb érdemes ezt megoldani. Ha ez nem 
történik meg, a termékenység kárt szenved-
het, ugyanis ha a herék a hasüregben he-
lyezkednek el, ahol magasabb a hQmérsék-
let, a csírasejtek pusztulása már a második 
életévben megindulhat. A nemzQképesség 
megtartása mellett azért is fontos, hogy a 
heréket a herezacskóba helyezzük, mert a 
le nem szállt herékben magasabb a hereda-
ganat kialakulásának a kockázata. 

– Hogyan  orvosolható a probléma? 
– Attól függ, hogy hol helyezkedik el a 

here. Ha a lágyékcsatornában, annak egy-
szer_bb m_téti megoldása van, hiszen akár 
a here vezetékét körülvevQ izomrostok át-
vágásával is könnyebben a herezacskóba 
pozícionálható a here. Súlyosabb eset az, 
ha magában a hasüregben van a here. Ez 
már lényegesen bonyolultabb m_tétet igé-
nyel. Ilyen esetekben ugyanis nagyon gya-
kori, hogy az ondóvezetékek elég hosszú-
ak ugyan, de a heréket ellátó artériák és 
vénák, a nyirokutak viszont nem. Ezeket 

nem lehet a hasüregbQl csak úgy egysze-
r_en lehúzni, ilyenkor többlépcsQs m_téti 
beavatkozás szükséges, ami azon alapul, 
hogy a vérellátást nemcsak saját artériáján 
keresztül kapja a here, hanem a hereveze-
téket körülvevQ izomrostokból, illetve az 
ondóvezetéket ellátó artériából is. Így meg-
kísérelhetQ az, hogy az ondóvezetéken kí-
vül minden átvágásra kerül. Ennek a m_-
tétnek nagyobb a szövQdményi kockázata, 
akár negyven százalékban is heresorvadás 
alakulhat ki. Ám amennyiben a vérellátás 
megfelelQ, akkor gyakorlatilag lehúzható 
a here a herezacskóba. A másik lehetQség, 
hogy operációs mikroszkóp alatt a herét 
autotranszplantálják a herezacskóba. A lé-
nyeg az, hogy az ereket átvágják, és utá-
na keresnek olyan ereket, akár a herezacs-
kóban vagy másutt, amelyek segítségével 
megoldható az „átültetett” here vérellátása. 

– Ez mennyiben újszer_ megoldás?
– Magyarországon andrológiai mikro-

sebészeti m_tétet elQször Papp György 
professzor végzett Budapesten, de akkor 

még technikai nehézségek miatt nem ter-
jedt el az eljárás. Nagyobb esetszámban 
Kopa Zsolt docens végzett ilyen beavatko-
zásokat a Semmelweis Egyetem Urológi-
ai Klinikáján. A fQvároson kívül én alkal-
mazhattam elQször 2013-ban a technikát a 
különbQzQ andrológiai kórképek kezelésé-
ben. A mikrosebészeti technikával végzett 
beavatkozások sok szempontból kevesebb 
szövQdménnyel járnak, mint a hagyomá-
nyos, nyílt m_tétek.

A mirosebészet egyik fQ alkalmazási te-
rülete az andrológiában a herevisszér-tágu-
lat megszüntetése. Ez anatómiai okból álta-
lában a here bal oldalán alakul ki. Lényege, 
hogy a vénás vér visszaáramlik a has felQl 
a herék irányában, és emiatt a here vénás 
hálózata kórosan kitágul. Régen erre a be-
tegségre mindenképpen m_téti megoldást 
javasoltak. Ma viszont már csak akkor in-
dokolt a sebészi beavatkozás, ha meddQségi 

problémát tapasztalunk (a spermaparaméte-
rekben romlást észlelünk, illetve a férfi nem 
képes gyermeket nemzeni). A herevisszér-
tágulatnak legeredményesebb m_téti meg-
oldása nemzetközi tapasztalatok alapján is a 
mikrosebészeti eljárás, amikor a herevezeté-
ket a lágyékcsatornánál vagy alatta kiemel-
jük, és a tág vénákat lekötjük. Ezzel szem-
ben nyílt m_tétnél sok más képletet, így a 
nyirokutakat is lezárják, ami szövQdmény-
hez vezethet. A herevisszér-tágulat m_téti 
megoldása nyomán a has felQl visszacsorgó 
vér már nem éri el a herét, nem növeli a nyo-
mást és a hQmérsékletet, a többi járulékos 
véna pedig ugyanúgy el tudja vezetni a vért.

Ha egy beteg ondójában nem találhatók 
hímivarsejtek, az még elQfordulhat, hogy a 
herében van hímivarsejt-termelés. Innen is 
kinyerhetQk az ivarsejtek megtermékenyí-
téshez andrológiai mikrosebészeti eljárással. 
Egyrészt a herébQl – csak a hereburkot meg-
metszve – közvetlenül is lehet hereszövetet 
nyerni, másrészt, ha valakinek kisebb heréje 
van, rosszabbak a hormonértékei, következ-

tethetünk arra, hogy a herében 
csak bizonyos területeken van 
spermiumképzQdés. És abban az 
esetben, ha a herét feltárjuk, az 
operációs mikroszkóp alatt lehe-
tQség van ezeket a tágabb csator-
nákat, amelyekben hímivarsejt-
képzés nagyobb eséllyel lehet-
séges azonosítani, az ott találha-
tó hímivarsejteket kinyerni, és 
mesterséges megtermékenyítés 
céljából asszisztált reprodukciós 
központba átküldeni. Ilyenkor a 
herecsatornákat vesszük ki, ame-
lyekbQl az asszisztált reproduk-
ciós központ biológusa kinyeri a 
hímivarsejteket, és azokat a pete-
sejtbe juttatja. 

– Ismert, hogy több vizsgála-
tot is végeztek annak kiderítésé-
re, mennyire elterjedt a mereve-

dési zavar a magyar népességben. Milyen 
eredményt hozott a vizsgálat?

– A felmérés elsQdleges célja az volt, 
hogy kiderítse, különbözik-e az egyes szak-
rendeléseken a merevedési zavar elQfordu-
lásának aránya, illetve, hogy legyenek hazai 
adataink is arról, hány ember érintett ebben a 
problémában és milyen mértékben. Vizsgál-
tunk urológiai, kardiológiai járóbeteg-rende-
lésen, valamint háziorvosi rendelQben meg-
jelenQ betegeket, kontrollcsoportként pedig 
egyetemistákat. A hallgatóknál a várako-
zásoknak megfelelQen nem nagyon fordult 
elQ merevedési zavar, de már a háziorvosi 
rendeléseken megjelenQ középkorú (50–60 
éves) férfiaknál majdnem 60 százalék volt 
ennek aránya, ami megdöbbentQ, és amit jó-
szerével orvosolni lehetne a jobb életminQ-
ség érdekében.

Az interjút készítette: 
DOMBI MARGIT

A hereleszállási zavar különösen koraszülöttekben 
gyakori, befejezQdése kitolódhat egészen a terhesség 

utolsó hetéig
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Sorozatunk második részében a Csen-
des-óceán partján haladunk Canberra 
magasságából Melbourne-ig. Szinte 

végig kiterjedt nemzeti parkok, tengerparti 
sziklák és vadregényes öblök szegélyezik 
utunkat. A s_r_ erdQk, a zegzugos partvo-
nalú tavak és folyók gazdag és látványos 
élQvilágot tartanak el. A természeti látni-
valók mellett szakítunk idQt sajtgyárra, 
csokigyárra, és a korabeli épületeket h_en 
megQrzQ skanzenfalura is.

Pár napos canberrai tartózkodásunk 
során Papp Éva geofizikus (és egyéb 
földtudományokkal is foglalkozó) ked-
ves ismerQsünk (Australian National 
University, Canberra) ajánlotta fel, hogy 
lakhatunk a fQváros közelében található 
erdei házában. A Canberrától mintegy 30 
kilométerre fekvQ Carwoola vidéke le-
ny_gözQ. Az erdQs-bokros területtel kö-
rülvett épület maga a megtestesült nyu-
galom. A legközelebbi házak csaknem 
kilométeres távolságban vannak, a csen-
det csak a kabócák folyamatos zaja és a 
kakaduk fülsértQ rikácsolása töri meg. 
Fényszennyezés híján éjszaka zavarta-

lanul gyönyörködhetünk a déli félteke 
számunkra szokatlan csillagképeiben. A 
lakott területektQl való jelentQs távolság-
nak mindössze egy hátránya van a városi 
kényelemhez szokott utazó számára. A 
vízvezeték hiánya már kisgyermek ko-

ruktól aktív vízgazdálko-
dásra szoktatja az itt élQ 
embereket. Vezetékes víz 
nélkül az esQvizet felfo-
gó hatalmas tartály és a 
ház közelében fekvQ két 
kisebb víztározó tavacs-
ka kulcsfontosságú szere-
pet játszik. Nemcsak az 
emberek szükségleteit és 
az állatok itatását szolgál-
ják, hanem a nyári forró-
ság idején fenyegetQ tü-
zek elleni védekezéshez is 
nélkülözhetetlenek. A ha-
zai híradások is rendsze-
resen beszámolnak a nyá-
ron menetrendszer_en le-
csapó ausztrál erdQtüzekrQl, de mégis 
megrázó testközelbQl figyelni, hogyan 
hatja át az ott élQk mindennapjait a hó-
napokig fennálló fenyegetés. A lakott te-
rületeken óriási kijelzQk mutatják a t_z-
veszély napi aktuális fokozatát, és még a 
kisebb kirándulások elQtt is szinte köte-
lezQ a híreket meghallgatni, nem ütött-e 

ki t_z a célba vett vidéken. A két tavacs-
kának és a környék s_r_ vegetációjának 
köszönhetQen gazdag az élQvilág. Rend-
szeresen portyáznak erre a kenguruk, és 
az egyik tó gátjában egy wombat-lak is 
található, sajnos éppen a gazda nélkül. 

A helyi madárvilágra sem lehet panasz, 
sem a fajszám, sem az egyedszám terén. 
A környezQ erdQben hatalmas hangyák 
és pókok kínálnak bQséges lehetQséget a 
makrofotózásra. A telek bejárata melletti 
dombtetQrQl a Molonglo folyó völgyére 
lehet rálátni. A látvány talán hajnalban a 
legszebb, amikor a völgyben megülQ pá-
rán fokozatosan kezd áthatolni a felkelQ 
Nap ellenfénye.

Innen keleti irányba indultunk, az 
óceán partján fekvQ South Durrasba, 
ahol még mindig Éva vendégszeretetét 
élvezhettük a Lakesea Parkban található 
lakókocsijában. TermészetkedvelQk szá-
mára ez ismét csodálatos hely, hiszen a 
lakókocsiparkot egyik oldalról az óceán, 
másik oldalról pedig egy folyó határol-
ja. Akármerre indulunk, gyönyör_ táj és 
gazdag élQvilág vár ránk. Tulajdonkép-
pen ki sem kell menni a park területérQl, 
hogy kenguruk, posszumok, papagájok, 
vagy éppen álarcos bíbicek hadával ke-
rüljünk szembe. A viszonylag hideg víz 
ellenére nagy élmény fürödni és boogie-
boardozni a homokos partot hatalmas 
hullámokkal ostromló óceánban. A fo-
lyón gyakran egymást érik a különbö-
zQ csónakok, kajakok és kenuk. Számos 
pecás és rákász próbálkozik a partról 
vagy csónakból a napi betevQt megsze-
rezni. Többnyire nem is sikertelenül, 
hiszen a park konyhájában minden este 
többen is sütögetik a frissen kifogott íny-
csiklandó falatokat. A reggeli és délutáni 
fények a burjánzó élQvilág fotózására is 
kiváló lehetQséget nyújtanak.

South Durrasból délre indulva gyö-
nyör_ tagolt partvidéken haladunk Mel-

Éjszaka az erdei háznál: csillagos égbolt eukaliptuszokkal (A szerzQk felvételei)

Színskála jelzi az adott területre vonatkozó napi 
t_zveszélyességi fokozatot (Dulai Dóra felvétele)

Ausztrália délkeleti partvidéke mentén
DULAI ALFRÉD–DULAI DÁVID
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bourne irányába. Bár három napot szán-
tunk a visszaútra, csak kis töredékét tud-
tuk megnézni az útba esQ látnivalóknak. 
A Murramarang Nemzeti Parkból kiér-
ve átkelünk a Batemans-öböl hídján, és 
a Princess Highway-n haladunk a Mogo 
State Forest erdQs dombos vidékén. Aki-
nek idejébe belefér, megnézheti a kicsi, 
de látványos Mogo Állatkertet. A Moruya 
folyó keresztezése után újabb vizes élQ-
helyek várják hívogatóan a madárvilág 
kedvelQit. A változatos morfológiának 
köszönhetQen szinte valamennyi tó zeg-
zugos körvonalat mutat, így számos rej-
tekhelyet kínál az állatoknak.

Bármennyire szoros az erre utazók 
idQbeosztása, Tilba Tilba és Central 
Tilba megér egy rövid megállót, annak 
ellenére, hogy a két kis falucska lakossá-
ga együttvéve is alig haladja meg a száz 
fQt. Az európai betelepülQk elQtt a Yuin 
törzsbe tartozó Qslakosok éltek a terüle-
ten a 806 méter magas Dromedary-hegy 
árnyékában, ami 1770-ben kapta ne-
vét Cook kapitánytól a tevéhez hasonló 
alakja miatt. A hegy anyagát a 90 millió 
évvel ezelQtti vulkáni m_ködés hozta lét-
re, és a vulkáni tevékenységhez kapcso-
lódik az arany is, amit az 1800-as évek 
végén fedeztek fel a területen. Az arany-
bányászatnak köszönhette felvirágzását 
a két kisváros, majd a bányászat kiful-
ladása után egy ideig a sajtgyártás tar-
totta életben a településeket. Az 1960-as 
években ez az ipar is hanyatlásnak in-
dult, de a környék mégis megmenekült, 
mert a helyiek skanzenként megQrizték 
falujukat. A kis települést körbesétálva 
úgy t_nik, hogy itt tényleg megállt az 
idQ. Ha a mai autók nem zavarnának be 
az utcaképbe, akkor valóban az 1800-as 
évek végén, 1900-as évek elején érez-
hetnénk magunkat. Minden épület bejá-
ratánál korabeli fotók bizonyítják, hogy 
a rekonstrukciók és felújítások során h_-
en ragaszkodtak az eredeti tervekhez. A 
boltokban hagyományos eljárásokkal ké-
szített helyi termékek és szuvenírek sora 
várja a vásárlókat.

Éjszakára kiváló szál-
láshelyet nyújt az Ocean 
Lake lakókocsipark 
a Wallaga-tó mellett, 
Bermagui elQtt. Általá-
nosságban is igaz, hogy 
mind Victoria, mind Új-
Dél-Wales területén szin-
te egymást érik a lakóko-
csiparkok és a kempingek, 
és tapasztalataink szerint 
mindegyik színvonalas 
és kellemes szálláshelyet 
nyújt a luxuskörülménye-
ket nem igénylQ turisták-
nak. A környéken hatal-

mas sziklafalak alkotják a tengerpartot, 
melyek tetején keskeny ösvény húzó-
dik, s_r_ bokrokkal körülvéve. Az aljnö-
vényzetben mindenhol jelenlévQ hatal-
mas páfrányok mellett itt egy orchideafaj 
(Dipodium punctatum) színes egyedei is 
megbújnak a bokrok szélárnyékában. A 

bokros területen rengeteg apró énekes-
madarat figyelhettünk meg, a meredek 
sziklás part pedig a tengeri és a ragadozó 
madarak terepe volt. Itt találkozhattunk 
az egész világon elterjedt vándorsólyom 
(Falco peregrinus) macropus alfajával, 
amely éppen egy frissen elejtett auszt-
rál sirályt (Larus novaehollandiae) tar-
tott karmai között, de bennünket megpil-
lantva végül mégis inkább egy távolabbi 
sziklát választott vacsorája elfogyasztá-
sához. A számos látványos sziklaalak-
zat közül egyet külön is kiemelnek a he-
lyi térképek a parton nyugvó teve alakja 
miatt (Camel Rock). Említésre méltó az 
Qslakosok m_vészetének gyakori megje-

lenése, amit például az út mel-
letti színpompás buszmegálló 
formájában élvezhettünk.

A vidék híres a sajtgyár-
tásról, amivel többek között 
Bega város sajtmúzeumában 
lehet megismerkedni. A lát-
ványos bemutatókon nemcsak 
a tehéntartás és a sajtkészítés 
történetét, illetve a gyártás fo-
lyamatát mesélik el részlete-
sen, de a kiállítás megtekin-
tése után ellenQrizni lehet a 
termékek minQségét is egy ki-
sebb ebéd keretében. A finom 
kóstoló igazolta, hogy nem 
véletlenül állítanak elQ éven-
te 50 millió dollár értékben 

különbözQ sajtokat a szomszédos üzem-
ben. Tovább haladva déli irányba, még 
Új-Dél-Wales területén érünk el az ígé-
retesen hangzó Edenbe, az állam legdé-
lebbi városába. Az „édentQl” északra és 
délre húzódik a Ben Boyd Nemzeti Park, 
változatos erdQkkel, homokos és sziklás 

South Durrasban minden adott a gazdag élQvilághoz: 
a folyó egyik oldalán füves élQhely, másik oldalán 

s_r_ eukaliptusz erdQ

Vacsorára készül a vándorsólyom Bermagui tengerparti szikláján

Kilátás a Molonglo folyó völgyére
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tengerpartokkal, morajló hullámokkal. A 
szokásosnak nevezhetQ gazdag madárvi-
lág és a szárazföldi erszényes fajok mel-
lett ez a vidék kiváló lehetQséget nyújt 
a déli simabálna (Eubalaena australis) 
és a hosszúszárnyú bálna (Megaptera 
novaeangliae) megismerésére, melyek 
szeptember végétQl novemberig tanyáz-
nak errefelé. A sziklás tengerpart is számos 
megfigyelésre alkalmas kilátópontot kínál, 
de aki még közelebbrQl akarja Qket szem-
ügyre venni, válogathat a bálnanézQ hajó-
kirándulások között. A hajók a déli félteke 
egyik legmélyebb természetes kikötQjébQl, 
a Twofold-öbölbQl indulnak. A környezQ 
vizek igen gazdagok apró plankton rákok-
ban (krill), így a bálnák szívesen állnak 
meg itt táplálkozni, miközben délre vándo-
rolnak az Antarktisz irányába. Aki viszont 
csak december közepére ér ide, az Edeni 
Gyilkosbálna Múzeumban vigasztalódhat, 

ami 80 éve várja a látogatókat. Itt bQséges 
és gazdagon illusztrált képet kapunk a bál-
nákról, az egykori bálnavadászatról, a ha-
lászhajókról és a tengeri halakról egyaránt. 
Aki a környék egyéb tengeri élQlényeit is 
szeretné jobban megismerni, felkereshe-

ti a Sapphire Coast Marine 
Discovery Centert, ahol a 
filmek mellett a nagyobb 
fajokkal akváriumokban, 
a kisebb állatokkal pedig 
mikroszkóp alatt ismerked-
hetünk meg.

