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Az eukarióta sejtek életének nélkülöz-
hetetlen eleme a megújulásra való 
képesség. Az életfolyamatok során 

elöregedő, elhasználódó, illetve felesleges-
sé váló fehérjék és organellumok az erre 
evolválódott folyamatok segítségével le-
bontódnak, majd anyagaik visszakerülve a 
citoplazmába, más felépítő folyamatokban 
hasznosulhatnak újra. A sejt saját anyaga-
inak lebontásáért leginkább két folyamat 
a felelős: az ubiquitin-proteaszóma rend-
szer (TV 1999/12, 2000/11), mely a rövid 
féléletidejű, elöregedett, sérült fehérjék le-
bontását végzi, valamint a sejtes önemésztés 
(autofágia) folyamata (TV 2001/9), mely 
a fehérjéken túl a feleslegessé vált, vagy 
elöregedett, károsodott sejtorganellumok 
degradációjáért felelős. Míg előbbi csak 
fehérje mérettartományú komponensek le-
bontását végzi, addig a sejtes önemész-
tés jóval nagyobb tömegű saját anyagot, 
így makromolekuláris komplexeket, sőt 
sejtszervecskéket is képes lebontani, ezáltal 
újrahasznosításra alkalmassá tenni.

Az autofágia szerepe a sejtek  
megújulásában és fő formái

A sejtes önemésztés (autofágia=a görög 
auto–saját és a phagein–enni szóösszetétel-
ből származik) olyan lebontó (katabolikus) 
folyamatok összessége, melynek során a 
sejt saját anyagai emésztődnek meg és bon-
tódnak le az ún. lizoszómális rendszer se-
gítségével. Ettől eltérő folyamatnak tekint-
hető a heterofágia, melynek során a sejt a 
külső környezetéből származó anyagokat 
endocitózissal felveszi, endoszómákba cso-
magolja, majd lebontja. Attól függően, hogy 
az autofágia során a saját anyagok milyen 
módon kerülnek közös térbe a lizoszómális 
kompartment tagjaiban található lebon-
tó enzimekkel (savas hidrolázokkal), 
négy fő formáját különböztethetjük meg: 
makroautofágia, mikroautofágia, chaperone 
mediált autofágia és krinofágia (1. ábra). A 
továbbiakban röviden áttekintjük ezen sej-
tes önemésztési folyamatokat, majd rész-
letesebben foglalkozunk a 2016-os Nobel-
díjhoz kapcsolódó makroautofágia moleku-
láris hátterével.

A sejtes önemésztési folyamatok legis-
mertebb és legintenzívebben kutatott formá-

ja a makroautofágia, melynek molekuláris 
hátterű vizsgálatai az 1990-es években kez-
dődtek el. Az így megismert tények új utakat 
nyitottak a sejtek megújulásával foglalkozó 
kutatók előtt. Ilyen kezdeti alapkutatásért 
kapta 2016-ban Ohsumi Yoshinori az orvo-

si Nobel-díjat. A makroautofágia folyamata 
során egy izoláló membránnak nevezett ket-
tős hártyával határolt, a térben csésze alakú 
struktúra (fagofór) jön létre a citoplazma egy 
meghatározott részén, amely folyamatosan 
növekedve kettős membránnal határolt hó-

lyagocskává alakulva különíti el a lebon-
tásra ítélt citoplazma részt. Az így kialakult 
kompartmentet autofagoszómának nevez-
zük (1–2. ábra). Az elkülönített, lebontásra 
kijelölt saját anyag ezután emésztőenzime-
ket tartalmazó és szállító sejtszervecskékkel 

(lizoszómákkal) egyesül, így az 
autofagoszóma beltartalma és belső memb-
ránja is megemésztődik. A folyamat során 
kialakuló organellumot autolizoszómának 
hívjuk (1–3. ábra). Ez az a sejtszervecske, 
ahol a tényleges emésztődési folyamatok 

CSIZMADIA TAMÁS – JUHÁSZ GÁBOR

A sejtes önemésztés
A koplalás molekuláris sejtbiológiája

1. ábra. A sejtes önemésztés négy fő formája
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zajlanak. A lizoszómák membránjában spe-
ciális csatornaképző fehérjék (permeázok) 
vannak, melyek az autofagoszómával való 
fúzió során a leendő autolizoszóma memb-
ránjába is bekerülnek. Ezek biztosítják az 
autolizoszómában degradálódó anyagokból 
felszabaduló monomerek reciklizációját a 
citoplazmába, melyeket a sejt más felépítő 
folyamatokban újrahasznosíthat.

A sejtes önemésztő folyamatok másik 
formája a mikroautofágia. Ennek során a 
lizoszóma/autolizoszóma membránja an-
nak belsejébe tűrődik, majd lefűződik, így 
a lizoszóma körüli citoplazmarészlet apró 
vezikulákba csomagolódik, ezáltal kisebb 
mennyiségű citoplazmát is magával szál-
lít a lizoszóma lumenébe, ahol lebomlik 
(1–3. ábra). A folyamat tulajdonképpen 
fordított endocitózisnak is tekinthető (a 
lizoszóma ürege topológiailag külvilág). 
Mikroautofágiával tehát kisebb anyag-
mennyiségben citoplazmatikus kompo-
nensek, velük együtt pedig sejtszervecskék 
(mitokondriumok, peroxiszómák, sőt a 
sejtmag egyes részletei is) bekerülhetnek a 
lizoszóma üregébe, ahol lebomlanak.

A chaperone mediált autofágia (CMA) 
folyamata leginkább proteinek lebontását 
végzi. Egyes fehérjéken ugyanis a sérülé-
sek, illetve az öregedési folyamatok követ-
keztében bekövetkező konformáció-válto-
zások hatására az adott fehérjéket a lebon-
tás irányába terelő aminosav-szekvencia 
válik hozzáférhetővé, amelyet egy speciá-
lis chaperone-fehérje (Hsc70) ismer fel, és 
ezen keresztül köt meg a citoplazmában. A 

chaperone-fehérje lete-
keri, majd a lizoszóma 
membránjában találha-
tó fehérjék (LAMP2a) 
alkotta csatornán ke-
resztül juttatja be a 
lizoszóma lumenébe a 
degradálandó fehérjét. 
A chaperone-fehérje 
egy speciális változata 
a lizoszóma belsejében 
is megtalálható, mely-
nek feladata a lebon-
tandó fehérje átvétele 
a citoplazmatikus tár-
sától. Itt történik meg 
a fehérje aminosavak-
ra bomlása (1. ábra).

Az autofág folya-
matok egyik legkevés-
bé ismert, ámbár rend-
kívül jelentős formája 
a krinofágia (a görög 
krínó–elválaszt, kivá-
laszt és phagein–enni 
szóösszetételből ered), 
amely a szekréciós gra-
nulumok szelektív le-
bontását jelenti. A folya-

mat során a sejt által termelt, kiürítésre szánt 
anyagokat tartalmazó szekréciós vezikulák 
közvetlenül egyesülnek a lizoszómákkal (1–
4. ábra), így bel tartalmuk rendkívül gyorsan 
lebontódik, majd újra felhasználhatóvá válik 
a sejt számára. Ezáltal az autolizoszómához 
hasonló emésztő sejtszervecske keletkezik, 
amelyet krinoszómának hívunk (Természet 
BÚVÁR 2016/2.). Az autofágia négy fő for-
máját az 1. ábra foglalja össze.