A kontinens délkele-
ti sarkában, Melbourne-
tQl keletre számos nemzeti 
park és vizes élQhely vár-
ja a természet szerelmese-
it. Marlo városánál a he-
gyekbQl érkezQ „Havas fo-
lyó” ömlik az óceánba, de 
a Corringle-tónál és a Wat 
Wat-tónál is hemzsegnek a 
madarak. A Snowy river la-

gúnaszer_ torkolatánál találkoztunk a vi-
lág egyik legritkább lilefajával, a csuk-
lyás lilével (Thinornis cucullatus). A vi-
zes élQhelyek még gazdagabb tárházával 
találkozhatunk a Gippsland Lakes Coastal 
Park területén, ahol egymást érik a kisebb-

nagyobb tavak, öblök és 
lagúnák. A partvidék rend-
kívül gazdag madárvilága 
felülmúlhatatlan élménye-
ket kínál.

A délkeleti partvidék 
látnivalóiról szóló beszá-
molót egy Melbourne-höz 
közeli úticéllal fejezzük 
be. A Phillip-sziget legis-
mertebb látványosságáról, 
a törpepingvinek esti part-
raszállásáról („pingvin-pa-
rádé”) részletesen írtunk 
hat évvel ezelQtt. Azonban 
emellett is számos látnivaló 
van még a szigeten. Ezek 
közül a természetkedve-
lQk számára kiemelkedQ a 
Koala Conservation Cent-
re, ahol persze nemcsak a 
koalákkal találkozhatunk a 

természetes élQhelyükön, hanem mada-
rakkal, kengurukkal, hangyászsünökkel, 
sQt szerencsés esetben akár denevérekkel 
és kígyókkal is összefuthatunk. A koalák 
mindennapi életét (leginkább szunyókálá-
sát) közelrQl követhetjük, hiszen a David 
Forest területén a fák lombkoronaszintjé-
be felvezetett járófelületeken sétálhatunk, 
alig pár méterre az állatoktól. A szigeten 
járva az édesszájúaknak kötelezQ látniva-
ló a csokoládégyár, ahol, amellett, hogy 
megismerkedhetünk a csokigyártás forté-
lyaival, megnézhetjük a világ legnagyobb 
csokivízesését, egy 12 ezer csokiból ké-
szített m_vészi csokiképet, játékvonatot 
vezethetünk egy csokifaluban, vagy meg-
próbálhatunk megemelni egy 1 tonnás 
csokitömböt. Bónuszként a különbözQ já-
tékos feladatok végrehajtása során szer-
zett zsetonok távozáskor finom csokolá-
déra cserélhetQk a kijáratnál. Sajnos a be-
váltható zsetonok száma korlátozott, így 
hamar dugába dQl az ígéretes terv, hogy 
leegyük a belépQjegyek árát... v

Éjszakai csendélet a Gippsland Lakes homokos tengerpartjánál

ÉbredezQ „plüssmaci” a Phillip-sziget 
koalarezervátumában

Három perc alatt 400 kg csokoládé hömpölyög le a 
csokivízesésen (Dulai Dóra felvétele)

A végtelen óceán habos találkozása a szárazfölddel
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A téma tudósain kívül csak egy idQ-
sebb ember ér rá arra, hogy kertje 
virágai között el-elbóbiskolva ma-

gukon a virágokon is eltöprengjen. Ame-
lyek között a jelen esetben szóba kerülQ 
nem is egyszer_en virág, hanem virágzat. 
Vagyis valamilyen sajátos elrendezQdés-
ben morfológiai egységgé összeállt virá-
gok halmaza. Az elb_völQ, bár szúrós bo-
gáncsfélét, a szamárkenyeret nap mint nap 

látva csak egy ráérQnek juthat eszébe ép-
pen ezekrQl a „morfológiai egységek”-rQl 
elgondolkodni.   

A „sajátos elrendezQdés” – vagyis a vi-
rágzat kialakulásának evolúciós okaként a 
növények hatékonyabb ivaros szaporodását 
és vele összefüggésben a faj génjeinek meg-
sokszorozódását emlegetjük. Az „egy virág 
helyett sok virág” ténye voltaképpen nem 
más, mint a sokaság ereje –, de a virágzatban 
tapasztalható hellyel takarékoskodó megsok-
szorozódás nem kizárólag magában való le-
leményként szolgálja a szaporítást, mivel a 
megporzó rovarokat is fokozottan csábítja, 
és egyúttal hatékonyabban védelmez. Leg-

inkább ez a három tényezQ képviseli együt-
tesen a virágzat környezetre gyakorolt, és 
önmagára érvényes hatását.  Megvalósulása 
tömörödéssel, és egyszer_södéssel (reduká-
lódással) jár, az egyes virágok rendszerint 
kisebbé válnak, hogy a rendelkezésükre álló 
(kis) helyen minél többen elférjenek. 

A növényszervezeti sajátosságokat is-
merve a virág–virágzat–összetett virágzat 
fejlQdési fokozat lehetQsége a növényekben 
eleve benne rejlik. Úgy t_nik, csak a kör-
nyezeti kihívás függvénye, hogy az evolú-
ció folyamatában mikor melyik állapot jele-
nik meg. Mindenesetre a változatok száma 
rendkívül sok, néha még sz_kebb rokonsá-
gi körön belül is. Az egyik csodálatra méltó 
példát a fészek- (vagy régiesen fészkes) vi-
rágzatúak rendjében találhatjuk meg.

Példánkban, vagyis a fehér szamárke-
nyér (Echinops spherocephalus L.) vi-
rágzatában az egyszer_södés és helyki-
használás a lehetQ legtökéletesebb. A 3–5 
cm átmérQj_ (zölddiónyi) gömbfelszínen 
ugyanis legkevesebb 150–200 öt millimé-
ter átmérQj_ virágegyed (pontosabban vi-
rágzat – lásd alább!) fér el.

Vizsgáljuk csak meg tüzetesebben! A 
teljes pompájában virító szamárkenyér 
gömb alakú virágzatáról (amit egyesek fe-
jecskének, gömböcskének neveznek) elsQ 
ránézésre nem derül ki, hogy voltaképpen 
összetett virágzatról van szó. Méghozzá 
úgy, hogy az egyes „virágok” valójában fé-
szekvirágzatok, pontosabban fészekörvek. 
Ennek megfelelQen egy-egy 
ötszálas cimpára hasadó csö-
ves virágot sok-sok szálkás-
hártyás fészekpikkely vesz 
körül. Valamennyien hegye-
sek, szúrósak. Egy részük – 
fQleg a virágzás elQtt – rojtos-
pillás és ragadós. Mivel vala-
mennyien szorosan a virág (és 
a fejlQdQ kaszattermés) körül 
helyezkednek el, jól ellátják 
védQ szerepüket. 

A virágok nem egyszerre 
nyílnak ki: a kivirulást leg-
többször a gömb legtetején, 
vagyis a virágzati tengellyel 
ellentétes póluson lévQ egy 
tucatnyi virág kezdi. Az egyes virágok a 
cimpák szétterülésével hozzáférhetQvé te-
szik a cimpák alatti csQben rejtQzködQ 

összenQtt porzókon termelQdQ virágport. 
Ekkor a kétágú bibe még a 3–5 mm-re ki-
emelkedQ, kobalt- vagy azúrkék, rakétá-
ra emlékeztetQ csQvirág belsejébe zárva 
rejtQzködik, és fokozatosan kikandikálva 
csak a következQ napon bújik elQ. Mindez 
az átváltozás-sorozat egy-egy virág ese-
tében 2–5 napig tart, miközben a gömb-
felületen újabb és újabb virágok nyílnak 
ki. Ekkor már a gömbvirágzat hemzseg 
a megporzó rovaroktól: hártyásszárnyú-
ak, viráglegyek, lepkék, virágporfogyasztó 
bogarak hadai látogatják.

A termés legkésQbb az Qsz elejére érik 
be, ilyenkor az elszáradó, megbarnult gömb 
a szél, vagy a mag után kutató madarak 
(stiglicek) közrem_ködésével szétesik. A 
kaszattermésben található mag 7–8 mm 

hosszú, bóbitája rövid, hártyás, rojtos koro-
na. Egy-egy növényegyeden 15–20 gömb-
virágzat is elvirágzik a nyár folyamán, ami 

Virágok között…
T_nQdés a fehér laptaborzról és néhány más dologról

SZILI ISTVÁN

A fehér szamárkenyér illusztrációja
(Flora von Deutschland, Österreich 

und der Schweiz, 1885)

Bimbós állapotban

Kék robbanás (A szerzQ felvételei)
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szerencsés esetben 4000–5000 mag kép-
zQdésével jár. Hány kel ki ebbQl úgy, hogy 
belQle is magtermQ egyed legyen? Bizony a 
tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon rossz 
a hatásfok: mindössze 2–3. (Persze ezt csak 
a kertemben tapasztalom, ahol családtagja-
im képviselik a leghatékonyabb szelekci-
ós erQt.) De bízvást állítom, hogy néhány 
„elhanyagolt” gyomtermQ helyen (út- és 
árokszél, felhagyott szQlQ szerepel a fel-
jegyzéseimben) sem sokkal jobb a helyzet. 
(Az egyik általam ismert legszebb termQ-
hely egyébként a Budaörs–Budakeszi kö-
zötti országút középsQ szakaszát kíséri.) 
Ám, ha ezt az „eredményt” egy másikkal, 
például az orchideákéval hasonlítjuk össze, 
már nem is t_nik olyan rossznak. Azt sem 
hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a magok 
mennyi ideig Qrzik meg csíraképességüket. 
Ezt azonban sajnos én sem tudom.

Mindezek ismeretében feltehetQ a kér-
dés: mi végre mindez a tökéletesség, ha 
ilyen silány az eredménye? És persze azt 
is meg kell kérdeznünk, mi történne, ha a 
magok többsége kicsírázna, és magtermQ 
növénnyé fejlQdne? A válasz indukcióját 
két kulcsszóban sejtjük: sikeresség és bio-
lógiai egyensúly.

Sikeresség? E szó értelmezésében le-
het, hogy könnyen elbotlunk. Különösen 
akkor, ha a szamárkenyér gömbvirágza-

táról azt állítjuk, hogy ez a legsikereseb-
bek közül való. Mert elQször is: lehetnek 
a sikernek fokozatai? Valahogy így: siker, 
sikeres, sikeresebb, még sikeresebb, legsi-
keresebb? Vagy ez csak egy sajátos emberi 
megközelítés: szóbeszéd, netán hatásvadá-
szat? Bertrand Russell gondolatát némileg 
megváltoztatva: „nem kéne inkább arra a 
rengeteg határozatlanságra és zavarosság-
ra ráeszmélünk, ami közönséges gondo-
latainkat jellemzi..?” Ha valami sikeres, 
az egyúttal a legsikeresebb is. (Bizonyára 
mindenki sejti, a kölcsönzés a problémát 
felvetQ József Attila meglátásából ered: aki 
szegény, az a legszegényebb…) 

Másodszor: a vulgár-darwinista felfogás 
hosszú idQn át azt sulykolta az embereknek, 
hogy az evolúció a sikeres fajok fennmara-

dása, elterjedése felé halad. A vesztesek, a 
sikertelenek elQbb-utóbb kihullanak az idQ 
rostáján. Ebben a felfogásban tehát a sike-
resség a tökéletesség szinonimájaként ér-
tendQ. Csak hát az a baj, hogy a 
maga nemében minden faj tö-
kéletes. Egyúttal tehát sikeres 
is. A baktériumok már évmilli-
árdok óta. A harasztok néhány 
százmillió, a virágos növények 
talán százmillió éve. Ezért, ha 
felmerül a kérdés: miért sike-
resebb a szamárkenyér virág-
zata más virágzatokkal szem-
ben? – a válasz csakis a töp-
rengés lehet.

Az én töprengésem ezt 
mondatja velem: valami mó-
don minden faj, minden élQ 
egyed sikeres. A változatok 
száma végtelen. Sikeres addig, 
amíg él. Sikeres akkor is, ha 
utódokat produkál, ami által típusának foly-
tonosságát biztosítja. Más, másféle siker 
nincs. A hamleti kérdés nem kérdés, hanem 
állítás: lenni vagy nem lenni. Márpedig a 
fehér szamárkenyér lenni. Punktum. 

Boldogítóbb talán, ha a szamárkenyér 
különleges szépségére gondolunk. Arra, 
hogy a kivirágzott gömb maga az univer-
zum: magára vetíti a csillagos eget. Arra, 
hogy az enyhe szellQben hajlongó jókora 
növények hogyan hintáztatják, ringatják 
rovarvendégeiket. Arra, hogy a Fekete-
tenger menti Durankulak omladozó part-
jának szegélyén a szamárkenyerek azúr 
üveggolyó-gömböcskéi kékjüket hol az 
égbe, hol a tengervízbe mártogatják. Hogy 
a Tuz Gölü hónál vakítóbb sófoltjai elQtt a 
sziklás, meredek parton a nagygömb_ tö-
rök szamárkenyerek sápadt szürkének lát-
szanak. Arra, hogy ugyanezen halványkék 
szamárkenyerek tisztelettudó hódítással az 

egész Földközi-tengert körbevették. Arra, 
ahogy az Qsz és a tél lassan, de biztosan el-
prédálja a gömböket, megtermQ szúrós kó-
róikkal együtt. Arra, hogy áprilisban még-
is újra kikíváncsiskodnak a megzsendült 
f_szálak közül. Arra, hogy hála az örök 
megújulásnak, nyáron megint kezdQdik az 
egész elölrQl.

Végül, vagy csak a gondolatok sorában, 
ide kívánkozna talán még néhány vers is, 
ha írtak volna olyat a szamárkenyérrQl. De 
nem nagyon írtak. Legfeljebb megemlítik, 
legtöbbször úgy, mint PetQfi: Az alföldben, 
és ott is csak a kéket. A kevesek között Pe-
tQfi mellé Madách is odakívánkozik:

Útfelen ökörfark állt portól lepetten
Kék szamárkenyérrel, búsan elkókkadva
Olyan mozdulatlan, oly némán merQen,
Mintha kQbQl volna még az is faragva.
(Madách: Alföldi utazás részl.)

Szabó LQrinc, Dsida JenQ csak megkö-
zelítik: szamártövisrQl, dudváról versel-
nek, kihasználva az efféle mostoha kiné-
zet_ és élet_ rokonnövények hasonlatokra 
inspiráló szerepét. Pedig a fehér laptaborz, 

ahogyan a XIX. századi füvészek nyelvújí-
tókra hallgatva hívták, már csak e kit_nQ 
metaforanév miatt is megérdemelné a mél-
tó megverselést. Esetleg így:

Fehér laptaborz!
Nem vagy kenyere
juhnak, szamárnak,
inkább egynémely
éhes madárnak,
méhnek, lepkének,
szúrós darázsnak
(bár soha nem szúrt
téged egyik sem, 
és te sem Qket),
de megállíthatsz
minden elmenQt,
hogy megcsodáljon,
és szépségedért
szívébe zárjon.

(Szózat egy fehér szamárkenyérhez 
anno 2015)

Virágzás

Egy fészekpikkelylevél (a); bibe, porzók és 
magkezdemény (b); a fészekörv mint módosult virág (c)

Teljes kör a virágzatból
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Andornaktálya egy Egerrel szom-
szédos falu, melynek létezésérQl a 
diplomamunkám készítéséig nem 

is tudtam. TémavezetQm vitt el elQször a 
két települést összekötQ út mentén találha-
tó felhagyott homokbányába. Ennek már 
18 éve. Azóta a világ számos táján meg-
fordultam, számtalan szebbnél szebb, ér-
dekesebbnél érdekesebb feltárást láttam, 
de a mai napig ez maradt a kedvencem! 
Hogy miért? 

Szedimentológusként, azaz az üledé-
kes kQzetekkel foglalkozó kutatóként 
máig csillapíthatatlan kíváncsisággal sé-
tálok a tengerpartokon: figyelem az ép-
pen zajló üledékképzQdést, a parton, a 
vízben kialakuló homokfodrokat, a hul-
lámtörés övében mennydörgésszer_ ro-
bajjal összeomló hullámokat és keresem 
az itt élQ állatok nyomait. Különösen 
emlékezetes volt az a terepgyakorlat, 
amelynek keretében Mont-Saint-Michel 
árapályszigeténél tölthettem el pár na-
pot: figyelhettem az apály és a dagály 
váltakozását, az árapály uralta tengerpart 
jellegzetességeit, gázolhattam árapály-
csatornában. A legizgalmasabb azonban 
az volt, amikor gödröt ásva az üledé-
kekbe, láthattam a dagálykor, illetve 
apálykor lerakódó, pár milliméter vastag 
lemezkéket. 

Akkor még nem is sejtettem, hogy Bu-
dapesttQl alig 130 kilométerre van egy 
hely, ahol ugyanilyen rétegekkel találkoz-
hatok: láthatom bennük az árapálycikluso-
kat, a szökQárak, vakárak idején lerakódott 
üledékeket. A különbség csak annyi, hogy 
ezt a tengerpartot nem egy jelenkori tenger 
hullámai nyaldossák, hanem egy körülbe-
lül 28 millió éves tengerparton sétálhatunk 
gondolatban. Azért, hogy e tengert jobban 
megismerhessük, utazzunk vissza a föld-
történeti idQben körülbelül 34 millió évet! 

Az oligocén kor kezdetén járunk, ami-
kor a kontinensek elhelyezkedése már ha-
sonlított a maihoz, de a Kárpát-medencét 
még hiába keresnénk egy korabeli világ-
térképen. Helyén a Paratethys nev_ tenger-
ág húzódott, amely az Eurázsia és Afrika 
között korábban elterülQ Tethys-óceánról, 
a két kontinens közeledése és az ehhez 
kapcsolódó hegységképzQdési folyamatok 
hatására f_zQdött le. Hasonló körülmé-
nyek uralkodhattak benne, mint ma a Fe-
kete-tengerben. 

A Paratethys a legnagyobb kiterjedé-
se idején a mai Rhône-folyó völgyétQl a 
Kaszpi-tengerig húzódó medencerendszer 
volt, melyet összefüggQ víztömeg borított. 
Szorosokon át kapcsolatban állt az Atlan-
ti-óceánnal, a Mediterráneummal, és az 
Indopacifikus régióval is. Az összeköttetés 
a világtengerekkel azonban idQrQl idQre 
megszakadt, a tengerszorosok elzáródtak, 
végül egyre sekélyebbé 
vált és részekre szakadt. 
Mai utódainak az egykori 
Paratethys keleti meden-
céjének területén találha-
tó Fekete-tengert, Kasz-
pi-tengert és Aral-tavat 
tekinthetjük.

Ma a Budai-hegység-
tQl a Bükkig megtalál-
hatók azok az üledékek, 
amelyek az oligocén ide-
jén a Paratethys egyik 
ágában rakódtak le. En-
nek a tengerágnak a nyo-
maira bukkanhatunk sok-
felé Eger környékén is, például a Wind-
féle téglagyári fejtQben és az Andornaktá-
lyára vezetQ út menti homokbányában. Az 
elQbbi hazánk legfontosabb feltárásainak 
egyike, mivel a Nemzetközi Rétegtani Bi-
zottság itt jelölte ki az Eger városáról elne-
vezett „egri korszak” alsó határát (körül-
belül 30 millió éve) és típusszelvényét. A 
téglagyári fejtQ alsó részén egy több száz 
méter mély tengerben keletkezett agyag 
található, melyre fokozatosan egyre seké-

lyebb vízben lerakódott rétegek települ-
nek. Ennek a rétegsornak, az úgynevezett 
Egri Formációnak a folytatása tárul fel az 
andornaktályai úti homokbányában, ame-
lyet a kialakított tanösvényen ismerhe-
tünk meg. 

Az egykori alsó bányaudvar északkeleti 
sarkában találhatók a legidQsebb képzQd-
mények, amelyek a Wind-féle téglagyár 

legfelsQ rétegeivel azonosíthatóak. Ez az 
agyagos kQzetliszt és homokrétegek válta-
kozásából álló, több méter vastag sorozat 
a partközeli öv és a nyíltvízi zóna közötti 
átmeneti övben keletkezhetett, a hullámbá-
zis és a vihar hullámbázis között. Hullám-
bázisnak nevezzük azt a zónát, ahol a hul-
lámzás által mozgatott víz még éppen eléri 
az aljzatot, azaz ettQl a zónától a part felé a 
hullámzás mozgatja az üledéket, különbözQ 
szerkezeteket alakít ki benne, míg a nyílt 

Árapályciklusok egy 28 millió éves tengerparton

Az andornaktályai homokbánya
BABINSZKI EDIT

Az andornaktályai bánya a rekultiválás elQtt (A szerzQ felvételei)

Babérféle (Sassafras tenuilobatum) levele 
(Hably Lilla felvétele)
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tenger felé már nem. A vihar hullámbázis 
ettQl mélyebben található. E kettQ között a 
nyugodt idQszakokban agyagos kQzetliszt 
rakódott le, míg a homoktestek a viharok 
alkalmával keletkeztek. MegfigyelhetQ egy 
sekély, áramlás vájta mélyedés is. Az ezt ki-
töltQ aprókavicsos homok és annak szerke-
zete arra utal, hogy a hullámok által a part-
nak futó, majd a visszaáramlási cellákban 
mozgó víztömeg, azaz a hasadék-áramok 
hozták létre ezt a csatornát.

EbbQl a sorozatból a part menti öblök-
bQl kimosott, csökkent sótartalmú vízben 
élQ puhatest_ek héjtöredékei is elQkerül-
tek: tornyos (Tympanotonus és Turritella) 
és kövérkés (Melanopsis) csigák, vas-
taghéjú kagylók (Ostrea) maradványai. 
A csendesebb idQszakokban kiülepedett 

agyagos kQzetliszt lemezek pedig épség-
ben megmaradt növénylenyomatokat rej-
tenek: többségében örökzöldek (babér, fa-
héj, magnólia), alárendelten lombhullatók 
(gyertyán, dió, szil, tölgy) levelei, szárai és 
termései fordulnak elQ. Ezek azt mutatják, 
hogy az oligocén tengerparttól távolabb 
nedves, szubtrópusi erdQk zöldelltek. 

Jobbra fordulva egy kavicsos homokból 
felépülQ, kiugró orr magasodik. Az orr te-
tejét alkotó üledékek szerkezete azt jelzi, 
hogy ezek a rétegek egy lagúnát a nyílt-
tengertQl elválasztó sáncsziget fövenypart-
ján rakódtak le. Ez alatt keresztrétegzett 
homoksorozat található, amely egy a lagú-
nában a tengerjárás következtében kiala-
kult árapálycsatorna feltöltQdésével kelet-
kezhetett. Itt jelennek meg legszebben az 
árapály-tevékenység nyomai: a keresztle-
mezes, finoman hullámzó homoktestek, 
melyek egymásra következQ egységei el-
lentétes irányú mozgást jeleznek, a tenger 
fenekén vándorló áramlási fodrok mozgá-
sával alakultak ki, amiket az apály- és a 
dagályáramlás mozgatott. A homokteste-
ket vékony agyagleplek tagolják, melyek 
az apály és dagály fordulójakor rövid idQre 
megálló vízbQl ülepedtek ki. Az agyaglep-
lek megjelenése ciklikusan változik: elein-

te s_r_bben, majd ritkábban jelen-
nek meg, majd újra s_r_bben. Ez a 
ciklicitás az egykori szökQárak és 
vakárak, azaz a holdciklusok válta-
kozásának köszönhetQ.

Az erre következQ, a sáncszi-
get hullámverés mosta fövenypart-
ján, alig egy-két méteres vízmély-
ségben lerakódott kavicsos homok-
ban nyomfosszíliák, vagy más né-
ven életnyomok is megfigyelhetQk. 
Az életnyomok az állatok mozgá-
sa, táplálékszerzése, vagy lakótevé-
kenysége során kialakuló szerkeze-
tek, melyek akkor is utalnak az egy-
kori élQlények jelenlétére, ha azok 
nem QrzQdtek meg. (Az életnyomok-
ról részletesen olvashatnak a szer-

zQ e lap hasábjain 2003 
augusztusában megjelent 
cikkében.) Az itt megfi-
gyelhetQ életnyomok 10–
50 cm hosszú, függQle-
ges, hajladozó, csQszer_ 
járatok, melyeknek falát 
kívülrQl homokból ösz-
szeragasztott apró gala-
csinok borítják. Bár a já-
ratkészítQ élQlények ál-
talában nem ismertek – 
hiszen sokféle szervezet 
(kagylók, férgek, ízeltlá-
búak) készít hasonló já-
ratrendszereket –, ebben 
az esetben mégis tudjuk, 
hogy a sekélyvízben élQ, 

tízlábú rákok (Callianassa) nyomait, még-
hozzá lakóhelyüket látjuk, hiszen ezek a 
rákok a mai tengerpartokon is ugyanilyen 
járatokat építenek.

Továbbhaladva elérkezünk a rétegsor leg-
látványosabb részéhez, egy mésszel erQsen 
kötött, kemény, finomszemcsés homokkQ-
padhoz, melynek felszínét rendkívül sok, 
változatos életnyom borítja. Láthatók víz-
szintesen kanyargó, „létraszer_en” bemélye-
dQ mászásnyomok; 40–50 cm hosszan, sza-
bálytalanul kanyargó táplálkozásnyomok; 
csillag alakban a rétegbQl kiemelkedQ nyo-
mok, melyeket feltehetQen pihenés közben 
hagytak hátra az állatok. Ez a nyomfosszília-
együttes – az üledékes bélyegekkel össz-
hangban – nyugodt, hullámzással már nem 
felkavart, mélyebb vizet jelez, ahol az állatok 
zavartalanul élhettek a tengerfenék felszí-
nén, nem kellett az üledékbe ásniuk magu-
kat. Ez a homokkQpad tehát azt a pillanatot 
jelzi, amikor tenger vízszintje néhány méter-
rel megemelkedett és a vad, hullámveréses 
partot felváltotta a nyugodt, nyíltvízi állapot. 

A rekultivált felsQ bányaudvar f_takarója 
alatt az elQzQ, felfelé növekvQ szemcsemé-
ret_, azaz egyre sekélyebb vízben lerakódott, 
életnyomokban gazdag paddal végzQdQ ré-
tegsor bújik meg, amely ma már sajnos nem 
látható. Egy-egy ciklus, a kismérték_ tenger-
szint-emelkedés utáni fokozatos feltöltQdés va-
lószín_leg néhányszor tízezer évig tarthatott. 
Az andornaktályai úti homokbánya rétegsorát 
végül egy nagy vastagságú agyag zárja, amely 
hosszabb ideig tartó, jelentQsebb vízmélysé-
get, azaz egy nagyobb tengerelöntést jelez.  m
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Immáron 34. alkalommal ren-
dezték meg Közép-Európa 
egyik legjelentQsebb ásvány-

fesztiválját a Miskolci Egyetemen 
március 12–13. között. E rangos 
eseményhez kapcsolódóan a mis-
kolci Herman Ottó Múzeumban 
került megrendezésre az a nagy 
ív_ elQadóülés, melyen a Magyar-
ország területén elQforduló ásvá-
nyokról írt monográfiákat tekin-
tették át a hazai mineralógia jeles 
szakemberei. A rendezvénynek az 
adta a különös aktualitást, hogy 50 
éve jelent meg Koch Sándor ma 
már klasszikusnak mondható „Ma-
gyarország ásványai” cím_ köny-
ve. Mintegy a jeles évforduló meg-
koronázásaként az elQadóülés vé-
gén került sor a szegedi GeoLitera (SZTE 
TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet) 
könyvkiadó azonos címmel megjelent „Ma-
gyarország Ásványai” új kötetének premier-
jére. A könyvbemutató moderátora Földessy 
János akadémikus volt.

Amint azt az elQadók és Pál-Molnár 
Elemér sorozatszerkesztQ kiemelte, a kö-
zépkortól napjainkig számos kötet foglal-
kozott a hazánk területén elQforduló ásvá-
nyokkal, azonban kevés olyan munka akad 
közöttük, amely a teljesség igényével pró-
bálta megragadni azokat. Az elsQ tudomá-
nyos igénnyel készült magyar nyelv_ mo-
nográfia Tóth Mike nevéhez f_zQdik, aki 
közel 20 évnyi kutatómunkájának ered-
ményét 1882-ben megjelentette meg „Ma-
gyarország ásványai” címmel. Majd ezt 
követte 84 évvel késQbb a Szegedi Tudo-
mányegyetem professzorának, Koch Sán-
dornak a tollából megjelent újabb mono-
gráfia, mely mintegy 180, kémiai elemzé-
si adatokkal, kristályrajzokkal és fotókkal 
bQségesen illusztrált ásványt mutatott be. 
A kötet bQvített, második kiadása 1985-
ben látott napvilágot, mely az 1966–1983 
közötti idQszakban megismert ásványtani 
adatokkal gazdagodott és mintegy 270 ás-
ványfajról közöl adatokat. Az azóta elmúlt 
több mint három évtized hazai ásványaival 
foglalkozó könyvtermésbQl mindenképpen 
kiemelkedQ jelentQség_ alkotás a Szakáll 
Sándor, Gatter István és Szendrei Géza 
szerzQk által jegyzett „A magyarországi 
ásványfajok” cím_ munka, mely részlete-
sen tárgyalja a 2005-ig hazánkban kimuta-
tott 525 ásványfajt.

A most közreadott kötet kiemelkedQ al-
kotás, „mérföldkQ” ebben a sorozatban. A 
könyv sikerének képlete pedig igen egy-
szer_: végy egy elkötelezett szakmai csapa-
tot (egy profi mineralógust – Szakáll Sán-

dor; egy elhivatott 
geológusmérnököt 
– Fehér Béla; egy 
remek fotóst, aki 
mellesleg gépész-
mérnök is – Tóth 
László), adj hozzá 
egy ragyogó mun-
kát végzQ nyom-
dát (Innovariant 
Nyomdaipari Kft, 
Szeged), és mind-
ezt bízd rá egy kivá-
ló szerkesztQségre 
(GeoLitera), aki rö-
vid idQn belül is ké-
pes csúcsminQség_ 
munkára. S mindezt 
elérhetQ áron! 

A kötet 682 hazai ásványfajról tartalmaz 
adatot. A könnyebb eligazodás végett az in-
formációkat földrajzi tájak szerint tárgyalják, 
15 fejezetben. Koch Sándor könyvében a me-
teoritokkal kapcsolatos rész még a függelék-
ben kapott helyet mintegy fél oldalnyi terje-
delemben. Itt önálló fejezetben foglalkoznak 
velük a szerzQk. Az egyes fejezetek élén jól 
áttekinthetQ, a szöveg megértését elQsegítQ 
térképvázlatokkal találkozunk, melyek Be-
rentés Ágnes munkái. Az egyes fejezeteken 
belül kQzetrendszertani szempontok, illetve 
földtani korok szerint halad a tárgyalásmód 
magmás, metamorf és üledékes sorrendben, 
illetve az idQsebb földtani koroktól elindul-
va a fiatalabb korok felé. A magmás, meta-
morf és üledékes rendszereken belül a ge-
netikai elven alapuló tárgyalásuk a vezérfo-
nal. A leírást az anyakQzet rövid jellemzésé-
vel indítják, azonban formációneveket nem 
használnak. Ezek ugyanis nem feltétlenül 
mutatnak lényegesen különbözQ ásványta-
ni jellegzetességeket.  A nagyszámú lelQ-
hely miatt csak a fajokban leggazdagabb és 
legkiemelkedQbb elQfordulásokat ismertetik 
egy-egy alfejezetben. A különösen gyakori 
ásványok lelQhelyeit terjedelmi okokból a ha-
sonló genetikájuk alapján összevontan mutat-
ják be.  Az egyszer_ség kedvéért minden fe-
jezet végén közlik a terület ásványaira vonat-
kozó szakirodalom-jegyzéket, ami megköny-
nyíti az olvasó gyors további tájékozódását 
az adott területtel kapcsolatban. 

Az irodalmi hivatkozásoknál az összefog-
laló m_vekkel szemben a szerzQk elQnyben 
részesítik az eredeti tanulmányokat. Konfe-
rencia-kiadványokra, kéziratokra pedig csak 
akkor hivatkoznak, ha a bennük közölt ada-
tok korábban nem jelentek meg nyomtatott 
tudományos közlés formájában. A könyv eré-
nye, hogy számos olyan adatot közöl, ame-
lyeket korábban még nem publikáltak. 

A bemutatott ásványok mögött jól doku-
mentált példányok állnak, melyeket a miskol-
ci Herman Ottó Múzeum Ásványtára Qriz. Az 
Ásványtár célul t_zte ki a hazánkban fellel-
hetQ ásványfajok minél teljesebb begy_jtését 
és megQrzését. Mára ez a szám elérte a közel 
700-at, ami a hazánkban eddig kimutatott ás-
ványfaj mintegy 90%-a. A múzeum szakem-
berei nagy gondot fordítanak az ásványok 
adatainak ellenQrzésére és a bizonytalan ada-
tok kisz_résére. Az ásványok korrekt megha-
tározásával és a régi példányok gondos újra-
vizsgálásával folyamatosan növelik a gy_j-
temény tudományos értékét jó példát mutat-
va ezzel a többi gy_jtemény számára. Ezt a 
munkát igen kitartóan, a gy_jtemény megala-
pításától kezdve (1980) folyamatosan végzik. 

A kötet további erénye, hogy a szerzQk 
nemcsak arra törekedtek, hogy minél több 
hazai ásványfajt bemutathassanak, hanem 
azokat hogyan mutassák be. Az esztéti-
kumra is gondoltak. Koch Sándor idejében 
bár létezett már a színes nyomdatechnika, 
mégis abban az idQben csak fekete-fehér 
felvételek bemutatására volt lehetQsége a 

kiadónak.  A jelen kötet szerencsére ezen 
jócskán túllépett. Tóth László magas szin-
t_ szakmai felkészültségét és technikai 
tudását dicséri az a könyvben bemutatott 
370 kiváló minQség_ színes fotó, amely-
ben László maximálisan kihasználta a mai 
korszer_ digitális fotótechnika és számító-
gépes képszerkesztés adta rétegfelvételek 
lehetQségeit. 

Külön dicséret illeti meg a nyomdai elQké-
szítést a képek színhelyességének és élessé-
gének pontos beállításában. Jacob Péter mun-
kájával nagyban hozzájárult a könyv élvezhe-
tQségéhez és az illusztráció esztétikumához

(Szakáll Sándor – Fehér Béla – Tóth Lász-
ló: Magyarország ásványai, GeoLitera, 
Szeged, 2016.)

HOLLÓSY FERENC

A könyv borítója

Új premier régi címmel

Csoportkép a kötet készítQirQl: Pál-
Molnár Elemér (sajtó alá rendezés, 

kiadás), Szakáll Sándor (szöveg), Tóth 
László (fotók), Fehér Béla (szöveg), 

Berentés Ágnes (térképek)
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(2016. április 19.)

NANORÉSZECSKÉK ASZTMÁRA

Aki allergiás asztmában szenved, an-
nak általában rendszeresen és tartósan 
gyógyszert kell szednie. Amerikai ku-
tatóknak talán sikerült felfedezniük egy 
módszert, amellyel hosszú távon meg-
állíthatják az immunrendszer túlreagálá-
sát. Legfontosabb segítQik ebben olyan 
üreges nanorészecskék, amelyek egy 
biopolimerbQl származnak. Ha ezeket 
az úgynevezett nanokompokat „megrak-
ják” a kiváltó allergénnel, majd a vér-
áramba juttatják, az immunrendszer ez-
zel egyfajta „reset” típusú parancsot 
kap. Állatkísérletek már bizonyították a 
módszer hatékonyságát: az egerek tartós 
védettséget élveztek a korábban asztmát 
kiváltó allergénekkel szemben.

Az allergiás asztmáért az immunvé-
dekezés egy elhibázott válasza felelQs. 
Amikor az ugyanis elsQ alkalommal kerül 
érintkezésbe a kiváltó allergénnel, az im-
munrendszer sejtjei reagálnak az általuk 
károsnak ítélt behatolóra és nagy meny-
nyiség_ immunglobulin E-t termelnek. Az 
IgE antitestek a specifikus nyálkahártya-
sejtek, például a hörgQk felületére kötQd-
nek, ahol QrzQ funkciót töltenek be. Az 
allergénnel való minden további érintkezés 
allergiás reakciót vált ki, vagyis fellép a 
jellegzetes asztmás roham. Eddig az érin-
tetteknek nem volt más választása, mint 
megpróbálni a kiváltó allergént, így a port 
vagy a pollent, amennyire csak lehetséges, 
kikerülni. Mivel ez nem mindig kivitelez-
hetQ, másik lehetQség a túlzott immunre-
akció gyógyszerek segítségével történQ 
csökkentése. Bizonyos esetekben ezen túl 
megkísérelhetQ a hiposzenzibilizálással az 
immunvédekezés allergénhez történQ lassú 
hozzászoktatására. Ehhez a beteget foko-
zatosan növekvQ adagban az allergiát ki-
váltó allergénnek teszik ki. Ez persze ál-
talában hosszadalmas, több hónapon, vagy 
akár éveken át tartó folyamat.