A Nobel-díjhoz vezető út  

A makroautofágia (a továbbiakban csak 
autofágiaként hivatkozunk rá, mivel 
gyakran ez az elnevezés él a köztudatban) 
folyamatát már 1959-ben felfedezték, az-
óta hosszú ideig főként leíró, morfológi-
ai kutatások folytak vele kapcsolatban. 
Megfigyelték, hogy melyek azok a körül-
mények, ingerek, illetve hormonális hatá-
sok, amelyek autofág válaszreakciót vál-
tanak ki különféle élőlények sejtjeiben. 
Felfedeztek számos, az autofág lebontást 
serkentő (rapamicin) vagy éppen gátló 
(klorokvin) kémiai vegyületet is. A folya-
mat molekuláris mechanizmusa azonban 
a 90’-es évek elejéig–közepéig ismeretlen 

2. ábra. Az elektronmikroszkópos felvétel egy, a 
makroautofágiára jellemző autofagoszóma (AP) és 

lizoszóma (Lys) kapcsolódását mutatja be ecetmuslica 
lárvális nyálmirigyében, közvetlenül a fúzió előtt. Ez 

rendkívül gyors folyamat, így nem, vagy csak igen ritkán 
lenne megfigyelhető. Ebben az esetben azonban az 

autofagoszóma-lizoszóma fúzió gátolva volt, így a folyamat 
a dokkolási fázisban rekedt meg 

3. ábra. Az autofagoszóma-lizoszóma fúzió során kialakuló kompartment az 
autolizoszóma (AL) ecetmuslica késői lárvális zsírtestjéből. Figyeljük meg a 

sejtszervecske sötét, elektrondenz belsejét, mely intenzív lebontási folyamatokra 
utal. Felfedezhető benne egy, a citoplazmából belekerült sejtszervecske 

(amely valószínűleg egy mitokondrium volt) maradványa is (fehér nyíl). Az 
elektronmikroszkópos felvételen megfigyelhető egy másik autofág folyamat is: 
a mikroautofágia, melynek során apró citoplazmarészeket tartalmazó világos 

vezikulák fűződnek le az autolizoszóma felszínéről (fekete nyilak). A képen látható 
még néhány, a zsírtestsejtek (trofociták) jelentős részét kitöltő lipidvakuóla (L), 

valamint a sejtek energiaellátását biztosító mitokondrium (Mit) is 

TV_2017_02.indd   51 2017.01.30.   10:26:46



Természet Világa 2017. február52

ORVOSI NOBEL-DÍJ 2016

maradt. Jelentős áttörést az első genetikai 
kísérletek hoztak, melyeket sörélesztő-
sejteken (Saccharomyces cerevisiae) vé-
geztek (5. ábra). Ezek a megfigyelések 
hozzásegítették a kutatókat az autofágia 
molekuláris mechanizmusának feltérké-
pezéséhez és megismeréséhez. A folya-
matot sörélesztőben az idei Nobel-díjas 
professzor, Ohsumi Yoshinori kutatócso-
portja 1992-ben írta le elsőként. Az élesz-
tősejtek citoplazmájában egy hatalmas 
sejtszervecske figyelhető meg, amely szá-
mos egyéb funkciója mellett a lebontás fő 
helye a gombákban (ez a sejtszervecske 
egyébként a növényi sejtekre is jellemző). 
Ezt az organellumot vakuólumnak hívjuk, 
ami az állati sejtek lizoszómáihoz hason-
ló működésű: savas pH-n aktív emésztő-
enzimeket, például proteinázokat tartal-
maz. Az első kísérletek során vakuoláris 
proteináz A és B hiányos élesztősejteket 
használtak, melyek nem voltak képesek 
a normál lebontásra. A tapasztalatok azt 

mutatták, hogy ha a proteináz A és B mu-
táns sejteket a normál, tápanyagokban 
gazdag környezetből nitrogénben sze-
gény táptalajra helyezték át, tehát éhezés-
re késztették őket, akkor a normál álla-
pothoz képest, az éheztető környezetben 
tartott sejtek vakuólumában apró szem-

csék jelentek meg és halmozódtak fel. 
Ezeknek a sejteknek az ultrastruktúrális 
vizsgálata fényt derített ezen szemcsék 
eredetére: kiderült, hogy a vakuólum 
belsejében felhalmozódó granulumok 
membránnal határolt, citoplazmarészeket 
tartalmazó hólyagocskák (autofág testek). 

A jelenség magyarázata az, hogy az éhez-
tetés hatására az élesztősejtek citoplaz-
májában képződött, kettős membránnal 
határolt autofagoszómák külső memb-
ránja egyesült a vakuólum membránjá-
val, a proteináz A és B defektus miatt 
azonban a beltartalmuk és a belső memb-
ránjuk sértetlen maradt, így azok felhal-
mozódtak a vakuólum üregében. Kimu-
tathatóvá vált tehát, hogy az éhezés so-
rán a sejtben, annak túlélése érdekében, 
fokozódott az autofágia: a citoplazmá-
ban számos autofagoszóma jelent meg, 
melyek beltartalma a vakuólummal va-
ló egyesülés következtében annak lume-
nébe került. Normál, tehát proteináz A-t 
és B-t is tartalmazó élesztősejtekben az 
autofagoszómák citoplazmatikus kompo-
nenseket tartalmazó beltartalma gyorsan 
degradálódik a vakuólumban, tehát annak 
beltartalma látszólag üres. Ezzel szem-
ben a proteináz A- és B-hiányos sejtek 
képtelenek megemészteni a vakuólumba 
juttatott autofág testeket, így azok fel-
halmozódnak a degradáló kompartment 
lumenében, melyek apró szemcsékként 
látszódtak egy speciális differenciális in-
terferencia kontraszt (DIC) fénymikro-
szkópban (5. ábra). Ez jelezte a kutatók 
számára, hogy az élesztőgomba az éhezés 
hatására intenzív autofágiával válaszolt. 

A sejtes önemésztés ezen formájában 
érintett gének feltérképezéséhez Ohsumi 
Yoshinori ezt a genetikai rendszert fej-
lesztette tovább. Munkacsoportja 1993-ban 
publikálta az első nagyléptékű genetikai 
szűrés (screen) eredményeit. Kísérleteik so-
rán proteináz A (pep4) deficiens háttéren 
olyan megjelenésű (fenotípusú) élesztőtör-
zseket kerestek, amelyek vakuólumában 
éheztetés hatására nem jelentek meg és hal-
mozódtak fel az autofág testek. Az ilyen 

4. ábra. Szekréciós granulum (SG) és lizoszóma (Lys) összekapcsolódása a 
fúzió előtti állapotban ecetmuslica lárvális nyálmirigyéből. A két kompartment 

fúziójának (krinofágia) folyamata ebben az esetben gátolva volt, így a lizoszómák 
csupán dokkolni tudtak a szekréciós granulum felszínén, azzal egyesülni már nem 

(Csizmadia Tamás felvételei)