Charles Smarr, a Chicagói Northwestern 
Egyetem kutatója és kollégái most ta-
láltak egy sokkal gyorsabb és tartósabb 
gyógyhatást az asztma ellen, mégpedig 
a nanorészecskéket. Kutatásukhoz elQ-
ször speciális, kereken 500 nanométer 
méret_, üreges nanogömböcskéket állí-
tottak elQ polilaktid-co-glikolid (PLGA) 
biopolimerbQl. Ez a tejsav alapú anyag az 

emberi szervezetben könnyen lebomlik. 
Ezekbe a nanogolyókba a kutatók egy al-
lergént rejtettek el, a szóban forgó kuta-
tásban konkrétan egy, a tojásban található 
fehérjét. A nanogolyókban lévQ allergént 
olyan egerekbe fecskendezték, amelyek 
ezzel az allergénnel való minden kontaktus 
esetén asztmarohammal reagáltak. Az 
allergént körülölelQ biopolimer miatt 
azonban a szervezet nem ismerte fel az 
allergiát kiváltó fehérjét, ezért a falósejtek 
azokat ártalmatlan, de bosszantó anyag-
ként „kezelték”, s ennek megfelelQen tisz-
tították meg tQle a szervezetet. A polimer 
csak a fagocitában bomlik le, az allergén 
pedig csak ott szabadul fel. A makrofág 
pedig azzal az információval adja át az al-
lergént az immunrendszernek, hogy a mo-
lekula a szervezetbe tartozik, nem idegen. 
Ennek eredményeképpen az immunrend-
szer befejezi az allergén elleni küzdelmet 
és normál állapotba áll vissza.

Egereken végzett kísérletekben ez 
konkrétan azt jelenti, hogy amikor az álla-
tokat nanorészecskékkel elQkezelték, azok 
tartós toleranciát fejlesztettek ki az álta-
lában asztmát kiváltó allergénnel szem-
ben. Az asztmaroham így még akkor is 
elmaradt, ha a tojásfehérjét közvetlenül 
az egerek tüdejébe juttatták. Ez a t_rés-
határ fiziológiailag is kimutatható volt: a 
nanorészecskékkel való kezelés jelentQ-
sen gátolta az allergiás túlérzékenységet. 
Az adott allergénre jellemzQ IgE antitestek 
mennyisége jelentQsen csökkent, a légutak 
gyulladása alábbhagyott, és az allergia ki-
váltásában szerepet játszó T-sejtek száma 
csökkent. A kutatók tudomása szerint ez az 
elsQ sikeres kísérlet, amelyet allergénszál-
lító nanorészecskékkel végeztek, s amely a 
toleranciaindukcióra irányult. Bár az még 
mindig nem világos, milyen mechanizmu-
sokkal érhetQ el ez a tolerancia. Ugyanak-
kor a kísérletek azt mutatják, hogy az im-
munrendszer nanorészecskékkel történQ 
„megfordítása” tartós, sQt akár végleges 
is lehet.

Eredményeink új, biztonságos és ha-
tékony utat nyújtanak az életveszélyes 
allergiában szenvedQ betegek kezelésé-
re és potenciálisan akár gyógyítására is – 
állítja a kutatás vezetQje. Ez az allergiás 
asztma egész életen át tartó gyógyszeres 
kezelését a jövQben akár feleslegessé is 
teheti. Továbbá a nanorészecskékkel való 
kezelést könnyen lehetne alkalmazni más 
allergének és allergiatípusok esetében is. 
Gyakorlatilag univerzális terápiáról van 
szó. Attól függQen, hogy milyen allergiát 
szeretnének orvosolni, a nanorészecskéket 
olyan allergénnel „töltenének” meg: pél-
dául földimogyoró-fehérjével, vagy feke-
teüröm-pollennel. A kezelés további elQ-
nye, hogy a biopolimer nanorészecskék 

jól tolerálhatók, és hamarosan például már 
klinikai vizsgálatokban tesztelik lisztér-
zékenység és autoimmun betegségek el-
len. Asztma és hasonló betegségek ke-
zelésére történQ alkalmazásukig azonban 
további állatkísérleteket kell végezni. A 
kutatócsoport azonban  bízik abban, hogy 
az allergénkompok a jövQben teljesen új 
lehetQségeket kínálnak az allergia elleni 
harcban.

(2016. március 31.)

PERUI JÉGSAPKA PRZI A 
HÓDÍTÓK MEGJELENÉSÉT

1532 novemberében Atahualpa, az inka 
uralkodó, akinek birodalma a mai Ecua-
dortól Chile középsQ részéig terjedt, az 
Andok egyik völgyében Cajamarca vá-
rosnál egy kis csoport idegennel találko-
zott. Miután belharcokban felülkerekedett 
testvérén, félelem nélkül fogadta az ide-
geneket, sQt katonái többségét is hátra-
hagyta.  A spanyol uralkodó felhatalma-
zásával érkezQ Francisco Pizarro mintegy 
160 embere társaságában kevésbé volt 
nyugodt. Arra akarta rávenni az inka ki-
rályt, hogy vérontás nélkül fogadják el a 
spanyol fennhatóságot a birodalom felett, 
és annak ellenére, hogy az inkák hatalmas 
túlerQben voltak, felkészült egy meglepe-
tésszer_ támadásra is. Pizarro és emberei 
lóháton, acél kardokkal érkeztek. Gyakor-
latilag több ezer bennszülöttet mészárol-
tak le, Atahualpát fogságba ejtették, majd 
kivégezték. Alig telt el néhány évtized, a 
spanyolok elárasztották a kontinenst és 
nemesfémek, fQként ezüst után kutattak. 
Nemcsak a kultúrán, hanem a környeze-
ten is otthagyták a nyomaikat. Kereken 
fél évezreddel a csata után és mintegy 
300 kilométerre Cajamarcától nyújtózik 
a Quelccaya jégmezQ, a legnagyobb ki-
terjedés_ a maga nemében a trópusokon, 
mely megQrizte annak nyomait, mik tör-
téntek ama végzetes nap után. Itt végez 
kutatásokat Lonnie Thompson, az Ohio 
Állami Egyetem paleoklimatológusa, aki-
nek munkája nyomán az elsQ meggyQzQ 
bizonyítékok egyike került elQ arról, hogy 
a  jelenlegi klímaváltozások emberi köz-
rem_ködés következményei is lehetnek.  
A hely olyannyira távol van mindentQl, 
hogy Thompsonék, akik a 70-es évek óta 
végeznek kutatásokat a jégsapkán, ele-
inte nem is tudtak fúróberendezést eljut-
tatni a helyszínre. Azóta viszont mintegy 
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6000 jégmintát gy_jtöttek be. Különféle 
nyomelemeket – ólmot, antimont, arzént, 
bizmutot, molibdént – vizsgáltak bennük, 
melyek különféle idQszakokban a lég-
körben voltak. A Quelccayából szárma-
zó jégminták azért különlegesek, mert 
az egyes rétegek korát éves szinten meg 
lehet határozni. Dél-Amerikának ezen 
a vidékén ugyanis jól elkülönül két év-
szak – egy száraz és egy nedves. Mind-
egyik száraz évszakban porréteg rakódik 
a jégre, így az éves datálás nem nehéz. 
Thompson elmondása szerint, bár szám-
talan helyen gy_jtöttek már jégmintákat 
a világon, ilyen jó tagolásút még nem ta-
láltak. Az is értékessé teszi a jégsapkát, 
hogy mivel nagy magasságban van, itt 
csak számottevQ szennyezQdés jelenik 
meg a jégben, a csekély mennyiség nem, 
vagy alig. AmibQl tehát itt sok van, az jel-
lemzQ egész Dél-Amerikára. 

A jégminták elemzését sokáig csak a 
természetes változások kimutatására al-
kalmazták, itt azonban nagyon jól elvá-
lik a gyarmatosítás elQtti és utáni idQ-
szak, tehát az emberi tevékenység is. 
Alig egy évtizeddel a cajamarcai csata 
után már megjelentek a jégben azok az 
elemek, melyek az egyre intenzívebb 
fémfeldolgozásra utalnak, például az 
ólom.   1480 körül határozott emelkedést 
mutat a bizmut szintje, ami feltehetQen 
egy új bronzötvözési eljárás szélesebb 
körül elterjedését jelzi az Andokban.  Az 
inkák elQtti idQszakban egyes nyomele-
mek kiugró értéke nyilvánvalóan vulkáni 
tevékenység következménye. Az inkák 
fémfeldolgozó tevékenysége alig érhetQ 
tetten a jégmintákban. Pk leginkább kis 
agyagkemencékben ezüstöt olvasztottak. 
A kemencéket a kiemelkedQ gerince-
ken építették fel, ahol a szél természe-
tes fújtatóként segítette a munkájukat. 
A spanyolokkal ellentétben, akik nagy 
tételben kereskedtek arannyal és ezüst-
tel a kínai piacokon,  az inkák éksze-
reket, illetve díszítQ elemeket készítet-
tek kultikus helyeikre a nemesfémekbQl. 
Az is jól kit_nik a jégmintákból, hogy a 
hódítók az 1570-es évektQl kifogytak a 
könnyen hozzáférhetQ ezüstércekbQl, és 
a termelés hanyatlásnak indult. Addig 
Qk is jórészt a hagyományos, helybeli 
fémfeldolgozási eljárásokat alkalmaz-
ták. Hamarosan azonban új technológiát 
hoztak be Mexikóból és a termelés újra 
fellendült. A spanyolok egyre újabb fém-
feldolgozási eljárásokat alkalmaztak (fQ-
ként ezüst és arany). A jégmintákból az 
is jól kimutatható, hogy a fémkoncent-
ráció nagyjából 1830-ig emelkedett, at-
tól kezdve viszont hosszú évtizedekig, 
a dél-amerikai függetlenségi háborúk 
miatt, elhanyagolták a bányászatot és a 
fémfeldolgozást, a szennyezés csökkent. 
S hogy mit árulnak el a Quelccaya jégré-

tegei a következQ évszázadokról? Lehet, 
hogy semmit, mert ha így megy tovább, 
a jégsapka elolvad. 

(2016. május)

A JUHOK IS TIBETBPL INDULTAK

A mai vadjuhok (Ovis) széleskör_ elter-
jedést mutatnak a hegyvidéki területeken 
(például Kaukázus, Himalája, Tibeti-pla-
tó, Tiensan-Altaj, Kelet-Szibéria, és az 
észak-amerikai Sziklás-hegység). Eurá-
zsiában a fosszilis juhoknak néhány izo-
lált maradványa ismert pár pleisztocén 
lelQhelyen Észak-Kínában, Kelet-Szibé-
riában és Nyugat-Európában, de eddig 
még ismeretlenek voltak a Tibeti-plató 
területérQl.

A Journal of Vertebrate Paleontology 
folyóirat májusi számában kínai és ame-
rikai paleontológusok egy új nemzetség-
be és új fajba sorolható fosszilis juhot 
írtak le a tibeti Zanda-medence pliocén 
korú üledékeibQl. Ez a lelet kiterjeszti 
a juhok fosszilis rekordját a Tibeti-pla-
tó területére, és arra utal, hogy a Tibeti-
plató – valószín_leg beleértve a Tiensan-
Altaj vonulatot is – volt a hegyi juhok 
Qshazája, és ezek az állományok voltak 
az összes ma élQ faj kiinduló forrásai. Ez 
a lelet alátámasztja a tibeti eredet elmé-
letét a jégkorszaki nagytermet_ növény-
evQk kialakulását illetQen.

A most leírt új Qsmaradványokat a 
2006-os és 2007-es terepi szezonok so-
rán gy_jtötték a Nyugati-Himalájában 
(Tibeti Autonóm Terület, a Zanda me-
gyei Guanjingtai lelQhely). Az új faj 
leírása alapjául szolgáló ún. holotípus 
példány egy hím egyed majdnem teljes 
bal és jobb oldali szarvcsapja. A teljes 
szarvcsap felsQ ívének hossza 443 mm, 
ami hasonló néhány ma élQ Ovis faj mé-
reteihez. A Protovis himalayensis névre 
keresztelt új fosszilis juhnak olyan tu-
lajdonságai vannak, melyek alapján egy-
értelm_en elkülöníthetQ az eddig ismert 
egyéb Ovis, Pseudois és Tossunnoria fa-
joktól. Kisebb volt, mint a ma élQ argali 
juh (Ovis ammon), de vannak közös 
tulajdonságai az Ovis-szal, és számos 
olyan átmeneti tulajdonsága is volt,  me-
lyek szintén az Ovis felé mutatnak.

A Himalája és az Ayilariju vonulat kö-
zött elhelyezkedQ Zanda-medence tekto-
nikai szempontból aktív régióban alakult 
ki, és a medence kifejlQdése során a to-
pográfia, és a környezQ hegyek nagyon 

sok csipkézett sziklás terepet és szelíd 
dombokat kínáltak az egykori Zanda-
tó partjai mentén. A Protovis lelQhelye 
nem volt messze egy egykori szigettQl, 
amit a metamorf aljzat kQzetei alkottak, 
és ezek a sziklák valószín_leg védelmet 
nyújtottak a ragadozókkal szemben  ve-
szély esetén. A Zanda-medencébQl szár-
mazó fosszilis növényevQ emlQsök fo-
gainak szénizotópos vizsgálata azt mu-
tatta, hogy a pliocén során C3 vegetá-
ció alkotta az uralkodó növényegyüttest. 
(A C3 növények a légköri szén-dioxidot 
Calvin-ciklus segítségével kötik meg, 
amelynek végterméke egy három szén-
atomos cukor. Ebbe a csoportba tartoz-
nak a mérsékelt- és hidegégövi növé-
nyek). Valószín_, hogy a Protovis szin-
tén C3 növényekkel táplálkozott, aho-
gyan a modern tülkösszarvúak (Bovidae) 
a Tibeti-plató területén.

Az Qsi juhok a Tibeti-platón a mai 
argali juhokhoz hasonló területet foglal-
tak el. Alkalmazkodtak a nagy magas-
sághoz és a hideg környezethez a plio-
cén során, amikor a körülmények más-
hol (beleértve a sarki területeket is) még 
jóval melegebbek voltak. Ezek az Qsi 
állományok gyorsan fejlQdhettek a mai 
Ovis-hoz hasonló morfológia irányába. 
Mire a jégkorszak megérkezett 2,6 mil-
lió évvel ezelQtt, az Ovis már verseny-
elQnyben volt a fagyos környezetben 
való túléléshez és emiatt gyorsan elter-
jedt a plató körüli régiókban, sQt azon 
túl is. A legtöbb juhfaj túlélte a hideget a 
pleisztocén szétterjedési útvonal mentén, 
ami aztán mára egy nagyon jellegzetes 
zoogeográfiai elterjedési mintát adott.

A himalájai primitív juh felfedezésé-
vel a kutatók egy újabb példát találtak 
a korábbi, tibeti eredetre vonatkozó hi-
potézis alátámasztására. Az Qsi juhok 
a pliocénben alkalmazkodtak a magas-
hegységhez és a hideghez, és aztán a 
pleisztocén során elkezdtek szétterjedni 
az eredeti tibeti területükrQl Észak-Kí-
na, Észak-Szibéria és Nyugat-Ázsia irá-
nyába. Ily módon a juhok csatlakoztak 
számos más emlQscsoporthoz (például 
nagymacskák, sarki rókák, húsevQ ra-
gadozó kutyák és gyapjas orrszarvúk), 
amelyek szintén TibetbQl terjedtek szét 
a jégkorszakban, és végül ezek szol-
gáltatták az ún. pleisztocén megafauna 
elemeit.

Mind ezek az új maradványok, mind 
molekuláris filogenetikai adatok azt sej-
tetik, hogy a Tibeti-plató volt a hegyi ju-
hok megjelenési területe. A juhok mene-
déket találhattak a hegyekben, ami fon-
tos védelmi tényezQ volt a korai ember 
vadászatával szemben. Így ezek nagy-
részt túlélték a pleisztocén végi kihalást, 
ami nagyon súlyosan érintette számos kor-
társukat a megafauna tagjai közül.
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Megjelenik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával

A Fény Nemzetközi Évében, 2015-ben 
több kezdeményezés indult azért, 

hogy jobban megismerjük – többek kö-
zött – a fénnyel, fényforrásokkal kap-
csolatos jelenlegi kutatásokat, innováció-
kat. Ez adta az indíttatást nekem is, hogy 
utánanézzek a különbözQ világítóeszkö-
zöknek; azok történetének, m_ködésének. 
Megvizsgáltam a lakókörnyezetemben lé-
vQ világítótesteket, és azok felhasználási 
körét. Kutatásom során jutottam el a LED-
ig és annak legújabb, chipeket tartalmazó 
változatáig. Közben több adatot találtam 
a különbözQ fényforrásokról és azok ösz-
szehasonlításáról. Úgy gondoltam, egy-két 
szempontot magam is megvizsgálok né-
hány egyszer_bb méréssel. 

De miért is ennyire vonzó a fény szá-
munkra? Az ember és a fény szoros kap-
csolata már az QsidQk óta meghatározza 
mindennapjainkat. Az emberiség fejlQdé-
sével megnQtt az igény a biztonságos és 
gazdaságos világítás iránt.