5. ábra. Sörélesztősejtek differenciális interferencia kontraszt (DIC) 
fénymikroszkópban. A bal oldali képen lebontásra (pep4-) és egyben autofágiára 

képtelen (APG1-), míg a jobb oldali képen lebontásra nem képes (pep4-) élesztősejtek 
figyelhetők meg. A hatalmas kör alakú kompartmentek a sejtekben a vakuólumok. 
Míg a csak pep4 mutáns sejtekben autofág testek halmozódtak fel a vakuólumban, 

addig a kettős mutáns (pep4-, APG1-) sejtekben nem találunk ilyeneket 
(Forrás: Mol. Biol. Cell 2005: 16 (5), 2544-2553)
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megjelenést mutató sejtekben feltételezhe-
tő tehát, hogy az autofagoszómák ki sem 
alakultak azok citoplazmájában. Ezzel a 
módszerrel csupán egyetlen gént sikerült 
azonosítaniuk, melyet APG1-nek neveztek 
el. Az APG1 mutáns törzzsel való továb-
bi vizsgálatok kiderítették, hogy ezekben a 
sejtekben éheztetés hatására (például nitro-
génszegény táptalajon tartva) nem fokozó-
dott a fehérjelebontás, valamint túlélőké-
pességük jelentősen alulmúlta a vad típu-
sú sejtekét. Néhány napi éheztetés hatására 

az APG1 mutáns sejtek jelentős része el-
pusztult. Ezek után kémiai mutagenezissel 
több tízezer mutáns törzset hoztak létre, 
melyből 75 APG mutánst tudtak izolálni. 
Ezekről később kiderült, hogy 15 úgyne-
vezett komplementációs csoportba tartoz-
nak, vagyis 15 gént reprezentálnak. En-
nek a 15 génnek a mutánsaira jellemző 
volt, hogy sejtjeik nem halmozták fel a 
vakuólumukban az autofág testeket nitro-
gén-, szén- és aminosav-éheztetés hatására 
sem. Életképességüket az éheztetett sejtek 
igen gyorsan elvesztették, valamint nem fo-
kozódott bennük a saját fehérjék lebontása. 
Fontos megjegyezni, hogy a homozigóta 
APG mutáns sejtek egyike sem volt képes 
normális spóraképzésre. Ezek az eredmé-
nyek mind az autofágia folyamatának nél-
külözhetetlenségére utalnak a sejtek életé-
ben. Látható tehát, hogy az autofágia mole-
kuláris hátterének megismerésében és meg-

értésében óriási szerepet játszottak Ohsumi 
Yoshinori nevéhez kötődő korai, élesztőben 
folyó genetikai kísérletek.

Az autofágia kulcsszereplői 

Az autofágiát szabályozó genetikai háló-
zat feltérképezése mind a mai napig zajlik. 
Ezt a munkát Ohsumi professzor élesztő-
sejtekben végzett genetikai kísérletei indí-
tották el. Az autofágia szabályozásában ki-

emelkedő fontosságúak az atg (autophagy-
releted genes) gének, melyek a korábban 
élesztőben azonosított APG géneknek fe-
leltethetőek meg. Ezek termékeit, az Atg 
fehérjéket funkciójuk szerint több, evolú-
ciósan konzervált csoportba sorolhatjuk. 

1. Az autofágia indukciója során első-
ként egy olyan fehérje aktiválódik, amely 
más, a folyamat további lépéseiben szerep-
lő fehérjéket lát el egy vagy több foszfát-
csoporttal, ezáltal aktiválja azokat. Fontos 
megjegyezni, hogy ez a jel számos esetben 
gátlást is jelenthet. Az ilyen aktivitással ren-
delkező fehérjéket kinázoknak hívjuk. Az 
autofágia kezdeti lépésében szereplő fehér-
je az Atg1 tehát egy olyan kináz, amely több 
másik fehérjével (Atg13 és Atg17) működik 
szorosan együtt, azaz komplexet alkot. Ez 
tehát az első csoportja az Atg fehérjéknek, 
amelynek működése nélkülözhetetlen az 
autofágia iniciációjához.

2. A folyamat további lépéseihez szükség 
van a citoplazmában egy kettős hártyával 
határolt membránciszterna (fagofór) meg-
jelenésére, amely idővel autofagoszómává 
záródik. Előbbi struktúra kialakulásához 
nélkülözhetetlen egy evolúciósan konzer-
vált, integráns membránfehérje (Atg9) mű-
ködése. Mivel ez a fehérje membránokban 
helyezkedik el, így csak azok által szállítód-
hat. Ez a membránfehérje a Golgi-készülék 
és egyes endoszómák membránjában loka-
lizálódik, így felveti a lehetőségét annak, 
hogy a fagofór membránciszternája is ezen 
kompartmentek membránjából származhat.

3. A fagofór növekedéséhez, az autofago-
szóma kialakulásához és záródásához szük-
ség van egy további autofágia specifikus 
fehérjék alkotta komplexre, melynek kulcs-
szereplője a Vps34-nek nevezett protein. Ez 
egy lipideket foszfátcsoporttal ellátó fehérje 
(lipid kináz). Működése során a Vps34 tár-
saival együttműködve olyan vegyületet hoz 
létre (foszfatidil inozitol 3 foszfát, röviden 
PIP3), amely a fagofórok, autofagoszómák, 
sőt az endoszómák membránjában is meg-
található. Ez a komponens nélkülözhetetlen 
a fagofór éréséhez és autofagoszómává zá-
ródásához.

4. Egy további fehérjekomplex (Atg2-
Atg18) felismeri a Vps34 által létrehozott 
PIP3-at, így szerepe van a fagofór további 
növekedésében, valamint záródási folya-
mataiban. 

5. Az autofagoszóma képződés befe-
jezéséhez, illetve annak további érési fo-
lyamataihoz számos egyéb fehérje al-
kotta komplex szükséges (legfontosab-
bak az Atg8 és Atg12-höz kötődő, az 
ezekkel szorosan együttműködő továb-
bi Atg fehérjék). Ezek működése során 
olyan membránkötött Atg8 fehérje jön lét-
re, amely mind a képződő fagofór, mind 
pedig az autofagoszóma külső membrán-
ján megtalálható. Így a (például fluo-
reszcens festékekkel) megjelölt Atg8 fe-
hérje kiváló markerként használható az 
autofágiában szereplő kompartmentek 
(fagofórok, autofagoszómák) azonosításá-
ra, ezáltal pedig az autofágia folyamatának 
nyomonkövetésére. Fontos megjegyezni, 
hogy az Atg8 a képződő autolizoszómák 
üregébe kerülve degradálódik, a hozzá 
kötött fluoreszcens festék azonban fel-
halmozódik azok belsejében, így ezeket a 
kompartmenteket is kirajzolja a sejtekben.

Az autofágia szabályozása  
és az Atg fehérjék működése 

Az állati sejtekben a növekedéshez szük-
séges jelek hatására, például tápanyagban 
gazdag környezetben az ezt érzékelő mo-
lekuláris apparátus gátlás alatt tartja az 
autofágia iniciációjában szerepet játszó 
Atg1 fehérjét. Ennek az érzékelő rendszer-

6. ábra. A makroautofágia szabályozása és molekuláris mechanizmusa. A nyilak 
aktivációt (->), a tompavégű vonalak (I-) gátló hatást jelölnek 
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nek a legfőbb eleme a Tor fehérje (amely 
szintén egy kináz). Amennyiben csökken a 
sejt tápanyag-ellátottsága (például éhezés 
hatására), az Atg1 aktiválódik (azaz felsza-
badul a Tor gátlása alól), így beindulhat az 
autofágia folyamata. Az Atg1 fehérje ak-
tiválódása mellett az autofágia specifikus 
Atg9 transzmembrán fehérje vezikulákat 
szállít a létrejövő pre autofág struktúrák-
hoz (PAS). Ebből az izoláló membrán 

(fagofór) kialakulásához és növekedésé-
hez szükség van a Vps34 fehérje és tár-
sai által alkotott komplex aktivitására is. 
A fagofór érése és növekedése során kör-
beveszi a citoplazma adott részeit, me-
lyek ezáltal kettős membránnal határolt 
vezikulába (autofagoszómába) csomago-
lódnak. Az autofág vakuóla kialakulásához 
és éréséhez szükséges továbbá a már em-
lített és csoportokba rendezett, végrehajtó 
Atg fehérjék működése. Az autofágia mo-
lekuláris szereplőit részletesen a 6. ábra 
foglalja össze.

A sikeres autofág-lebontás  
további feltételei 

A bemutatott Atg fehérjéknek és az általuk 
alkotott komplexeknek szerepe van tehát 
a fagofórok kialakulásában, záródásában, 
az autofagoszómák képződésében és éré-
sében is. A sikeres autofág-lebontáshoz 
azonban nélkülözhetetlen a megfelelő mi-
nőségű lebontó enzimeket (ilyenek pél-
dául a katepszinek) tartalmazó, illetve a 
kellően alacsony pH-jú környezet biztosí-
tása. Utóbbit ugyancsak Ohsumi profesz-
szor kutatócsoportja mutatta ki 1997-ben 

élesztőgombákban végzett genetikai kí-
sérletek segítségével. Az alacsony pH a 
lizoszómák/vakuólum membránjában ta-
lálható vakuoláris H+ ATP-ázok működése 
során alakul ki a degradáló kompartmentek 
üregében. Minden olyan sejtes önemész-
tési folyamathoz, melynek során a le-
bontandó kompartment lizoszómával/
vakuólummal egyesül, szükséges egy 
membránfúziós apparátus felépülése is. 

Ilyen például a makroautofágia (autofágia) 
során az autofagoszómák és lizoszómák/
vakuólum egyesülése (1–2. ábra), illet-
ve a krinofágia folyamatában a szekréci-
ós vezikulák és lizoszómák (1–4. árba) 
fúziója is. Ezen folyamatokhoz szüksége-
sek a pányvázó komplexek, melyek meg-
felelő távolságban rögzítik egymáshoz a 
két fuzionálandó organellumot, valamint 
a kis GTP-ázok, melyek a sejtszervecskék 
mozgatásában és a pányvázó komplex 
membránokhoz való kötődésében játsza-
nak kulcsszerepet. A fúziós apparátus leg-
fontosabb elemei a SNARE fehérjék, me-
lyek receptorként működve pontosan meg-
határozzák, mi mivel fuzionálhat a sejtben. 
Szerepük van továbbá abban is, hogy a 
membránokat az egyesüléshez szükséges 
közelségbe húzzák egymáshoz (6. ábra), 
(TV 2014/2, TermészetBÚVÁR 2016/2.).

Az autofágia jelentősége  
a sejtek életében 

Az eukarióta sejtek életfolyamatai során 
az őket felépítő, illetve bennük működő 
komponensek időről időre megújításra 
szorulnak, ezáltal tartható fent a sejt nor-

mál működése hosszabb távon. Mindezt 
az alapszintű (bazális) autofág lebontás 
teszi lehetővé, amely által nemcsak el-
emésztődnek a rossz minőségű, potenci-
ális veszélyforrást jelentő alkatrészek, de 
azok anyagai újrahasznosulhatnak, ezál-
tal a sejt megújulhat. Az éhezés követ-
keztében fokozódik az autofág indukció, 
amellyel a sejt a saját anyagait a kevésbé 
létfontosságú helyekről az életfolyama-

tok további fenntartásához csoportosít-
ja át. Autofágia felelős például az őssej-
tek differenciálódása, illetve adott sejtek 
dedifferenciálódása során a feleslegessé 
vált sejtalkotók eliminálásáért is. A kü-
lönféle fejlődési folyamatokban is óriá-
si szerepe van a sejtes önemésztésnek, 
hiszen a sejthalál során az autofágia is 
segíthet a feleslegessé vált sejtek eltűn-
tetésében. Például a teljes átalakulással 
fejlődő (holometabola) rovarok lárvális 
szerveinek lebomlása ilyen folyamatok 
összességével zajlik a bábállapoton be-
lül. Éppen ezért a holometabola rovarok 
közé tartozó egyik legkedveltebb mo-
dellállatot, az ecetmuslicát (Drosophila 
melanogaster) használják fel a kutatók 
arra, hogy a sejtes önemésztés moleku-
láris sejtbiológiáját tanulmányozzák. Az 
autofágiának a patológiás folyamatok-
ban is óriási szerepe van: alul- vagy túl-
működése egyaránt káros lehet a sejtek 
életfolyamatira, így számos megbetege-
dést hoztak összefüggésbe kórosan mű-
ködő sejtes önemésztési folyamatokkal 
(daganatos megbetegedések, diabétesz, 
neurodegenerációs-, valamint szív- és ér-
rendszeri betegségek). Ez adja a folyamat 
iránt az orvostudomány egyre inkább fo-
kozódó érdeklődését, amely végül a No-
bel-díj odaítéléséhez is vezetett.  t

Ohsumi Yoshinori japán kutató (Forrás: Akiko Matsushita/Kyodo News via AP)

Ohsumi Yoshinori doktori fokozatát 
a Tokiói Egyetemen szerezte moleku-
láris biológiából 1974-ben. Ezután 
New York-ba költözött, ahol a meg-
termékenyítés biológiájával foglal-
kozott. Ehhez a tudományterülethez 
azonban nem értett, és nem kapott 
megfelelő támogatást sem. Ezért egy 
másik kutatóhoz csatlakozott, aki a 
DNS-duplikáció molekuláris folya-
matait tanulmányozta élesztősejtek-
ben. Ekkor került először kapcso-
latba a későbbi kutatásaihoz alapot 
nyújtó modellszervezettel, a sörélesz-
tővel. 1977-ben visszatért Japánba, 
majd 1988-ban egyszemélyes kutató-
csoportként az élesztősejtekben zajló 
autofág lebontó folyamatokat kezdte 
vizsgálni, amely végül Nobel-díjas 
felfedezéseihez vezetett.
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1. ábra. Sir J. Fraser Stoddart, Jean-Pierre Sauvage és Bernard L. Feringa

2. ábra.  Az egymásba fűződő két gyűrű kialakítása

3. ábra. 2-katenán (ChemComm – 1985)

A Nobel Bizottság 2016. október 5-én 
bejelentette, hogy az idei kémiai 
Nobel-díjat egyenlő arányban meg-

osztva három professzornak adja: Jean-
Pierre Sauvage (University of Strasbourg, 
Franciaország), Sir J. Fraser Stoddart 
(Northwestern University, Evanston, IL, 
USA, származását tekintve brit/skót) és 
Bernard L. Feringa (University of Gronin-
gen, Hollandia) kutatóknak (1. ábra). Az 
általános indoklás hangsúlyozza, hogy a 
díjazottak a világ legkisebb gépeit hozták 
létre azáltal, hogy molekuláris rendszereket 
egyensúlyi helyzetből olyan energiadús ál-
lapotba vitték át, amelyben mozgásuk irá-
nyíthatóvá vált. A molekuláris gépeket a 
jövőben új anyagok, molekuláris szenzorok 
(érzékelők) és energiatároló rendszerek ki-
fejlesztésében használhatják fel.