A kezdetek

A t_zveszélyes gyertya és petróleumlám-
pa után hatalmas váltást jelentett az izzó 
megjelenése a XIX. század második fe-
lében. A köztudatban úgy él, hogy ezt az 
amerikai Edison jegyzi, bár a brit Swan 
is jelentQsen hozzájárult a fejlesztéshez 
korábbi próbálkozásaival. Miután sokáig 
az izzó korszer_sítésén fáradoztak, 1901-
ben az amerikai Hewittnek sikerült kifej-
leszteni a nagy nyomáson m_ködQ, mégis 
megbízható higanygQzlámpát. 1915-ben 
Párizsban dolgozta ki Claude az elsQsor-
ban narancssárga színérQl jól ismert ne-
oncsövet, amelyben az alacsony nyomá-

sú töltQgáz magas feszültség hatására vi-
lágít. A két különbözQ technológia közül 
késQbb a higanygQzlámpát tudták tovább-
fejleszteni. Így jött létre a hagyományos 
fénycsQ. Ennek m_ködési elve, hogy a 
csövet kitöltQ higanygQz magas feszült-
ség hatására gerjesztQdik és UV sugár-
zást bocsát ki, amelyet a csQ belsQ falára 
felvitt fényporréteg alakít látható fénnyé. 
A legújabb, úgynevezett kompakt válto-
zat valójában a m_ködtetQ elektronikával 
egybeépített, többszörösen hajlított vagy 
csavart fénycsQ. Legfontosabb elQnye a 
hosszú élettartam és az energiatakarékos-
ság, hiszen ugyanakkora fényáram elQál-
lításához akár  80%-kal kevesebb energi-
át is fogyaszthat, mint egy hagyományos 
izzó. Ennek tudatában az EU 2008-ban 
kiadott egy határozatot, melynek értelmé-
ben mára a boltban kapható izzók legna-
gyobb megengedett teljesítménye 7 W-ra 
csökkent. De mit is jelent az, hogy kom-
pakt? Nem mást, mint hogy a fénycsQ „tö-
mörített” változatáról beszélünk, ami kis 
helyen elfér, tehát olyan formába „s_rít-
hetQ”, amilyenre éppen szükségünk van. 
Az izzó fejelése megfelel a korábbi nor-

máknak, azaz nincs más dolgunk otthon, 
mint kicsavarni a régi izzót és becsavarni 
a helyére az újat. Ezt retroit technológi-
ának nevezzük. Persze, ezeknek a fény-
csöveknek is vannak hátrányai, hiszen 
gyártásuk és hulladékuk megsemmisítése 
drága, sQt használat közben igencsak fel-
melegednek, amit késQbb ismertetésre ke-
rülQ mérésünk is kimutat.

Az 1950-es években újabb ötletek szü-
lettek a hatékonyabb fényforrás elQállítá-
sára. Közülük az Edison-féle izzó burájá-

nak megtöltése bizonyult a legjárhatóbb 
útnak. Az elQfutárok közé tartozott Bródy 
Imre, aki már 1930-ban kriptongázt alkal-
mazva meghosszabbította az izzók élet-

Edison és találmánya

A kriptongázas izzók fölénye

A LEDgazdaságosabb fényforrás 

és egy CHIPetnyi intelligens világítás 
BÓR  DORINA–KOCSIS ÁBEL
Széchenyi István Gimnázium, Sopron
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tartamát. A halogénlámpa m_ködési elve 
gyakorlatilag ugyanez, eltekintve attól, 
hogy a bura töltQgáza valamelyik halogén 
elem. Fridrich és Wiley még jódot használt 
1953-ban, a mai lámpák viszont brómot 
tartalmaznak. Ezt a technikát 80-as éve-
kig fQleg nagy reflektorokban alkalmaz-
ták, méretük csökkenésének köszönhetQen 
ma már háztartásokban is használatosak. 
A halogénizzók az energiatakarékos vilá-
gítás egyik ágát képezik. A bura a magas 
nyomás miatt erQs kvarcüvegbQl készül. 

A halogén lassítja az izzószál vékonyodá-
sát, ellenállóbbá teszi. Ennek következté-
ben magasabb hQmérsékletet is felvehet 
a szál, a lámpa ragyogóbban ég. ElQnye 
a fénycsövekkel szemben, hogy azonnal 
bekapcsol, nem kell várni arra, hogy a hi-
ganygáz gerjesztQdjön. Olcsó az elQállítá-
si költségük, hosszú élet_ek és szabályoz-
ható a fényerejük. Akkor miért nem Qket 
használjuk mindenütt? A válasz egyszer_: 
magas hQmérsékletük miatt veszélyesek 
lehetnek, fel is robbanhatnak. És ugyan ki 
akarna egy jó kis kvarcüveges halogéngáz-
zuhanyt a nyakába? 

A LED-ek átveszik a hatalmat

Így jutottunk el a LED-hez, ami napja-
inkban már mindenhol jelen van, bármer-
re nézünk. Ám ha egy pillantást vetünk a 
történetére is, 1907-ben nem mondtuk vol-
na meg, hogy egy sikersztori kerekedik ki 

belQle. Ebben az évben az angol Round, 
majd 20 év múlva az orosz Losev igyelt 
fel a SiC (szilícium-karbid) kristály fény-
kibocsátó képességére. Akkoriban viszont 
ezt a felfedezést nem tartották fontos-
nak. Az elsQ tudományosan is elfogadott, 
elektrolumineszcens fényforrást az 1930-

as évek végén fejlesztette ki a budapes-
ti Tungsram kutatólaboratóriumában Bay 
Zoltán és Szigeti György. Ez az eszköz a 
mai LED Qsének tekinthetQ, hiszen m_kö-
désüknek ugyanaz az alapja: elektromos 
áram hatására fény keletkezik. 

Az elsQ modern LED-et, ami zöld 
fényt bocsátott ki, 1958-ban Braunstein 
és Loebner dolgozta ki. 1961-ben sikerült 
egy kutatócsoportnak (Pittman és a Biard-
fivérek) az infravörös sugárzást kibocsá-
tó LED-et összeállítania. Ezután egymást 
követték a színkép minden színében pom-
pázó világító diódák: Holonyak a vöröset, 
Craford a sárgát, Maruska és Pankove az 
ibolyát fejlesztette ki. A kék szín hiányá-
ban azonban leginkább jelzQfényként tud-
ták alkalmazni ezeket az egyszín_ LED-
eket (például tévéken, DVD/CD leját-
szókon pislákoltak). Felhasználási körük 
1991-tQl bQvült ki, amikor is Nakamura 
feltalálta a kék LED-et. A 2014-ben el-
nyert Nobel-díjának indoklása: „A haté-
kony kék fényt kibocsátó diódáért, ami 

lehetQvé tette az erQs fényerej_, energia-
gazdaságos, fehér (LED) fényforrások lét-
rejöttét.” Ugyanis a már meglévQ piros és 
zöld LED a kékkel kiegészülve elvezetett 
az úgynevezett RGB LED-ekhez. Ezek 
így már szinte minden korábbi fényforrás 
helyettesítésére alkalmasak a közlekedé-
si lámpákon és autóreflektorokon át  egé-
szen a közvilágításig (például Budapesten 
a Megyeri híd díszvilágítása, vagy a 4-es 
metró kivilágítása). SQt az intelligens vi-
lágítással együtt megjelent az otthonok-
ban is.

A LED-evolúció eredményeképpen ma 
már a régi, jellegzetes tokozású LED-eket 
felváltották a LED-csipek. Az optimáli-
sabb h_tQrendszerrel, a jobb fényleadást 
elQsegítQ alakkal rendelkezQ LED vilá-
gítótest (vagy LED panel) fogalma pedig 
nem egy kicserélhetQ fényforrást, hanem 
egy egész lámpát takar. Így igazodik leg-
jobban a formatervezés a lámpa hatékony-
ságához.

Akkor most nézzük meg egy kicsit fi-
zikai szempontból, mirQl is beszélünk! 

A LED (Light-Emitting Diode) – vagyis 
fénykibocsátó dióda – kisméret_ fényfor-
rás, amely a hidegen sugárzás jelenségén 
alapszik. Ez azt jelenti, hogy az elektro-
mos energiát közvetlenül alakítja fénnyé, 
szemben a hagyományos izzólámpával, 
amelynek a neve is arra utal, hogy a fém-
szálnak izzania kell ahhoz, hogy létrejöj-
jön a fényjelenség.

Felépítését illetQen: a két elektróda 
(anód, illetve katód) között egy félveze-
tQ réteg található, amit kétféleképp szeny-
nyeznek: p-típusúra és n-típusúra. A fél-
vezetQk m_ködésére jellemzQ, hogy csak 
az egyik irányba engedik át az áramot. Az 
elektronok mozgásuk során egy lyukkal 
találkozva rekombinálódnak, a folyamat 
során pedig fotonokat bocsátanak ki. Ezt 
láthatjuk az ábrán, bQvebb magyarázattal 
kiegészítve.
1. Az n-típusúra szennyezett félvezetQ 

(piros) extra elektronokat (fekete pon-
tok) tartalmaz.

2. A p-típusúra szennyezett félvezetQ (kék) 
extra lyukakat (fehér pontok) tartalmaz. 
Egy lyuk egy elektron hiányának felel 

meg, és pozitív töltésként viselkedve 
szintén képes az elmozdulásra. 

3. Ha nyitó irányú feszültséget kapcsolunk 
a diódára (a rajzon látható polaritással), 
akkor ez az elektronokat a n-típusú rész-
bQl az p-típusúba taszítja, a lyukakat pe-
dig az ellenkezQ irányba. Ily módon a 
félvezetQben nemcsak az elektronok, ha-
nem a lyukak is töltéshordozók és részt 
vesznek az áram kialakításában.

Halogénizzó

Diódák

A 4-es metró teljes LED-pompában

A dióda m_ködése

Az RGB LED csip m_ködése
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4. Miután átkerültek a másik rétegbe, az 
elektronok és lyukak semlegesítik egy-
mást.

5. Ezen folyamat során (mivel a töltések 
mélyebb energiájú állapotba kerülnek) 
energia szabadul fel, ami fény formá-
jában távozik.
A fehér fény_ LED-ekre visszatérve: az 

RGB-LED egy tokban  tartalmazza az addi-

tív színkeverés 3 alapszínét (vörös, zöld, kék)  
adó LED-eket. Ennek 4 lába van, nem pedig 
kettQ, mint az egyszín_ LED-nek, mégpedig  
3 katód és 1 közös anód. Ily módon mind-
egyik szín intenzitása változtatható a megfe-
lelQ lábak közé kapcsolt feszültség nagysá-
gával. Ez teszi lehetQvé a kívánt szín kikeve-
rését. Ha tehát pl. magenta színt szeretnénk, 
akkor a piros és a kék LED-ek maximum fe-
szültséget kapnak, a zöld pedig nullát. 

Ha valaki figyelmesen olvasta az eddig le-
írtakat, a következQ kérdés merülhet fel ben-
ne: a LED-eket a váltakozó feszültség_ háló-
zatról üzemeltetjük, azonban félvezetQk lévén 
csak az egyik félperiódusban engedik át az 
áramot, a másikban lezárnak. Ennek követ-
keztében a LED-ek fénykibocsátása szaka-
szos lenne, gyakorlatban viszont nem villogó 
fényt tapasztalunk. Ennek oka, hogy egy LED 
tokban minimum két dióda található, ame-
lyek egymással ellentétesen vannak bekötve. 
Így az egyik félperiódusban az egyik, a másik 
félperiódusban a másik világít.

Azok számára, akik azt gondolják, hogy 
a LED már lerágott csont, és nem lehet ezen 
a területen újat alkotni, cáfolatul az 1990-es 
évektQl itt az OLED, ami a szerves anyagot 
tartalmazó LED angol rövidítését takarja: 
Organic LED. A benne található félvezetQ 
széntartalmú anyag, amelynek segítségével 
nagy világító felületeket tudnak létrehozni. 
Ezért számít az OLED hatalmas lehetQség-

nek a kijelzQk világában. Ezekben a dióda ál-
tal kibocsátott fényt nemcsak háttérvilágítás-
ként alkalmazzák, mint az úgynevezett LED 
TV-kben, hanem a kijelzQ minden egyes pi-
xele egy apró RGB OLED csip. Ezt fehér 
OLED-del egészítik ki a fényerQ növelése 
érdekében. A fejlQdés lehetQvé tette, hogy 
megjelenjenek a piacon az olyan OLED ki-
jelzQk, amelyek úgynevezett 4k minQség_ 
képet alkotnak (ez a full HD felbontásának 
négyszeresét kínálja). Az új technológiát az 
okostelefonok kijelzQire is alkalmazzák már. 
A m_anyag alapú, hajlékony OLED kijelzQk 
pedig olyan világba visznek, amelyeket ed-
dig csak a sci-fikben vagy legmerészebb ál-
mainkban láthattunk.

Miért éppen LED?

Kezdetben az internetrQl tájékozódtam a 
témával kapcsolatban, majd lehetQségem 
nyílt ellátogatni a gyQri LedLeet mintaüz-
letbe, ahol rengeteg új információval gaz-
dagodtam. Az itt hallottak alapján vegyük 
sorra elQnyeit! Az energetikai hatékony-
ságról és a hosszú élettartamról alighanem 
mindenki hallott már. 

Az viszont valószín_leg kevésbé köztu-
dott, hogy az élettartam lejártával csak a fény-
kibocsátás csökken – nagyjából 25%-kal – te-
hát a LED továbbra is világít! Fénye – össze-
hasonlítva a többi fényforráséval – egyenlete-
sebb, és a kisebb teljesítmény miatt kevésbé 
melegszik. Ez persze nem azt jelenti, hogy 
hQmérséklete egyáltalán nem emelkedik, h_-
tésre igenis szükség van! Ugyanis a lyukak 
és elektronok találkozásakor hQ is keletkezik. 
A LED ellen általában a legerQsebb érv az 
ára, ami nagyjából ötszöröse a hagyományos 
fényforrásnak. Ha viszont figyelembe vesz-
szük a kb. tízszeres (!) élettartamot és a kisebb 
teljesítmény miatti energiaspórolást, befek-
tetésünk akár egy éven belül is megtérülhet.

A fenti reklámíz_ mondatok után ejtsünk 
szót a hátrányairól is.  Például a hideg- ,illet-
ve melegt_rése alacsony. A diódákat emiatt 
egy olyan burokba helyezik, amelyen belül 
a hQingás nem jelentQs. A vezetQ cégek kö-
zel 3 évig is tesztelik a még energiatakaréko-
sabb, hatékonyabb, hQt_rQbb típusokat, mi-
elQtt piacra dobnák Qket; de pontosan ennyi 
idQre garanciát is vállalnak értük.

Intelligens világítás

Az intelligens világítás személyre szabha-
tó, egyedileg irányítható rendszert jelent, 
így önmagában teljesen független lehetne 
a LED-technológiától. A legjobb „alap-
anyagnak” mégis a világító diódák számí-
tanak, tekintettel az energia-megtakarítás-
ra, ami a rendszerek fontos funkciója.

Emellett az intelligens világítás jelen-
tQs esztétikai értéket is képvisel, és egysze-
r_ – például egy okostelefon alkalmazás-
sal való – programozásra ad lehetQséget. 

Válogathatunk az elQre programozott alap-
vetQ hangulatfények közül, és használhat-
juk a funkcionális világítást is, például ol-
vasáshoz. A felhasználói szoftver lehetQvé 
teszi, hogy otthonunkban teljesen személy-
re szabjuk az egyes napszakokra a világítás 

színét, intenzitását, sQt a világító lámpák 
számát is. A rendszerbe egyszer_en bekap-
csolható a kerti világítás, de akár a riasz-
tórendszer is, sQt a távvezérlés sem jelent 
gondot. Praktikus lehetQségeivel az intelli-
gens világítás mindenképpen kényelmeseb-
bé teszi mindennapjainkat.

Light-os mérések

Ahogy a bevezetQben ígértem, bemuta-
tok néhány egyszer_ („lájtos”) mérést, 
amelyekkel megpróbáltam összehasonlíta-
ni alapvetQen három, ténylegesen viszont 
négy fényforrást, ugyanis LED-et hagyo-
mányos tokozással, illetve csip formában 
is találtam. Mellettük egy kompakt fény-
csQ és egy halogén izzó volt még mérése-
im fQszereplQje. Mindegyikük spotlámpa 
foglalatú volt, ezzel is igyekeztem megte-
remteni a hasonló körülményeket. 

A mérések kivitelezésében támaszkodtam 
a számítógép adta lehetQségekre és egy diák-
társamra, akinek  vannak programozási isme-
retei. Ábelt arra kértem, hogy készítsen olyan 
programot, amit egy átlagos IQ-val és IT kom-
petenciával rendelkezQ egyén – mint például 
én – is tud használni. Emellett persze köny-
nyítse meg a mérés, illetve a mért adatokból 
történQ számolás folyamatát. Szerencsénkre 
iskolánk idén részt vesz a National Instrument 
Hungary Kft Mentorprogramjában, amelynek 
keretében ebben az évben lehetQségünk van 
használni egy speciális mérQeszközt.

A myDAQ nev_ adatgy_jtQt számító-
géphez csatlakoztathatjuk, így egy szoft-
ver segítségével a monitor veszi át a 
kijelzQ szerepét. Egyszer_bb használatá-
ban egy minden jobb háztartásban fellel-
hetQ digitális multiméterhez lehetne ha-
sonlítani, csak a mért feszültség, illetve 
áramerQsség értéke a monitoron jelenik 
meg. Haladóknak azonban lehetQségük 
van saját, összetettebb méréseikbe is be-
illeszteni az eszközt, amennyiben ismerik 
a Labview nev_ programnyelvet. Ennek 

Intelligens kezelQplatform

Színösszetétel a dióda-formában –  
még kicsit másként
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egyik sajátossága, hogy úgynevezett gra-
fikus nyelv, azaz egy program ikonokból 
és az azokat összekötQ huzalokból épül 
fel. Kifejezetten arra a célra fejlesztették 
ki, hogy virtuális m_szereket tudjunk ve-
le létrehozni. A virtuális jelzQ arra utal, 
hogy nincs a kezünkben hagyományos ér-
telemben vett m_szer, csak egy 
laptop és a hozzá csatlakozta-
tott myDAQ. Ehhez illeszthe-
tünk különbözQ érzékelQket is, 
mint például hQmérQ szenzor, 
vagy fényerQsség mérésére szol-
gáló szenzor – hogy csak azokat 
említsük, amelyek a mi mérése-
inkben szerepet kaptak. A szoft-
ver segítségével a mért fizikai 
mennyiségek idQbeli változását 
is könnyen nyomon követhetjük 
egy grafikonon, valós idQben.

Az egyik szempont, amire kíváncsi vol-
tam, a fényintenzitás, illetve annak távol-
ságfüggése. Korábban említettem, hogy a 
LED-ek fényereje a hQskorban még ala-
csony volt, csak Nakamura és társai mun-
kásságának köszönhetQen változott meg 
ez a helyzet. A modern LED-ekre vonat-
kozóan az a kérdésünk, hogy van-e olyan 
távolsághatár, ami után intenzitásuk ro-
hamosan csökken. Ugyanakkor az is jel-
lemzQ a LED-ek fényére, hogy koncent-
rált, azaz bizonyos területre összpontosul. 
Vajon mekkora ez a terület, összevetve a 
másik kétfajta fényforrással? A kérdésekre 
egy méréssorozattal igyekeztünk választ 
találni, amelyet mind a négy fényforráson 

végrehajtottunk. Az iz-
zóktól indulva 10 cen-
timéterenként növel-
tük a távolságot 90 cm-
ig. ElQször a lámpával 
pontosan szemben ha-
ladva, majd ezt meg-
ismételtük egy olyan 
egyenes mentén, ami 
az elQzQvel 10°-os szö-
get zárt be, majd egy 
következQvel, ami – az 
elsQvel – 20°-ot. Ezt a 
szöget 80°-ig növeltük, így 9x9 
db mérési pontunk volt egy fény-
forrás esetén.