A történet az 1980-as években kezdő-
dött, amikor Sauvage-nak sikerült két egy-
máshoz kémiailag nem kötött, de egymás-
ba fűződő gyűrűs molekulát előállítania. 
Két kifli alakú molekulából indult el, ame-
lyek közepébe nitrogén-heterociklusokat 
épített be, majd ezekből Cu+-ionnal közös 
komplexet hozott létre. A kifli szárainak 
bezárása, majd a fémionnak káliumcianid 
segítségével történő eltávolítása után meg-
kapta a két gyűrűt (2. ábra). Az egymás-
ba fűződő gyűrűket 2-katenánnak nevezte 
el (3. ábra). Sauvage módszerével három 
gyűrű is egymásba fűzhető: ilyenkor egy 

gyűrűből és két hajlított molekulából kell 
kiindulni (4. ábra).

A molekulaszobrászat bonyolultabb 
esete az, amikor két S-alakú molekulát 
két fémionnal visznek komplexbe, majd a 
szabad molekulaszárakat kémiailag össze-
kötik, és a fémionokat eltávolítják. Ilyen-
kor Möbius-szalag alakú képződmény jön 
létre, egy olyan molekula, ami csomót köt 
magára (5. ábra).

Stoddart szerkezetében a gyűrűs mo-
lekula már egy molekulaszálra fűző-

dik, ezt rotaxánnak nevez-
te el. Továbblépést jelen-
tett, amikor a gyűrűs szer-
kezet a molekulaszálon 
ide-oda mozogni kezdett 
(molekulakomp, 6. ábra). 
Az ábrán a pirossal jelzett 
poliéter-molekulaszálba 
beépítve két hidrokinon-
molekula található, ezek 
a komp megállói, melyek 
energiatartalma jelentősen 
megváltozik a 4-pozitív 
töltésű komp (kék) hatásá-

ra. Hasonlóan változik a szál két végé-
re kapcsolt, nagy térfogatú triizopropil-
szilil-ütközők energiatartalma (zöld). 
Ennek következtében a komp két ál-
lomáshelye között egyensúly áll be, 
amelynek szabadenergia különbsége 13 
kcal/mol (7. ábra).

A hidrokinon-gyűrű fölött megálló 
komp a feketével jelzett gyűrű és üt-
köző felől a másik irányba indul el, 
majd elérve a másik állomáshelyét, 
visszafordul. A két állomáshely ener-
getikailag egyenértékű. Ekkor fogalma-
zódik meg, hogy két nem egyenértékű 
hely közötti mozgás egyirányúvá válhat 
(JACS,1991).

SIMONYI MIKLÓS

Molekulaszobrászattól 
a molekuláris motorig

4. ábra. 3-katenán (JACS – 1985)
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Stoddart és Sauvage közösen dolgoz-
tak ki egy példát arra, hogy a 2-katenán 
átalakítása tetszés szerint irányítha-
tó legyen. Réz-komplexet tartalmazó 
2-katenánt állítottak elő. A két gyűrűbe 
p-elektronban gazdag és p-elektronban 
szegény aromás egységeket építettek 
be, amelyek alkalmasak donor–akceptor 
komplexek képzésére. Ez a 2-katenán-
szerkezet kétféle komplex képzésére al-
kalmas: Cu+-ion jelenlétében az egyik, 
a fémion eltávolításával a másik jön 
létre. A 2-katenán kémiai szerkezetét 
az ábra bal oldali fele és az átkapcso-
lás elvét egyszerűsített elemekkel az 
ábra jobb oldali fele szemlélteti: a fém-
ion (golyó) a kiflielemeknél köti ösz-
sze a két gyűrűt, a fémion eltávolítása 
után a p-elektrondonor (fehér téglalap) 
és p-elektronakceptor (fekete téglalap) ele-
mek kölcsönhatnak (8. ábra).

Feringa elsőként mutatta meg, hogy az 
oda-vissza mozgás után olyan molekula is 
létrehozható, amelyben az átalakulással já-
ró mozgás egyirányú körben jön létre. Az 

egyirányúságot királis szerkezettel érte el. 
Az átalakulás egy C = C kettős kötés körül 
történő cisz-transz izomerizáció, amit ultra-
ibolya fénnyel váltott ki. (9. ábra)

Az elnevezésekben P és M a jobbkezes, 
ill. balkezes helicitásra utal. A négy szerke-
zet közül a (P,P)-trans-1 molekula a legki-
sebb energiájú (legstabilisabb). 280 nm hul-

lámhosszú UV-fénnyel történő besugárzás 
60 °C hőmérsékleten beindítja az egyirányú 
körforgást. Ekkor mind a fotoizomerizáció, 
mind a termikus inverzió lejátszódik. A mo-
tor tulajdonképpen egy rotor, a molekula 
alsó feléhez képest a felső fél 360°-os kör-
forgást végez, kizárólag az óramutató járá-
sának megfelelő irányban.

A körforgás egyik feltétele a termális 
helikális inverzió egyirányúsága mind a transz- 

mind a cisz-izomer esetében. Ennek szerkeze-
ti oka a metilcsoportok térállása, az izomerek 
energiakülönbsége 8,6 kcal/mol.

Feringa az egyirányú forgást mikro-
szkópos méretben látványossá tette: a 
célszerűen tervezett motort – amelynek 
alsó, álló része sík, a felső, rotor része 
jobbkezes helicitású – az álló résszel ro-
kon szerkezetű folyadékkristály-filmbe 
helyezte és UV-fénnyel megvilágítot-
ta. Ekkor a forgástengelyként szolgáló 
C = C kettős kötés izomerizációt szen-
ved és helicitása is megfordul jobbkezes-
ből balkezesbe. Az ezt követő 20 °C-on 
spontán lejátszódó termikus lépés ismét 
inverzióval jár (balkezesből jobbkezes-
be). A két foto-izomerizációs lépés, me-
lyek mindegyikét termális inverzió kö-
vet, összességében létrehozza a teljes 
360°-os körforgást (10. ábra).

A nm méretű motor által indukált vál-
tozás a folyadékkristály szerkezetében 
a filmre helyezett mikroszkópos méretű 
üvegpálcát forgásra készteti ugyanolyan 
irányban, ahogy a film felülete válto-
zik. Így a molekulamotor saját mére-
tének 10 000-szeresét képes megforgat-
ni. A motor „üzemanyaga” a fénnyel át-
adott energia.

KÉMIAI NOBEL-DÍJ 2016

5. ábra.  Molekulacsomó (Heterocycles in Bioorganic Chemistry – 1991)

6. ábra. A komp és a molekulaszál előállítása 

7. ábra. A komp mozgása két állomáshelye között
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Az ismertetett eredmények a kémia 
fejlődését jelzik. Míg a XX. század el-
ső kétharmadában a szerves szintézis a 
legbonyolultabb kovalens kötésű vegyü-
leteket tudta előállítani, addig az 1970-
es évektől kezdve a másodlagos kémi-
ai kötések jelentősége nőtt meg az üre-
ges szerkezetű és vendégionokat/mole-
kulákat befogadó koronaéterek, illetve 
kalixarének, továbbá spontán önszerve-
ződő rendszerek felfedezésével (szupra-
molekuláris kémia). A legújabb idők-

ben pedig az 
egymásba fű-
ződő mole-
kulák mecha-
nikus köté-
se (Sauvage), 
a molekulá-
ris tengelyen 
mozgó gyűrűk (Stoddart) és a tengely 
körül forgó motorok (Feringa) megva-
lósítása már komplex kémiai rendszerek 
létrehozását jelzi. Ezek ígéretes alkal-

mazásai új szerkezeti anyagok felfede-
zésére, kémiai szabályozó rendszerek 
és molekuláris kapcsolók kialakítására 
nyújtanak lehetőséget.  J

 KÉMIAI NOBEL-DÍJ 2016

8. ábra.  Az ionkomplex és donor-akceptor komplex egymásba 
alakulása (JACS – 1996) 9. ábra.  Feringa első motorja (Nature – 1999)

10. ábra. a) A motor kémiai szerkezete; b) 1% 
motormolekulát tartalmazó folyadékkristály 

filmjének párhuzamos vonalakat mutató felszíne 
mikroszkóp alatt; c) 28 mm hosszú üvegpálca forgása 

a folyadékkristály felületén 365 nm hullámhosszú 
UV-fény hatására. A négy felvétel 15 s

időintervallumban készült, és az óramutató járásával 
egyező forgást mutat 28°, 141°, és 226°-os elfordulással 

az eredeti állapothoz képest; d) a folyadékkristály-
film felületének képe 

(atomerő mikroszkópos felvétel)

11. ábra. Sauvage munkásságával hazai szakembereink 
személyesen is megismerkedhettek a Kémiai Kutatóközpontban 

2005-ben rendezett Bioorganikus Kémiai Konferencia alkalmával, 
amikor két előadást is tartott. A képen a Bioorganikus Kémiai 
Konferencia résztvevői láthatók, Sauvage a hátsó sorban bal 

szélről az első
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Európa, vagy Ázsia?!

Van, aki az Alpok 4807 m magas csúcsát, a 
Mont Blanc-t tanulta Európa tetejének, de 
van, aki az 5642 m magas Elbruszt. Mivel a 
nagyjából 10 millió km2-es Európa voltakép-
pen az ázsiai kontinens elkeskenyedő nyu-
gati vége, nehéz meghúzni Eurázsián belül 
Európa és Ázsia határát. A Kaszpitól északra 
viszonylag egyszerű a helyzet: az Urál hegy-
ség vonulata valósággal kínálja magát termé-
szetes határnak. Ezt mindenki el is fogadja.

Európa déli határának szokták tekinteni a 
Manics és a Kuma-folyó süllyedékterületét, 
ami az Azovi-tenger ÉK-i csücskét köti ösz-
sze a Kaszpival. Ebben az esetben az egész 
Kaukázus (és benne az Elbrusz) Ázsiához 
tartozik, így a Mont Blanc a legmagasabb 
hegy Európában.

Sokkal kézenfekvőbb határ azonban a 
Kaszpi- és a Fekete-tenger között a Kaukázus 
1000 km-es (átlag 60–160 km szélességű) vo-
nulata. Igen, de a Nagy-Kaukázus, vagy a tőle 
délre magasodó Kis-Kaukázus legyen a ha-
tár? Esetleg a kettő között húzódó termékeny 
grúziai völgyrendszer? Általában a Nagy-
Kaukázus főgerincét tekintik határnak. Igen, 
de ebben az esetben a főgerincen, illetve attól 
kissé északra emelkedő Elbrusz mégis Euró-
pában van, megfosztva a Mount Blanc-t a leg-
magasabb pontnak kijáró dicsőségtől!

A Nagy-Kaukázus déli oldalát, Abháziát 
így már Ázsia részének tekinthetjük, tehát 
úticélunk, a világ legmélyebb barlangja is 
Ázsiában található. Pontosabb meghatározás 
szerint a Fekete-tenger déli mellékét Kis-
Ázsiának hívják: ide tartozik Abházia is.

Egy kis földtan

Az Eurázsiai-hegységrendszer részét képező 
Kaukázus sokszor 5000 méternél is magasabb 

csúcsai a lemeztektonikai folyamatoknak kö-
szönhetik létrejöttüket: kb. 25 millió évvel 
ezelőtt, az északi irányban mozgó Arábiai-le-
mez nekiütközött az Eurázsiai-lemeznek, és a 
bezáruló tengeri üledékek felgyűrődtek, egy 
részük mélybe süllyedt és ott átalakult, sőt, 
megolvadva magmás (kristályos) kőzetként 
szilárdult meg, más részük csak meggyűrő-
dött, és magasra emelkedett ki. A lemezha-
tárokon később vulkáni működés is zajlott: a 
legmagasabb csúcsok (Elbrusz, Kazbek) így 
jöttek létre kb. 2–3 millió évvel ezelőtt, de 
1500–2000 éve nem adnak életjelt magukról.

Az átalakulást nem szenvedett mész-
vázú tengeri élőlények (mm-nél ki-

sebb foraminiferák, kagylók, csigák, 
ammoniteszek stb.) vázának felhalmozódá-
sából keletkezett, helyenként 3 km vastagsá-
gú mészkőben hatalmas barlangrendszerek 
alakultak ki, amelyek a hegyvidékre érkező 

jelentős csapadékmennyiséget (évente sok-
felé 2000–3000 mm, míg a tengerparti része-
ken a hegység lábánál csak ennek a fele vár-
ható) hatalmas víznyelők vezetik a hegység 
belsejébe. Mivel nagymennyiségű vízről van 
szó, és a legmagasabban fekvő víznyelők so-
ra több mint 2 km-rel helyezkedik el a Feke-
te-tenger szintje felett, adott volt a lehetőség 
az extrém mélységű barlangok kialakulására. 

Ezek a (gyakran fekete tűzkő-konkréciókat 
tartalmazó) mészkőváltozatok főleg felső-ju-
ra–alsó-kréta korúak, azaz kb. 160–120 mil-
lió évesek, és viszonylag változatos felépí-
tésűek: a mészkő mellett márga, homokkő 
és konglomerátum, sőt, agyag is részt vesz 

ennek az (egyik legmagasabb csúcsa után 
elnevezett) Arábikai-masszívumnak nevezett 
terület felépítésében. Található itt némi láva 
és tufa is. A nem karsztosodó kőzetek azon-
ban korlátozott elterjedésűek, az északi és a 

AMBRUS GERGELY–LEÉL-ŐSSY SZABOLCS

Kilenc nap a világ legmélyebb 
barlangjában

Abházia nevével kamaszként Jules Verne híres könyvében, a Makacs Kerabanban találkoztunk először, amikor a címszereplő körbeutazza a Fe-
kete-tengert. Aztán gimnáziumi tanulmányaink során megtanultuk Szuhumi nevét mint híres fekete-tengeri üdülőhelyét. Arról azonban, hogy 
a Kaszpi-tenger és a Fekete-tenger között ÉNy-DK-i irányban húzódó Nagy-Kaukázus vonulatának déli előterében a több km vastag mész-
kőtakaró milyen barlangcsodákat rejt, csak az ezredforduló táján értesültünk. Elgondolni sem mertük, hogy egyszer eljuthatunk a titokzatos, 
távoli Abháziába. A Kaukázus nyugati peremvidéke a történelem során többször is véres konfliktusok helyszínéül szolgált. Az abház népet az 
ottomán, a grúz, majd a szovjet elnyomás alatt sem hordták a tenyerükön az istenek. A Szovjetunió szétesésekor Grúzia részeként kivált terü-
let 1992–93 során az egyik legvéresebb posztszovjet konfliktusként számon tartott grúz-abház háború alatt szakadt el az anyaországtól.  Bár 
napjainkig szinte csak a szomszédos nagyhatalom, Oroszország (2008 óta), és néhány dél-amerikai ország ismeri el ezt a függetlenséget…

A barlang felső zónáiban nagy aknák az uralkodóak (Ambrus Gergely felvételei)
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keleti rész völgyeiben fordulnak elő. A dön-
tően karbonátból álló összlet a Fekete-tenger 
mai szintje alatt is több száz méterrel folyta-
tódik, csak itt már a karsztvíz kitölti a járato-
kat. A Krubera-Voronya-barlangrendszer ku-
tatásának az egyik legizgalmasabb fázisa ép-
pen ennek a víz alatti résznek a kutatása volt 
(részletesebben lásd később). A szükséges 
nagytömegű felszerelés 2 km-nél is mélyebb-
re szállításában néhány évvel ezelőtt magyar 
barlangászok is részt vettek.