Programunk segítségével  a mérés a 
következQképpen zajlik: megadunk egy 
kezdeti értéket,  ami a környezet világos-
ságát jellemzi, amikor fényforrásunk még 
nincs bekapcsolva. Ezt jelenleg mi olvas-
suk le, a myDAQ-t, mint digitális multi-
métert használva, de a jövQben ez a lépés 

is beépíthetQ a programba. A 
szoftver automatikusan lépteti 
a távolságot, majd ha lezajlott 
a kilenc mérés, akkor a szöget 
is változtatja 10°-kal. Miután a 
megfelelQ helyre tettük a szen-
zort, a „Mérj” gombot meg-
nyomva a program kiolvassa az 
adatot a myDAQ-ból, kirajzolja 
a hozzá tartozó pontot a grafiko-
non és megtörténik a szükséges 
léptetés.

A fényerQsség méréséhez használt szen-
zorunk az úgynevezett fotoellenállás volt. 

Erre az jellemzQ, hogy sötétben nagy az 
ellenállása, világosban pedig kicsi. Amit 
végül is a grafikonon ábrázoltunk, az az 
ellenállás változásának az aránya a kez-
deti értékhez képest. Ahogy a fényképe-
ken látható, a méréskor a plafonon lé-
vQ fénycsövek be voltak kapcsolva, azok 
adták ezt a bizonyos (R0) kezdeti érté-
ket. Tulajdonképpen azt vizsgáltuk, hogy 
mennyire tudják a különbözQ izzófajták 
„túlvilágítani” a háttér fényét. 

A grafikonok lefutása egy-egy szög 
esetén megfelel a várakozásnak, tehát a 
növekvQ távolsággal csökken a fényin-
tenzitás.

Minden egyes mérési elhelyezés ese-
tében a mérés után egy indikátor mutatja 
az arányt százalékban (a képen a jobb fel-
sQ sarokban), mellette látható a fényforrás 
típusa. Mivel a halogén izzó esetében ez 
70°-nál a legtávolabbi pontban már 10% 
alatt volt, ezért nem is végeztük el a 80°-
hoz tartozó mérést. MásrészrQl, mivel en-
nél a szögnél csökkent jelentQsen a fény-
intenzitás, azt mondhatjuk, hogy a halogén 
izzó világítási szöge kb. 2x65=130°(ebben 
a foglalatban).

A lenti képen látható grafikon pedig azt 
mutatja, hogy a LED fényének intenzitása 
a 60°-os szögig szinte változatlan lefutá-
sú. EttQl a szögtQl kezdve viszont jelen-
tQsen csökkent. Ez azt jelenti, hogy en-
nek a fényforrásnak a világítási szögét kb. 
2x55=110°-nak becsülhetjük, ami ugyan 
kisebb, mint a fenti halogén izzóé, viszont 
ezen a tartományon belül szinte független 

a szögtQl, egy adott távolságot 
tekintve. Ez a mérési eredmény 
alátámasztja, hogy a LED-csip 
koncentrált fényt ad.

Menet közben jutottunk ar-
ra, hogy célszer_bb lenne a mé-
réseket másképp csoportosítani; 
mégpedig úgy, hogy egy grafi-
konon ábrázoljuk a különbözQ 
fényforrások intenzitásának vál-
tozását egy adott szög esetén. 
Ezt már nem hajtottuk végre az 
összes szögnél, hanem csak 0, 
40 és 60 foknál.

A grafikonon a kék szín_ 
(legfelsQ) görbék tartoznak a halogén izzó-
hoz, a feketék (felülrQl a második) a csipes 

A teljes repertoár

hagyományos
LED

1,5 W 7 W 5 W 20 W

kompakt
fénycsQ

chipes
LED

halogén-
lámpa

Ezt látta Ábel, miközben a Labview-ben dolgozott

A halogénizzó intenzitásának távolságfüggvénye

A grafikon a LED csipes lámpa 
intenzitácsökkentését mutatja

Mérés közben...
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LED-hez, a piros (felülrQl a harmadik) a 
hagyományos LED-hez és végül a zöld 
(legalsó) a kompakt izzóhoz. (A program 
következQ verziójába majd jelmagyaráza-
tot is be fogunk illeszteni…)

A három szögnél a fenti mó-
don leírt méréseken valóban 
sokkal jobban látszanak a kü-
lönbségek. Míg 0°-nál még a 
halogén izzó volt az éllovas és 
a többiek nem sokkal maradtak 
el mellette az intenzitásban, ad-
dig a nagyobb szögeknél már 
széthózódott a mezQny, a csipes 
LED lámpa vette át a vezetést és 
a többi fényforrás intenzitása je-
lentQsen csökkent.  

A másik kísérlet alapötletét 
egy emelt szint_ fizika érettségire kijelölt 
mérés adta, amelyben azt kell meghatá-
rozni, hogy a halogén izzó által a hálózat-
ból felvett elektromos energia hány szá-
zaléka alakul hQvé. Erre úgy próbálunk 
következtetni, hogy az izzó közelében 
elhelyezünk egy testet és mérjük annak 
hQmérséklet-növekedését. EbbQl kiszá-

molható a test által felvett hQ, 
amelyet az izzó által kibocsá-
tott sugárzásból nyel el. A fel-
vett elektromos energiát pedig 
egy teljesítménymérQrQl tudjuk 
leolvasni. Egy ideális (elektro-
mos) fényforrás 100%-ban ala-
kítaná az elektromos energiát 
fényenergiává, azaz nem ter-
melne hQt. Ebben az esetben a 
kisugárzott hQ és az elektromos 
energia hányadosa nulla lenne.

A szoftver segítségével – az 
elrendezés összeállításán kívül – a mérés-
sel kapcsolatban csak annyi dolgunk ma-
radt, hogy cserélgetjük a fényforrásokat, 
beállítjuk a mérés tartamát, illetve beírjuk 

a melegítendQ test adatait (tömeg, fajhQ). 
A méréshez egy ólomhasábot használ-
tunk, mert ez az anyag könnyen felme-
legszik, a kis fajhQjének köszönhetQen. A 
hQmérQ szenzort a hasáb lámpával ellen-
tétes oldalára erQsítettük. A program egy-
részt egy hQmérQ-indikátorral szemlélteti 
a hQmérséklet változását, másrészt a mel-

lékelt grafikonon is nyomon követhetjük. 
A további számításokhoz ugyanis szükség 
van a kirajzolt egyenes meredekségére, 
vagyis arra, hogy mennyit változott a hQ-
mérséklet egységnyi idQ alatt. Ezt az érté-
ket a program egy beépített funkciójával 
állítjuk elQ, ami a mérési pontokra elQször 
egy egyenest illeszt. A bal oldali grafiko-
non mindig az aktuális mérés látható, míg 
a jobb oldali összegzQ jelleg_: itt az ösz-
szes fényforráshoz tartozó görbe megta-
lálható. A mérési eljárások végeredménye 
tehát 4 vonal, ily módon is próbáltuk az 
összehasonlítást szemléletessé tenni. Ez 
a törekvés sikeres volt, legalábbis szá-
munkra elég látványos, ahogy a halogén 
izzóhoz tartozó görbe az „egekbe tör”, 
miközben a LED-es lámpáké éppen csak 
emelkedik. A kompakt izzóé pedig az 
arany középutat követve kevésbé látvá-
nyosan, de növekedést mutat. Ez tehát azt 
jelenti, hogy ugyanazon körülmények kö-
zött – azaz ugyanazt a testet, ugyanolyan 
távolságból, ugyannyi ideig tartó besu-
gárzással – a halogén lámpa melegítette 
fel a legjobban; vagyis az általa kibocsá-
tott sugárzás tartalmazza a fény mellett a 
legtöbb hQt. Az összehasonlítás azonban 
úgy korrekt, ha megnézzük, hogy meny-
nyi elektromos energiából gazdálkodnak 
az egyes fényforrások. Mivel a teljesítmé-
nyük nem egyforma, ezért mérjük rajtuk a 
feszültséget és az áramerQsséget is, ami-
bQl a program kiszámolja a ténylegesen 
felvett elektromos energiát. Az eredmé-
nyül kapott arányszámok a LED-es izzók-
ra a legkisebbek. Az ideális fényforrásra 
vonatkozó megjegyzés alapján melyik vi-
lágítóeszköz hát a LEDgazdaságosabb?

A kompakt fénycsQ intenzitásának vizsgálata

A mérési eredmények összegzése

LED a környezetünkben

Azt, hogy mennyire elterjedt egy új eszköz, egy új technika, leg-
inkább a környezetünkben való elQfordulásával mérhetjük le. 
Ezért jártam körbe Sopronban, a városban, ahol élek, LED-re va-
dászva. Az alábbi képeken dokumentáltam „túrám” eredményét. 

Tapasztalatom szerint lassan, de biztosan terjed el ez a technoló-
gia,  Sopronban például nyár óta találkozhatunk a LED-es közle-
kedési lámpákkal és az utcai közvilágítás egy részét is már lecse-
rélték  a korábbi nátriumgQz-lámpákról  LED-esre.

Diák lévén természetesen 
az iskolában kezdtem 

utamat, ahol is a liftben 
találtam LED-eket, több 

színhQmérséklettel, a 
hagyományos, dióda-for-

mában

A vasúti jelzQlámpákat nem-
rég cserélték ki – LED-esre! 

Sötétben különösen jól látszik 
az erQs, tiszta fényük

A nyár végén 
újonnan 

kihelyezett 
közlekedési 

lámpákban is 
LED-del villo-

gunk

A reklámfények terén is 
kijelenthetjük: a LED 

igazi nagyhatalom

Az autók reflekto-
raiban is megjelenik 

– egyre nagyobb 
rendszerességgel
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Köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk megköszönni azok-
nak a személyeknek, akik segítették a 
munkánkat. Köszönjük Pál Zoltánnak és 
a gyQri LedLeet munkatársainak az érté-
kes információt, Bata-Kovács Gábornak 
a korrektúrát és Gats Janinak a mérések-
ben való segítséget. Köszönjük tanára-
inknak, családunknak és barátainknak a 
türelmet és támogatást. Végül, de nem 
utolsó sorban pedig Lang Ágota tanárnQ-
nek köszönjük a sok ötletet, segítséget, 
és hogy tartotta bennünk a lelket, és hitt 
a projektben akkor is, amikor a technika 
teljesen csQdöt mondott.

A szerzQk az Önálló kutatások, elméleti 
összegzések kategória elsQ díjasai.

Források
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nyelvi-jelek
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economy/light_bulb_ban/
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neoncso-led.html

http://www.zsh.hu/apollo-e27-138/apollo-15w-
e27-kompakt-fenycso-mini-21-1737

http://www.bolt.landlite.hu/spd/01CEL806/

LANDLITE-CFL-GX53-7W-GX53-230V-
8000ora-2700K-kompa

http:/ /www.argep.hu/trend/GU10/Gu10-
halogen-izzo.html

http://unicrom.com/Tut_diodo_led.asp
http://www.lamp83.com.tr/en/led-dunyasi/
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pannon-led-spotok/
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http://www.chauvetlighting.com/mvp-37-5/
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http://www.lampshining.com/50W-LED-Flood-

Light-6.html
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lm-001.jpg
https://insansainsprojects.files.wordpress.com/2010/12/

rgb-led-moodlight-in-10-minutes.jpg
http://www.seeedstudio.com/depot/images/

product/30led%20Strip.jpg
http://rouvelle.com/rai_fa_12/RGB_LED.jpg
http://tehnikservice.net/blog/wp-content/

uploads/2010/01/PIC16F628-Serial-8-RGB-
LED-Controller.jpg

http://store.iteadstudio.com/images/produce/
LED/Discrete%20LED/5MM_LED_RGB_
CA/ledc.jpg

Mit helyettesít már LED?

A hagyományos izzólámpa és LED-es párja 
(retrofit)

Hagyományos fénycsQ és alternatívája, 
a LED szalag

A LED konyhai világításban is új lehetQséget 
jelent

Fémhalogénlámpás reflektor, és az újabb, 
LED-es változat

A klasszikus kristálycsil-
lár és vetélytársa, a LED 

panel
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Szüleim foglalkozásukból adódóan 
gyakran járják a lakóhelyem környé-

ki vidéket, ahová szabadidQmben én is 
gyakran velük tartok. Egy ilyen alkalom-
mal t_nt fel a Kéleshalmi Homokbuckák 
Természetvédelmi Területet jelzQ tábla.  A 
felirat felkeltette az érdeklQdésemet: va-
jon milyen védendQ értékek lehetnek ezen 
a területen? Elkezdtem kutatni a területtel 
kapcsolatos forrásokat. Ehhez kapcsoló-
dóan helyszíni bejárásokat is végeztem és 
elmondhatom: a vidékre még ma is igazak 
PetQfi Sándor Az Alföld cím_ versének idé-
zett sorai.

Munkám közben jutott tudomásomra 
adat arról, hogy az 1900 novemberében 
született dr. Boros Ádám botanikus pro-
fesszor bajai invitálásra vett részt 1958-ban 
egy illancsi, sz_kebben a mai Kéleshalmi 
Homokbuckák Természetvédelmi Terület 
növényvilágának jobb megismerését cél-
zó expedíciós bejáráson. A szakemberek 
számára is kevéssé ismert útról ismertetést 
közlök munkámban. 

A kéleshalmi táj

Kéleshalom kicsi település, 440 lakosával 
a Duna–Tisza közén, Hajós és Jánoshalma 
között helyezkedik el. A település 1906 

elQtt a kisszállási birtokhoz tartozott, ami 
Boncompagni herceg tulajdonában volt. 
A település jelenlegi területét az olasz 
hercegtQl kártyán nyerte el a Hollönder 
Lázár szabadkai nagybirtokos, aki a köny-

nyen szerzett területet felparcel-
lázta és eladta a jobb részeket. 
A rosszabb minQség_ földeket 
késQbb telepesek lakták be, akik 
Jánoshalmáról, Szabadkáról, 
Bácsalmásról, Mélykútról, vala-
mint Bukovinából érkeztek, de 
gyorsan rájöttek, hogy a silány 
homokos terület nem alkalmas 
a megélhetésre. Így sokan visz-
szamenekültek az eredeti lak-
helyükre. Általában az éj lep-
le alatt illantak el, ebbQl adó-
dott a kistáj gúnyneve, ami az 
Illancs lett.

A község 1952-ig közigaz-
gatásilag Jánoshalmához tarto-
zott, majd 1990-ben vált önálló-
vá és saját önkormányzatot vá-
lasztott. A lakosság száma 1952-ben 2080 
fQ volt, akiknek nagy része külterületen 
élt, így a településen kívül négy iskolá-
ban folyt a tanítás. Az itt élQk számának 
nagyobb fogyatkozása az 1974-ben vég-
rehajtott iskolakörzetesítés következtében 
történt, ami miatt sok család elköltözött a 
községbQl, mivel a közelben nem maradt 
egyetlen iskola sem. A termelQszövetke-
zetek megsz_nése után a munkahelyek 
hiánya miatt a lakosság száma jelentQsen 

csökkent. Az itt maradtak állat-
tartásból, a futóhomokon szQlQ- 
és gyümölcstermesztésbQl pró-
báltak megélni. A jelenlegi la-
kosságszám megközelítQleg 455 
fQ ebbQl körülbelül 200-an élnek 
belterületen, a többiek pedig ta-
nyákon. A település egyik érté-
ke a külterületén található védett 
Kéleshalmi Homokbuckák, va-
lamint az Qsborókás, amelynek 
természetvédelmi területe és a 
közeli mocsárvilág nyugodt, bé-
kés, háborítatlan természeti kör-
nyezetet kínál a természetjárást, 
a lovaglást és a kerékpározást 
kedvelQknek.

Homoki felszínformák

A Duna–Tisza közének felszíne a holo-
cén korszakban nyerte el mai formáját. 
Valaha itt az Ps-Duna folyt, ami ere-

detileg északnyugat-délkeleti irányban 
szelte át az Alföldet, majd fokozatosan 
nyugatra helyezQdött át és észak-déli 
irányt vett fel, ami által hordalékkúpo-
kat épített fel. DöntQen észak-nyugati 
irányú szelek hordalékából épült fel a 
Duna-Tisza közi homokhátság, amely-
nek legmagasabb vonulata Illancs, amely 
Bács-Kiskun megye déli részén húzódik. 
A fotóhomok okán a buckák valaha ván-
doroltak, de a sok erdQ és szQlQ ültet-
vény által ez megsz_nt mivel a növények 
lombkoronája fékezte a szelet. A szétte-
rülQ gyökérzetük megakadályozta a ho-
mok mozgását ez által a futóhomokot 
megkötötték. Az így kialakult területen 
különbözQ lehetQségeket kínál az itt élQ 
állat- és növényvilágnak, mint például a 
buckaközi mélyedésekben egyes helye-
ken mocsarak. A magasabb területeken 
erdQs részek alakultak ki. 

Boros Ádám az Illancson

A Bajai Állami TanítóképzQ dr. Balanyi 
László tanár vezette Jávorka Sándor 
Természetrajzi Körének meghívására 
dr. Boros Ádám (1900–1973) egyete-
mi tanár, a biológiai tudományok dok-
tora 1957. november 15-én keltezett le-
velében jelezte: „Feltéve, hogy egész-
ségem jövQre kedvezQbb lesz, felvetek 
egy közös kirándulás tervet, Jánoshalma 
Illancs kopár buckáira, esetleg kerékpár 

A kéleshalmi homokbuckák
MOLNÁR BENCE

Szent László ÁMK Vízügyi Szakközépiskola, Baja

„A csárdánál törpe nyárfaerdQ
Sárgul a királydinnyés homokban;

Odafészkel a visító vércse,
GyermekektQl nem háborgatottan.

Ott tenyészik a bús árvalyányhaj 
S kék virága a szamárkenyérnek;

H_s tövéhez déli nap hevében 
Megpihenni tarka gyíkok térnek.”

PetQfi Sándor: Az alföld

A Kéleshalmi homokbuckák természetvédelmi 
terület és elhelyezkedése Magyarországon

Ami az egykori garmadákból, barkánokból, 
szélkifúvásokból stb. megmaradt: napjainkban – 

részben az erdQsültség miatt – nehezen felismerhe-
tQk az egykori felszínformák
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felhasználásával. A kultúrától távolesQ 
buckások engem különösképpen érdekel-
nek. Talán meg lehetne szervezni a ki-
rándulást diákok bevonásával. IdQpont 
a homokon csak május (második fele), 
vagy június legeleje.” Nem kevés egyez-
tetés és levelezés után 1958. június 2-án 
érkezett a távirat: „Holnap 2 órakor ér-
kezem.” A megérkezést követQ ebéd és 
rövid egyeztetés után a csapat kerékpá-
ron indult a bajai szQlQk határrész ho-
mokjainak vizsgálatára.  Boros Ádám 
Baja környéki bejárásainak fQ program-
ja a június 4-én történt gy_jtések vol-
tak, amelynek helyszínei Jánoshalma, 
Kéleshalom, Illancs, régi vármegye-
határ (Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Bács-
Bodrog vármegyék határa), Debeák-
Szarkás, Csalai erdQk homokbuckásai 
és Pulykás voltak.

Az expedíciós bejárás tagjai a kö-
vetkezQk voltak:  Boros Ádám profesz-
szor,  Balanyi László tanár, valamint 
Mészáros Károly, Pap István, Pécsi 
László és Sörös Ferenc érettségi elQtt 
álló IV. osztályos tanulók (Qk ezen a 

vidéken laktak). A csapat Bajáról vo-
naton indult Jánoshalmára, ahol a vas-
útállomáson lovas kocsi várta Qket, 
amellyel Mészárosék tanyájára indul-
tak. Reggeli után a kéleshalmi temp-
lomon túli Illancs végtelen buckáinál 
gyalog kezdQdtek a tényleges terepi 

vizsgálódások. Az egyre me-
legebbé váló idQben dombról 
dombra haladtak. „… egyre 
kietlenebb, vadabb tájra ér-
tünk. Hamarosan találkoztunk 
az igazi homokbucka megbíz-
ható, megtéveszthetetlen hír-
nökével, az árvalányhajjal. 
Egyik domb tetején profesz-
szor úr a mohákat vizsgálta, 
míg mi árvalányhajat gy_jtöt-
tünk… Árvalányhajszedés után 
egy csoportba verQdtünk és 
professzor úr rövid magyará-
zatot adott a buckák jellegze-

tességeirQl és növényeirQl.” – 
szól a beszámoló részlete.

A régi vármegyehatár (Pest-
Pilis-Solt-Kiskun és Bács-
bodrog vármegyéket elválasztó 
vonalról van szó) tájékán to-
vább folytatták a vizsgálódást. 
„Egyre lakatlanabb tájakra ke-
rültünk. Sem ember, sem ál-

lat nem mutatkozott 
a végtelennek látszó 
homokvilágban. Dél 
már jól elmúlt, ami-
kor arra az elhatáro-
zásra jutottunk, hogy 
tanyát keresünk és 
megebédelünk. Már-már kissé 
a fáradtság jelei mutatkoztak 
rajtunk, de professzor úr min-
dig érdekesebbnél-érdekesebb 
dolgokat közölt velünk egy-egy 
jellegzetes mohafajtával kap-
csolatosan. Minden dombol-
dalt gondosan körülnéztünk. 
A professzor úr minden mohát 
nagyítóval részletesen meg-

vizsgált.” – tudjuk meg a fennmaradt 
leírásból.

Az ebéd és a tanyaudvar gémeskútja 
h_s vizének kortyolgatása után az út foly-
tatódott. A helybeliek útmutatásai alapján 
jutottak el az út fontos állomását jelentQ 
151 méter magas Vastag-hegyhez, amely 

jó rálátást nyújtott a környezQ területre.
A továbbiakban egy növényzet nél-

küli, megbolygatott területen jó alkalom 
kínálkozott a szél alakította futóhomok-
formák tanulmányozására, amelyek ren-
dezQdésébQl jól lehetett következtetni az 
uralkodó szélirányra. Az illancsi táj ko-
rabeli állapotát jelezte a hazánkban nem 
túl sok helyen elQforduló homoki nQ-
szirom itteni elQfordulása. Az erdQkbe 
beljebb kerülve egyre tömegesebbé vált 
az árvalányhaj, miközben az akácosok 
után a nyárfás ligetek váltak általánossá. 
„Érdekes megfigyelés tárgyát képezték 
az ezen a vidéken nagyon elterjedt han-

gyalesQk. Lárváik a homokba 
kis gödröket ásnak és annak 
mélyére rejtQzve várják az ar-
ra tévedQ hangyákat. Amint a 
hangya a gödörbe csúszik, a 
lárvák rájuk csapnak és felfal-
ják. Végeztünk is velük kísérle-
teket. F_szállal elkezdtük pisz-
kálni a homokgödör oldalát s 
a lecsúszó homok hatására a 
járvák villámgyorsan felcsap-
tak – gondolván, hogy zsák-
mányról van szó. Néhány lár-
vát ki is emeltünk és profesz-
szor úr nagyítójával megnéz-
tük. Elcsodálkoztunk hatalmas 
támadó fegyvereiken.” – szól 

a hangyalesQ megfigyelésrQl a beszámo-
ló. Összességében a növények mellett 
folytatott rovargy_jtés nem bizonyult túl 
sikeresnek.

A hanyatló Nap és a hosszúra nyúlt 
terepi bejárás késztetésére indultak az 
expedíció tagjai a kocsissal megbeszélt 
találkozóhely felé. Közben derült ki, 
hogy eltévedtek, így még hosszú út várt 
mindannyiukra. Végül megjött a kocsi, 
amellyel csak Boros Ádám és Balanyi 
László ment vissza Jánoshalmára, majd 
vonattal Bajára (a tanulók visszatértek 
Kéleshalom környéki lakhelyükre).

Balanyi László a terület botanikai érté-
kelése során megállapította: „... a bejárt 
terület az erdQvel sohasem borított Qsi 

A bejárni kívánt útvonal

Az otthonról hozott ebédet egy erdQszéli tanya 
árnyékos udvarában fogyasztotta el a csapat. 

Háttérben a tanyatulajdonos

Boros Ádám (balról) és az expedíció egyik tagja 
gy_jtés közben. A professzort különösen a mohák 

érdekelték

Középen Boros Ádám, körülötte az expedíció diákjai
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sztyeppék maradványa … részben pedig 
a homokpusztákra jellegzetes borókás-
nyárassal van borítva. Mindkét társulás 
Qsi, sztyeppékre jellegzetes karakterfajo-
kat Qriz…”. A részletes ismertetés végén 
munkájában a bejárt területen talált fajo-
kat rendszertanilag csoportosítva közöl-
te.  Boros Ádám és Balanyi László expe-
díciós útja, valamint annak feldolgozása 
a Kéleshalom környéki táj több mint fél 

évszázaddal ezelQtti képét h_en adja visz-
sza és különösen fontos a mai állapotok 
megértéséhez, értékeléséhez. 

A terület mai élQvilágáról 

A kéleshalmi homokbuckás területen 
élQvilág sajátos, hiszen az itteni viszo-
nyok szelektáló hatásúak az élQvilágra. 

De azok az élQlények, melyek 
ezen a vidéken jelen vannak, 
többféle növénytárulásban él-
nek, mint például a homokot 
megkötQ társulásokban és a ho-
mokpuszta-gyepekben. JellemzQ 
növénytársulások a másodlago-
san kialakult pusztai cserjések. 
Megtalálható az egybibés ga-
lagonya, a kökény, a boróka, 
a vadrózsa, a védet-
tebb laposokban pe-
dig a varjútövis és a 
fagyal.  A buckaközi 

mélyedésekben – már közelebb 
a talajvízhez –- a serevényf_z 
törpecserjése él, amely mellett 
több különleges gombafaj és né-
hány orchideaféle is megtalál-
ható, mint például a vörösbarna 
nQszQf_ és a piros madársisak.

A homokpuszta-gyepek szá-
mos olyan növényfajnak nyúj-
tanak otthont, amelyek csak 

ezen a területre jel-
lemzQek. Ilyen a ho-
moki bakszakáll, a 
kék szamárkenyér, a 
pusztai kutyatej, a homoki vér-
tQ, a tarka és a zászlós csüdf_, 
valamint az Qsszel virágzó ho-
moki kikerics, a kései szegf_ és 
a homoki keser_f_. A területen 
számos természetes erdQ van, 
mint a gyöngyvirágos tölgye-
sek és a fehérnyarasok, amiket 
az emberi tevékenység miatt 
egyre kisebb területen lehet 
megtalálni. Az így keletkezett 
területen általában telepített 

erdQk lesznek, ahol elsQsorban akác- és 
a feketefenyves-erdQket telepítenek, de 
ezek csak keveset Qriztek meg az eredeti 
növényvilágból.

A homokos terület állatvilága vi-
szonylag kevés fajból áll, hiszen a nagy 
szárazságban sok faj számára nincsen 
elegendQ táplálék. Ezen a vidéken jel-
lemzQ élQlények a madarak, bogarak és 
a hüllQk. Legnagyobb képviselQi a si-
sakos sáska, a búbos banka, a sárgarigó 
és a mára már védetté nyilvánított par-
lagi vipera.

Összefoglalás

Tanulmányomat tisztelgésnek szánom a 
115 évvel ezelQtt született Boros Ádám 
professzor munkásságának: reményeim 
szerint az illancsi-kéleshalmi útjáról szóló 
beszámoló méltóképpen felidézi emlékét. 
Másrészt azért választottam pályázatom 
témájának a Kéleshalmi Homokbuckák 
Természetvédelmi Terület bemutatását, 
mivel ez olyan része az Alföldnek, ami a 
legtöbb természetvédelmi területhez ké-

pest nem annyira ismert. Szeretném, ha 
minél többen megismernék a homokbuc-
kák különleges táját. Sajnos szomorúan 
vettem észre, hogy a régi tanyák közül 
soknak lassan már csak a romja látszik. A 
napjainkra fennmaradt tanyák egy részén 
általában állattenyésztéssel foglalkoznak, 
elsQsorban birka-, ló- és kecsketartással. 
A tanyán élQk másik része pedig erdészeti 
munkákból él, hiszen a homok megköté-

sére ültetett erdQkkel történQ foglalkozás 
is lehetQséget jelent. A terület terepi fel-
színformái, valamint a talajából fakadó 
adottságai okán nem kifejezetten alkal-
mas szántóföldi növénytermesztésre és a 
kényelmesebb városi életmód következ-
ményeként történQ elköltözések nyomán 
egyre kevesebb tanya lesz ezen a vidéken. 
Mindezek nyomán a terület megQrzésére 
szeretném felhívni a igyelmet, hiszen ez 
a homokbuckás vidék a Duna–Tisza közé-
nek érdekes és kevéssé ismert kistája.    

A szerzQ a Természettudományos múl-
tunk felkutatása kategória harmadik díjasa.

Irodalom

Balanyi László (szerk.): A Bajai Állami 
TanítóképzQ Jávorka Sándor Természetrajzi 
Körének Munkálatai 1957/58. évi I. kötet. 
Baja, 1958

Balanyi László: Boros Ádám professzor bajai 
útja. Iskolatörténeti Füzetek 53. Szeparátum 
a Bajai Állami TanítóképzQ Jávorka Sándor 
Természetrajzi Köre Munkálatainak 1957/58. 
évi I. és II. köteteibQl. Baja, 1958.

Borovszky Samu (szerk.): Magyarország vár-
megyéi és városai. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye II. Budapest, é.n.

Földi Ervin (szerk.): Magyarország 
Földrajzinév-tára II. Bács-Kiskun megye. 
1980

Garami László – Garami Lászlóné: Védett ter-
mészeti értékeink útikalauza. Budapest, 1997

Tóth Károly: Nemzeti park a Kiskunságban. 
Budapest, 1979

Tájékozódás és megbeszélés a Vastag-hegyen

Boros Ádám és Balanyi László diákok körében a 
gy_jtött anyagot tanulmányozza

Új elem a gazdálkodásban a vadaskert: egyéves, a 
szaknyelvben nyársasnak nevezett gímszarvasok

A kutyatejszender hernyóját felt_nQ 
színezete jól észrevehetQvé teszi
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A XXVI. Természet–Tudomány 
Diákpályázat kiírása

Útmutató a diákpályázat benyújtásához

P ályázatunkon indulhat bármely 
középfokú iskolában 2016-ben 
tanuló vagy végzQ diák, határa-

inkon belülrQl és túlról. 

A pályázat kétfordulós

ElsQ forduló: 
Az elQválogató színhelye a 

diákcikk-pályázatokat  benyújtó 
iskola.

IdQpontja: 2016. október 31.

Második forduló:
A döntQbe került pályázatok zs_ri-

zésének színhelye a Természet Világa 
folyóirat szerkesztQsége. 

 
IdQpontja: 2017. február 15.
       
Kérjük pályázóinkat, hogy dolgoza-

taikat az alábbiak figyelembevételével 
készítsék el. 

A pályázat terjedelme 8000–20 000 
bet_hely (karakterszám, szóközökkel 
együtt) legyen, tetszQleges számú il-
lusztrációval. A kéziratot három ki-
nyomtatott példányban kérjük benyúj-
tani. A nyomtatott változattal együtt a 
pályázatot CD-n (vagy DVD-n) is kér-
jük, a szöveget Word formátumban, a 
képeket, ábrákat külön fájlban (JPG 
vagy TIFF). EltérQ bet_típussal, vagy 
idézQjelek között kell szerepelnie a nem 
önálló szövegeknek, pontosan megjelöl-
ve a felhasznált forrást, még az oldal-
számot is.

A pályázat tartalmazza készítQje ne-
vét, lakcímét, e-mail-címét, telefonszá-
mát, iskolája pontos címét irányítószám-
mal együtt és felkészítQ tanára nevét 
és elérhetQségét. A borítékra írják rá: 
Diákpályázat, valamint azt is, hogy me-
lyik kategóriában kívánnak indulni. A 
dolgozatok benyújtásának (postai fel-

adásának) határideje mindegyik kate-
góriában 2016. november 2. A pályázat 
beadható személyesen (Budapest, VIII. 
Bródy Sándor utca 16.), vagy postán 
(1444 Budapest, 8. Pf. 256.). 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

Természettudományos múltunk 
felkutatása  

1. Az iskolájához vagy lakóhelyé-
hez, környezetéhez kapcsolódó jelentQs 
múltbeli tudós személyiségek – például 
tanárok, az iskola volt növendékei, 
akikbQl neves természettudósok 
lettek – életútjának, munkásságának 
bemutatása (eredeti dokumentumok 
felkutatásával és felhasználásával).  
Évfordulós pályázatunkra szívesen 
várunk dolgozatokat a 2016. év neves 
évfordulós személyiségeirQl is. 

2. A dolgozat írójának tágabb környe-
zetéhez kapcsolódó tudományos vagy 
m_szaki intézmények története, tudós-
társaságok története, eredeti dokumen-
tumok bemutatásával.

3. A természet- és m_szaki tudomá-
nyok valamelyik ágában tárgyi emlékek 
bemutatása (laboratóriumi kísérleti esz-
közök, régi tudományos könyvek, régi 
tankönyvek, kéziratban maradt leírások, 
muzeális ritkaságok, ipari m_emlékek – 
hidak, malmok, bányák –, vízügyi em-
lékek, botanikus kertek, csillagvizsgá-
lók stb.).

4. Pályadíjak:  

1–1 db I. díj    30 000–30 000 Ft  
2–2 db II. díj   20 000–20 000 Ft  
3–3 db III. díj  10 000–10 000 Ft,
valamint számos különdíj.  

Önálló kutatások, elméleti 
összegzések 

Önálló kutatáson a természeti értékek, 
jelenségek megismerése érdekében a 
diák által végzett kutatások bemutatását 
értjük. ElQnyben részesülnek az egyéni, 
fiatalos, önálló gondolatokat, innovatív 
megközelítéseket tartalmazó, élvezetes és 
szakszer_ beszámolók. 

Az elméleti összegzéseknek is önálló 
kutatásokon kell alapulniuk. Azoknak ja-
vasoljuk, akik örömmel mélyednek el a 
rendelkezésükre álló megbízható és napra-
kész adatok végeláthatatlan tárházában, és 
képesek onnan elQvarázsolni, bemutatni a 
Természet Világa olvasóinak a tudomány 
újdonságait. 

A sikeres pályázat feltétele, hogy a pá-
lyázók a könyvtárakban, a világháló révén, 
a laboratóriumi-gyakorlati látogatások al-
kalmával és más módon szerzett értesülé-
seiket a származás pontos megjelölésével 
forrásként használják fel, és ott kerüljék 
el a saját alkotás látszatát. Kérjük, hogy a 
diákok és a felkészítQ tanárok a Természet 
Világát tekintsék a dolgozat elsQ nyil-
vános megmérettetési lehetQségének. 

A pályázat feltételei

1. AlapvetQ követelmény, hogy a cik-
kek olvasmányos, stilisztikai és helyesírá-
si szempontból kifogástalanok legyenek. 
Kérjük a felkészítQ tanárokat, szívesked-
jenek e tekintetben is útmutatást adni ta-
nítványaiknak. Ne feledjék, hogy a diák-
pályázat cikkírói pályázat is, ezért a dol-
gozatokat úgy kell megírni, hogy annak 
tartalmát a természettudományok iránt ér-
deklQdQ, de a témában nem járatos olvasók 
is megértsék. A pályamunkák végén kérjük 
a felhasznált irodalmat és forrásmunkákat 
megjelölni. A szó szerinti idézetek forrá-
sának fel nem tüntetése etikai vétség, és 
a dolgozatnak az értékelésbQl való kizá-
rásával jár.



DIÁKPÁLYÁZAT

CVII

2. A pályázatokat a szerkesztQbizott-
ságból, a szerkesztQségbQl és szakértQkbQl 
felkért bizottság bírálja el.  

3. Pályadíjak:  

1–1 db I. díj    30 000–30 000 Ft  
2–2 db II. díj   20 000–20 000 Ft  
3–3 db III. díj  10 000–10 000 Ft,
valamint számos különdíj.  

A pályázat díjait 2017 márciusában 
adjuk át a nyerteseknek, akiknek nevét 
folyóiratunkban és honlapunkon köz-
zétesszük. A bírálóbizottság által szín-
vonalasnak ítélt írásokat 2017-ban la-
punkban folyamatosan megjelentetjük.  
A kiemelkedQ pályamunkák diák szer-
zQinek a feldolgozott témában történQ 
további elmélyüléséhez szerkesztQbi-
zottságunk tagjai és más felkért szak-
emberek nyújtanak segítséget. Kérjük 
tanár kollégáinkat, hogy tehetséges di-
ákjaikat bátorítsák a pályázatunkon va-
ló részvételre, s tanácsaikkal nyújtsanak 
segítséget a témák kidolgozásához és 
feldolgozásához. 