A Krubera-Voronya-  
barlangrendszer kialakulása

A terület tektonizáltsága, a törések-repedé-
sek jelenléte megkönnyítette a víz útját. A le-
zúduló áradat a repedések sziklafalát oldva 
tágította a járatokat, és számos összefüggő 
barlangrendszert hozott létre. A pliocén és a 
pleisztocén alatt (tehát az utolsó 5 millió év-
ben) keletkezett, főleg ÉNy-DK- irányú fő re-
pedések és az erre közel merőleges kereszttö-
rések kialakulásának döntő szerepe volt a föld 
alatti vízcirkuláció kialakulásában, és a karszt 
fejlődésében. A szokatlanul nagy függőleges 
szintkülönbséget áthidaló barlangrendszer ki-
alakulását a vastag karbonátos kőzettömeg és 
a megfelelő tektonikai adottságok mellett az 
is elősegítette, hogy 5–6 millió évvel ezelőtt, 
a miocén kor vége felé, a messinai korszak-
ban az akkori „Földközi-tenger” medencéje 
(és hozzá kapcsolódóan az egész akkori, a 
mai Aral-tóig terjedő Paratethys-tenger keleti 
része is) több alkalommal nagyrészt kiszáradt, 
kisebb részmedencékre tagolódott. A kiszá-
radt részeken vastag – helyenként 2 km körü-
li – evaporit összlet (gipsz, kősó stb.) rakódott 
le, amit tengeri mélyfúrások maganyagával is 
bizonyítottak. A drasztikus, 1500 m-t is meg-
haladó tengerszintesés során alakult ki a mai 
vízkörzés alapja, aminek az eredményeként a 
mai aktuális tengerszint alatti kb. 400 méteres 
mészkőzóna is része ennek a vízkörzésnek. 
Távolról sem véletlen tehát, hogy éppen az 
Arábikai-masszívum területén alakultak ki a 
Föld jelenleg ismert legmélyebb barlangrend-
szerei. Az igencsak tekintélyes szintkülönb-

séget áthidaló vadózus 
(karsztvíz szint feletti) 
zóna alatt tehát terjedel-
mes freatikus (karsztvíz-
szint alatti, vízzel állan-
dóan kitöltött repedéshá-
lózat) zóna is található, 
és a kettő együtt alkotja 
az Arábikai Masszívum 
hidrológiai rendszerét.

A helyenként meg-
lehetősen tágas járatok 
kialakulását (hasonlóan 
a mi Baradla- és Béke-
barlangunkhoz) a mész-
kőben előforduló, annál 
sokkal keményebb tűz-

kő, ill. a felszínről bekerülő kvarctartalmú 
homokkőtörmelékek is elősegíthették eró-
ziós tevékenységükkel. Ezek a kemény kő-
zetek, miközben a víz sodorja törmelékes 
darabjaikat, vésőkként működnek. Sőt, ép-
pen az  ennek a  tűzkö-
ves mészkőmorzsalék-
nak köszönhető, hogy 
a Krubera-Voronya-
barlang járataiban elhe-
lyezett „fix”  – vagy-fix”  – vagy-
is egész évben beszerelt 
– kötelei az átlagosnál 
sokkal gyorsabban kop-
tatják az általában alu-
míniumötvözetekből ké-
szült kötéltechnikai esz-
közöket, amelyekből így 
több garnitúrát is ma-
gunkkal kellett szállíta-
nunk.  A járatrendszer ki-
alakulása azonban elsőd-
legesen korróziós, azaz 
oldásos tevékenységnek 
köszönhető. Éppen a 2016. évi augusztusi ex-
pedíció során végzett vízkémiai elemzéseink 
bizonyították, hogy a barlangrendszerben kü-
lönböző eredetű, összetételű és hőmérsékle-
tű vizek vannak jelen, amiknek az elegyedé-
se (a keveredési korrózió folyamata) során, a 
megnövekedő oldóképességnek köszönhető-
en jöttek létre az ember által is járható méretű 
aknák és folyosók, amelyek felfedezése azon-
ban még a jövő generációk számára is sok ki-
hívást tartogat.

A Krubera-Voronya–barlang  
feltárásának története

Nem szabad úgy elképzelni ezeket a barlan-
gokat, mint pl. az Aggtelek-jósvafői Barad-
lát, hogy a bejáraton besétálva elmehetünk 
a végéig.

Először is, ezek a barlangok jórészt füg-
gőleges járatrendszerűek. Különösen azo-
kon a szakaszokon, ahol kisebb kőzettani 
változás van (pl. magasabb a kőzet agyag-
tartalma), az aknák megszakadnak, és hosz-

szabb-rövidebb fosszilis, vízszintes ágak kö-
tik össze a különböző időkben, sokszor a te-
rület kiemelkedéséhez, a karsztvíz szintjének 
lejjebb szállásához kötődően kialakult tágas 
aknákat. Ezek a szakaszok sokszor évekre 
megálljt parancsolnak a barlangfeltárásnak, 
és kitágításukhoz gyakran mesterséges mód-
szerekre van szükség. A szűkületeken kívül 
a nagy aknák leküzdése is komoly próbatétel 
elé állítja a barlangkutatókat, hiszen a bejá-
rásukhoz szükséges nagymennyiségű köte-
let és fémeszközt egyre mélyebbre kell le-
szállítani, akár több napos munkával. Végül, 
de nem utolsósorban, a Krubera-Voronya-
barlangrendszer legnagyobb kihívását maga 
a járatokat kialakító víz jelenti: azon kívül, 
hogy a -700 m-es szint alatt már egyfoly-
tában a búvárok által is használt neoprén 
ruhákban kell mozogni, a barlangban több 
helyen is szifonok, azaz vízzel kitöltött járat-
szakaszok találhatóak. Ezek közül a rövideb-
beken szabad tüdővel lehet átjutni (a leghíre-

sebb az 1400 m mélységben található Ber-
muda-szifon), míg a hosszabbakhoz már tel-
jes barlangi búvárfelszerelés szükségeltetik.