A kultúra egysége különdíj

A Simonyi Károly (1914–2001) akadé-
mikus által alapított különdíjra a 2016-
ben középfokú intézményekben tanuló 
magyarországi és határainkon túli diá-
kok pályázhatnak. Ez a különdíj a kiíró 
szándékai szerint a humán és a termé-
szettudományos kultúra összefonódását 
hivatott elQsegíteni. Olyan pályamun-
kákat várunk elsQsorban, amelyek egy 
természettudományos eredmény és va-
lamilyen m_vészi alkotás vagy humán 
tudományos eszme közti kapcsolato-
kat tárják fel. Megmutatkozhatnak ezek 
akár egy alkotó életében, akár egy gon-
dolat kialakulásában.

Ajánlott témák:

1. Az európai kultúra egysége egy ma-
gyar m_vész vagy tudós életm_vében. 

2. Kísérletek a m_vészi hatás, a m_-
vészi élményadás és a fizikai-matema-
tikai törvényszer_ségek kapcsolatának 
felderítésére (festészet-színelmélet, 
szobrászat–statika, zene-matematika, 
építészet-fizika, kémia, biológia stb.).

3. Egy huszadik századi polihisztor. 
Olyan, már nem élQ ember életének és 
munkásságának bemutatása, akinek te-
vékenységében, illetve m_veiben meg-
valósult a kultúra egysége. Érdemes 
külön figyelmet fordítani a természet-
tudományok történetének kutatóira, va-

lamint azokra, akik születésének vagy 
elhunytának centenáriumáról is meg-
emlékezhetünk az adott évben. 2016-
ban  például Simonyi Károlyra, Kovács 
Mihály piaristára, illetve Konkoly 
Thege Miklósra és Zemplén GyQzQre 
emlékezhetünk. 

A három ajánlott kérdéskörön túl 
a fiatalok természetesen bármely más 
önállóan választott témával is pályáz-
hatnak. Az egyéni ötleteket, a jól kivi-
telezett új kezdeményezéseket a bíráló-
bizottság örömmel veszi.

A feldolgozás módját, a pályam_ tar-
talmát és formáját a pályázók szabadon 
választhatják meg.  

A kultúra egysége különdíjra pá-
lyázókra egyebekben a Természet–
Tudomány Diákpályázat pontokba fog-
lalt feltételei érvényesek.  

Díjazás: 

I. díj: 25 000 Ft, 
II. díj: 15 000 Ft, 
III. díj: 10 000 Ft.  

Szkeptikus különdíj

James Randi, a világhír_ amerikai 
szkeptikus b_vész ebben az évben is 
különdíjat ajánlott fel annak a pályá-
zónak, aki a parapszichológia vagy a 
természetfölötti témakörben a legki-
emelkedQbb pályam_vet nyújtja be a 
Természet–Tudomány Diákpályázatra.  

A különdíjra az alábbi ajánlásokat 
tette:  

A résztvevQkre a hagyományos pá-
lyázati kategóriák szerinti elvárások 
érvényesek életkor, lakhely stb. tekin-
tetében.  

Alapszempontok a díjazott pályázat 
kiválasztásához: a) a tiszta érvelés, b) 
átgondolt, komoly elQadásmód, c) bizo-
nyítékok megfelelQ megalapozottsága, 
d) a kísérleti adatok bemutatása (ha a 
pályázó használ ilyet).  

A bírálóbizottság döntését a fenti 
szempontok, illetve bármilyen egyéb sa-
ját szempont figyelembevételével hoz-
za meg, de a kiválasztás nem történhet 
aszerint, milyen következtetésre jutott a 
pályázó, bármennyire is úgy érzik a bí-
rálók, hogy a következtetés nem helyt-
álló. Mindaddig, amíg a pályázó a tudo-
mány által elfogadott módszerek és eljá-
rások alapján jut a végkövetkeztetésig, a 
bírálóbizottságnak el kell azt fogadnia.  

Felajánlásom a hagyományos díjak-
kal együtt is odaítélhetQ, amennyiben a 
bizottság azt úgy látja helyesnek.

Különdíjammal szeretnék hozzájárul-
ni a magyar diákok kritikai gondolko-
dásának fejlQdéséhez. A szerzQk szíves 
hozzájárulásával mindent el fogok kö-
vetni, hogy a díjnyertes, valamint még 
néhány arra érdemes pályam_vet lefor-
díttassam és megjelentessem egy szín-
vonalas amerikai folyóiratban. 

Matematikai különdíj

Martin Gardner (1914–2010) amerikai 
szakíró, a matematika kiváló népsze-
r_sítQjének emlékét Qrzi ez a különdíj.  
Különdíjára az alábbi irányelvek vo-
natkoznak.  

A középiskolások pályázhatnak bár-
milyen, a matematikával kapcsolatos 
önálló vizsgálódással. Itt nem valami-
lyen új tudományos eredményt várunk, 
hanem olyan egyéni módon kigondolt 
és felépített ismeretterjesztQ dolgoza-
tot, amelyben a pályázó elemzQ átte-
kintést ad az általa szabadon választott 
témakörbQl.  

Néhány javasolt téma:  

1. Egy ismert vagy újonnan kitalált 
játék matematikai háttere.

2. Önálló kérdésfelvetés, sejtések 
megfogalmazása és ezek „jogossá-
gának indoklása”.

3. Egy matematikai módszer vizsgá-
lata és alkalmazása egymástól távol 
esQ területeken.

4. Váratlan és érdekes összefüggé-
sek, és ezek magyarázata.

5. A matematika valamely kevésbé 
ismert problémájának a története.

6. Variációk egy témára: egy feladat 
vagy té tel kapcsán a kisebb-
nagyobb változtatásokkal adódó 
problémacsalád vizsgálata.  

7. Legnagyobb, legérdekesebb ma-
tematikai élményem, történetem 
(órán, versenyen, olvasmányaim-
ban, elQadáson stb.).  

A leírtak csak mintául szolgálnak, a 
pályázók teljesen szabadon választhatják 
meg a feldolgozás keretét és módszerét, 
a pályam_ tartalmát és formáját egyaránt. 
A bírálóbizottság örömmel vesz minden 
egyéni ötletet és kezdeményezést.  

Fontos, hogy a dolgozat stílusa szí-
nes, olvasmányos legyen, és megérté-
se ne igényeljen mélyebb matematikai 
ismereteket.  
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Díjazás: 

I. díj 25 000 Ft, 
II. díj 15 000 Ft,
III. díj 10 000 Ft. 

Orvostudományi különdíj

Ernst Grote, a Tübingeni Egyetem 
agysebész professzora az orvostudo-
mány témakörében különdíjat t_z ki a 
Természet Világa Diákpályázatán a kö-
vetkezQ irányelvek alapján.

1. Pályázhatnak a középiskolák tanulói 
önálló, másutt még nem publikált tanul-
mányokkal, amelyeknek az orvostudo-
mány múltját és jelenét, nagyjainak éle-
tét és életm_vét, az orvostudománynak 
az egyéb tudományokhoz való viszonyát, 
eszközeinek fejlQdését vagy bármely más 
idevágó, az orvosi tevékenység m_vésze-
ti megjelenítését (szépirodalom, festé-
szet, film, tévéfilm és sorozatok) és an-
nak elemzését, szabadon választott téma-
kört dolgoznak fel, akár hazai, akár kül-
földi vonatkozásban.

2. A díj odaítélésénél elQnyben része-
sülnek az egyéni megközelítés_, elmé-
lyült búvárkodásra utaló, olvasmányosan 
megírt pályam_vek.

3. A cikk feldolgozásának módját és for-
máját a pályázók szabadon választhatják 
meg.

4. A különdíj nyertese a diákpályázat álta-
lános kategóriájának nyertese is lehet.

Díjazás: 

I. díj 90 euró, 
II. díj 60 euró,
III. díj 30 euró.

Biofizikai-biokibernetikai különdíj

Varjú DezsQ (1932–2013), a magyar szár-
mazású biofizikus, a Tübingeni Egyetem 
biokibernetika tanszékének egykori profesz-
szora biofizikai-biokibernetikai különdíjat 
t_z ki a Természet Világa Diákpályázatán a 
következQ irányelvek alapján:  

1. Pályázhatnak a középiskolák tanulói 
önálló biofizikai-biokibernetikai témájú dol-
gozattal. 

2. Javasolt témák: az érzékszervek és az 
idegrendszer m_ködésének biofizikája, az 
állati és növényi mozgástípusok elemzé-
se, az állatok magatartásának kvantitatív 
(számszer_) vizsgálata, matematikai mo-
dellek a biológiában, az élQ szervezetek 

és a környezet kölcsönhatása, a biofizikai 
vizsgálati módszerek fejlQdésének története, 
híres biofizikus kutatók pályafutásának is-
mertetése.  

3. Olyan dolgozatokat is várunk, ame-
lyek a biológiában használatos valamilyen 
fizikai elven alapuló vizsgáló és mérQ be-
rendezések m_ködését, felépítését ismer-
tetik (például ultrahangos, lézeres, röntge-
nes vizsgálatok vagy szövettani metszetek 
készítése).  

4. A különdíj nyertese a diákpályázat ál-
talános kategóriáinak valamelyik nyertese 
is lehet.  

5. A dolgozat ismeretterjesztQ stílusú, ol-
vasmányos legyen; megértése ne igényeljen 
túl mély fizikai, matematikai, illetve biológiai 
ismereteket. A feldolgozás módját, a pályam_ 
tartalmát és formáját a pályázók szabadon vá-
laszthatják meg.

Díjazás: 

I. díj 90 euró, 
II. díj 60 euró,
III. díj 30 euró.               

Metropolis különdíj

Nicholas Metropolis (1915–1999), gö-
rög származású amerikai elméleti fizikus 
és matematikus alapítványt hozott lét-
re a számítástechnika alkalmazásai iránt 
érdeklQdQ tehetséges fiatalok részére. A 
Los Alamosban (Egyesült Államokban) 
m_ködQ Metropolis Alapítvány diákpá-
lyázatunkon a legjobb eredményt elérQ 
középiskolásokat és felkészítQ tanáraikat 
díjazza, valamint a legaktívabb iskolák-
nak elQfizet a folyóiratunkra.  A különdíj 
Nicholas Metropolis emlékét Qrzi.

A Metropolis-díjra pályázó középis-
kolás diákoktól a szakmai zs_ri azt vár-
ja el, hogy választ fogalmazzanak meg 
arra, a természettudományok területén 
milyen segítséget nyújthat a számítógép, 
a számítógépes szimuláció. A díj odaíté-
lésénél elQnyben részesülnek az önálló 
gondolatokon alapuló, egyéni megköze-
lítés_, konkrét kutatómunkával összeál-
lított, ugyanakkor olvasmányosan megírt 
pályam_vek.  

A Metropolis-díjban a diákpályázat 
más kategóriáiban benyújtott dolgozatok 
is részesülhetnek, olyanok, amelyek szá-
mítógépes alkalmazásokat mutatnak be, 
számítógépes szimulációt használnak.

A további pályázati kategória kiírását 
következQ számunkban közöljük.

A Természet Világa szerkesztQsége 
és szerkesztQbizottsága

Matematikatanárok 
i gyelmébe ajánljuk!

A Kalmár László matematikaversenyekre 
való felkészüléshez

a Tudományos IsmeretterjesztQ Társulat 
megjelentette 

A Kalmár-verseny feladatai (2006–2012) 
cím_ Természet Világa különszámot,

valamint 

A Kalmár László Matematikaverseny 
módszertani kiadványa 

cím_ kötetet.

A feladatgy_jtemények hozzáférhetQk a 
Tudományos IsmeretterjesztQ Társulatnál

(1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16., 
327–8950; titlap@telc.hu)



DIÁKPÁLYÁZAT

CIX

OSZTÁLY HELYEZÉS NÉV FELKÉSZÍTŐ TANÁR ISKOLA

3. OSZTÁLY

1 Dobák Bálint
Kósa Tamás, Szabó Éva, 

Kőkúti Ágnes
Lauder Iskola, Budapest

2 Lukács Imre Márk Lukácsné Márku Ágnes
Szent Efrém Görögkatolikus Óvoda, Általános 

Iskola és AMI, Debrecen

3 Kovács Ákos Murár Gáborné Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Határon túli különdíjas: Nagy Dániel Kovács Zoltán Petőfi Brigád Általános Iskola, Újvidék, Szerbia

4. OSZTÁLY

1 Kovács Dániel Horváth Antalné Zuglói Hajós Alfréd Általános Iskola, Budapest

2 Op Den Kelder Ábel Halász Henriett Szent Györgyi Albert Általános Iskola, Budapest

3 Szalontai Júlia
Morvayné Vígh Viktória, 

dr. Lehelné Szentjóby Ildikó
Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola, 

Budapest

Határon túli különdíjas: Tarcali Sándor Domonkos Máté Adrianna
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Királyhelmec, 

Kassai kerület, Szlovákia

5. OSZTÁLY

1 Móricz Benjámin Rubóczky György
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános 

Iskola és Gimnázium

1 Morvai Levente Mátyás Horváth Brigitta Veszprémi Kossuth Lajos Általános Iskola

3 Melján Dávid Gergő
Brenyó Mihályné, Aszódiné 

Pálfi Edit
Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola

Határon túli különdíjas: Bajcsi Boglárka Bajcsi Barnabás Lakszakállasi Alapiskola, Nyitrai kerület, Szlovákia

6. OSZTÁLY

1 Török Ágoston
Varga József, Aszódiné Pálfi 

Edit
Kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium

2 Seláf Bence Kovácsné Balogh Gabriella Sík Sándor Római Katolikus Általános Iskola

3 Kovács Tamás Köviné Nagy Ildikó Zuglói Hajós Alfréd Általános Iskola

Határon túli különdíjas: Kovács Alex
Milovity Manuela, Petrás 

Csilla
Petőfi Brigád Általános Iskola, Kúla, Újvidék, 

Szerbia

7. OSZTÁLY

1 Füredi Erik Rubóczky György
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános 

Iskola és Gimnázium

2 Csaplár Viktor
Horváth Fél Szilvia, Horváth 

Katalin, Pósa Lajos
Selye János Gimnázium, Komárom, 

Nyitrai kerület, Szlovákia

3 Gyetvai Miklós Rubóczky György
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános 

Iskola és Gimnázium

Határon túli különdíjas: Csaplár Viktor
Horváth Fél Szilvia, Horváth 

Katalin, Pósa Lajos
Selye János Gimnázium, Komárom, 

Nyitrai kerület, Szlovákia

A DÍJAZOTTAK 

A Tudományos IsmeretterjesztQ Társulat 
tevékenységének fontos területe a te-

hetséggondozás. A TIT szervezésében ala-
kult meg a múlt század hatvanas éveinek 
második felében a Kis Matematikusok 
Baráti Köre, rövidesen pedig a Társulat 
szervezésében matematikaversenyek in-
dultak az 5–6. osztályos diákoknak. 
KésQbb ez kibQvült a 7–8., majd a 3–4. 
osztályosok versenyeivel. Az általános 
iskolások matematikaversenyét Kalmár 
László neves matematikusról, tudóstanár-
ról nevezték el.

   Az idei, 45. Kalmár László Matematika 
Verseny döntQjét május 27–28-án ren-
dezte meg a TIT a budapesti Szent István 
Gimnáziumban. A döntQ eredménylistá-
ját, a 3–8. osztályosok versenye díjazott 
diákjainak, valamint felkészítQ tanárainak 
nevét az alábbi táblázatunkban olvashatják.

A díjátadó ünnepséget megtisztelte je-
lenlétével Hámori József akadémikus, a 
TIT elnöke és Schanda Tamás János, az 
Emberi ErQforrások Minisztériumának 
Ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelQs 
helyettes államtitkára is.

Az idei Kalmár-verseny különlegessége 
volt, hogy elsQ ízben vettek részt rajta hatá-
rainkon túli magyar diákok: Szlovákiából, 
Romániából és Szerbiából.

A TIT Kalmár László Matematika 
Verseny megyei és az országos fordulói-
nak feladatait készítették:

– 3–4. osztályosoknak: Pintér Klára,
– 5–8. osztályosoknak: Damásdi Gábor, 

Jakucs Erika, Juhász Péter, Steller Gábor.
A TIT Kalmár László Matematika Ver se-

nyét, az NTP-TV-15-0080. sz. projektet az 
Em beri ErQforrások Minisztériuma támogatta.

A TIT 45. Kalmár László Matematika Versenyének döntQje
2016. május 27–28.
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OSZTÁLY HELYEZÉS NÉV FELKÉSZÍTŐ TANÁR ISKOLA

8. OSZTÁLY

1 Beke Csongor Szmerka Gergely Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Budapest

2 Nagy Nándor Gyenes Zoltán
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános 

Iskola és Gimnázium

3 Jedlovszky Pál Gyenes Zoltán
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános 

Iskola és Gimnázium

Határon túli különdíjas: Jánosdeák Márk Édes Erzsébet
Selye János Gimnázium, Komárom, Nyitrai 

kerület, Szlovákia

Dr. Urbán János különdíj a legszebb 
nem geometriai megoldásért

Pesti Máté (7. osztály) Nagy Róbert Révay Miklós Gimnázium, Győr

Dr. Reiman István különdíj a leg-
szebb geometriai megoldásért

Kocsis Anett (8. osztály) Csete Lajos Révay Miklós Gimnázium, Győr

A feladatok kiosztása

A feladatmegoldók

A versenybizottság javít
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Az I. helyezett diákok

Dobák Bálint

Morvai Levente Mátyás

Kovács Dániel

Török Ágoston

Beke CsongorMóricz Benjámin

Füredi Erik

A díjátadó ünnepség

Schanda Tamás János helyettes 
államtitkár

Piróth Eszter, igazgatónQ 
 üdvözli a iatalokat és tanáraikat

Hámori József, a TIT elnöke

CXI
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CXII

A határainkon túli díjazottak

Kovács Alex átveszi a különdíjat
Piróth Eszter igazgatónQtQl

Csaplár Viktor

Jánosdeák Márk

Bajcsi BoglárkaNagy Dániel Tarcali Sándor Domonkos

Kovács Alex

JövQ évben ugyanígy várjuk a tehetségeket

CXII



Szüleivel és testvéreivel, Gáborral és Györggyel (Édesanyja 
mellett, 1960-ban)

Turán Pál

Jó barátjával, évfolyamtársával, 
Gyöngy Istvánnal, aki jelenleg az 
Edinburghi Egyetem professzora

A Debreceni Egyetemen 2010 októberében rendezett 
számelméleti konferencián köszöntötték a 60. és a 70. 
születésnapjukat ünneplQ hazai számelméleti kutatókat. Az 
elsQ sorban Sárközy András és Pintz János, mögöttük 
PethQ Attila és GyQry Kálmán

A gimnazista Pintz János

ErdQs Pál

Pintz János fényképalbumából

Humboldt-ösztöndíjas 
Nyugat-Németországban 
(1985)

Szemerédi Endrével 
(2013)  
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