Az Arábikai-masszívum a XX. század ele-
jétől kezdve felkeltette a karsztkutatók figyel-
mét, akik közül a legjelentősebb Alekszandr 
Kruber, orosz geológusprofesszor volt. Az 
1980-as évek végéig az Arábikai-masszívum 
más barlangjai szolgáltak a kutatás fő cél-
pontjául, amelyek közül több is elérte a bűvös 
1000 m-es mélységet. Az ottani lehetőségek 
kimerülésekor fordult a figyelem a Krubera-
barlangra, amelynek bejárati szakaszai erede-
tileg olyan szűkek voltak, hogy annak idején 
csak gyerekek fértek át rajta! A barlang ezért 
kapta második nevét (Gyetszkij-barlang, azaz 
Gyerekek barlangja), majd hamarosan a bejá-
ratánál fészkelő varjak is ihletet adtak a név-
adásra – az ő nevük ugyanis oroszul voronya. 
Manapság  a Krubera-Voronya a nemzetközi-
leg elfogadott elnevezés. (A varjú orosz nevét  
kb. így ejtjük: váróná – a szerk.) 

A barlang kutatása az 1992-es polgárhá-
borút követően csak 1999-ben indult újra. 
Azóta a felfedezések egyik fő mozgatórugó-

Esti pihenő a bivakban

A „Sandy Beach” tábor 1400 méteres mélységben
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ja Jurij Kaszjan ukrán szpeleológus, az ukrán 
„The Call of the Abyss” (A mélység vonzá-The Call of the Abyss” (A mélység vonzá-
sa) projekt vezetője. Az Ukrán Szpeleológiai 
Társaság  nyaranta 4–5 hetes kutatótáborokat 
szervez, melyeken kellő tapasztalattal ren-
delkező barlangászok vesznek részt a világ 
minden tájáról. Az ukrán expedíciókon kí-
vül az orosz szervezésű CaveX, illetve más 
csapatok is szerveznek ide kutatóutakat, bár 
ezek gyakorisága ma már egyre csökken.  
1999-ben azonban mindannyian hatalmas 
lendülettel vetették bele magukat a munká-
ba, hiszen a tét nem volt csekély: a világ leg-
mélyebb barlangja címéért folyt a küzdelem! 
Két évnyi megfeszített kutatómunka után, 
a barlangkutatók 2001-
ben elérték az 1710 
m-es mélységet, ezzel 
a Krubera-Voronya vált 
a világ legmélyebb bar-
langjává! A kutatás itt 
azonban nem ért még 
véget, hiszen a jára-
tok tovább folytatódtak 
az ismeretlen felé. Új 
célként a barlangászat 
Szent Gráljának tartott 
-2000 m-es szint átlé-0 m-es szint átlé--es szint átlé-
pését tűzték ki célul. 
Egészséges versengés 
kezdődött a különböző 
kutatócsoportok között, 
mígnem 2004-ben Jurij Kaszjan a világon 
elsőként leereszkedett a Millennium-akná-
ban, és elérte a 2000 m-es mélységet. 2004 
októberében jutottak el a búvárfelszerelés 
nélkül elérhető legmélyebb pontra, a 2080 
m mélységben fekvő Game Over terembe. A 
mi célunk is ez volt. A legnagyobb mélység 
eléréséért folytatott küzdelemre a barlangi 
búvárok tették fel a koronát, és a következő 
években még több mint 100 méterrel növel-
ték a barlang vertikális kiterjedését a száraz 
járatból 1960 méteren elágazó Kvitocska-
szifon túloldalán. Az e mögött található Dva 
Kapitana szifonban 2012-ben Gennagyij 
Szamokin ukrán búvár 52 m mélységig me-
rült, felállítva ezzel a barlang 2196 m-es 
mélységi rekordját! Ezt azóta sem tudta sen-
ki sem megismételni.  

Napjainkra a Krubera-Voronya–barlangot 
természetes, de időközben eltömődött ösz-
szekötő  járatok megtalálásával, ill. kitisztí-
tásával sikerült több, korábban már ismert 
barlanggal is összekötni. Az így keletkezett 
rendszernek jelenleg 5 bejárata ismert. A ku-
tatás fő célja most a légvonalban mintegy 400 
m-re elhelyezkedő Bercsilszkaja-barlanggal 
való összeköttetés megtalálása. Ennek bejá-
rata ugyanis mintegy 200 m-rel magasabban 
nyílik, így az összekötés megvalósulásával a 
rendszer mélysége ennyivel növekedne… Az 
Arábikai-masszívum különleges adottságait 
jól példázza, hogy itt található a világon nap-
jainkban ismert három legmélyebb barlang is. 
Persze, akadnak más aspiránsok is: amerikai 

barlangkutatók Mexikó déli részén hatalmas 
erőforrásokkal kutatják a Chevé-barlangot, 
melynek mélysége akár a 2500 m-t is elérhe-
ti! Könnyen lehet, hogy a következő években 
újabb feszített hajszának lehetünk tanúi a vi-
lág legmélyebb barlangjának címéért folyta-
tott küzdelemben…

Az Inverse Everest expedíció

Előttünk két ízben jártak magyarok a Game 
Over-teremben: 2009-ben négy, míg 2010-
ben három társunk jutott el ide. Fő feladatuk 
a végponti búvármerülések segítése, a szük-

séges felszerelések transzportálása volt. Mi 
a barlang fotó- és videódokumentációjának 
elkészítését tűztük ki célul. Ezt a sok türel-
met és nagy állóképességet igénylő feladatot 
előttünk még nem végezte el senki a világon! 
Persze ez nem meglepő: még a hazai, relatív 
kis mélységű barlangokban is idegtépő tud 
lenni egy-egy felvétellel órákat vesződni, hát 
még a világ legmélyebb barlangjában, az ál-
landó 100 %-os páratartalomban, 2–3 °C-os 
hidegben! Mivel a végpontra vezető út na-
pokig tart, a fotózás mi-
att pedig az átlagosnál 
lassabban tudtunk halad-
ni, komoly felkészülés-
re volt szükségünk: saját 
ruházatunk, barlangász 
felszerelésünk, élelmünk 
mellett a technikai esz-
közöket, fényképezőgé-
peket, vakukat, akkumu-
látorokat stb. is be kellett 
szereznünk. Szerencsé-
re sikerült támogatókat 
találnunk (főbb szpon-
zoraink a Tengerszem, 
Scurion, Petzl és Canon 
cégek voltak). A Média-
tanács támogatása pedig 
lehetővé teszi az expedí-
cióról szóló film elkészülését. 

Expedíciónknak az Inverse Everest ne-
vet adtuk, melynek tagjai Magyarországról 
Ambrus Gergely, ifj. Adamkó Péter, Jáger 

Attila és Tóth Attila voltak. A helyszínen 
csatlakozott hozzánk Fábián Botond erdélyi 
barlangkutató és felesége, Izabella is, aki a 
felszínen volt nagy segítségünkre.

Budapestről a Kaukázus tetejére

Már a kijutás sem ment zökkenőmentesen: tíz 
nappal indulásunk előtt érkezett a hír, hogy 
lezárták az egyetlen grúz-abház határátkelőt! 
Abháziába márpedig csak két helyen lehet hi-
vatalosan bejutni: délkelet felől az Ingur folyó 
hídjánál, vagy pedig északnyugatról, Oroszor-
szág felől Psounál. Viszont Szocsi felől kö-
zelítve szükségünk lett volna orosz vízum-
ra, a sokkal drágább repülőjegyről nem is 
beszélve, és ez az egy hetes időintervallu-
mot tekintve még nagyobb terhet rótt volna 
a már egyébként is kifogyófélben levő bü-
dzsénkre… Nagy szerencsénkre egy nappal 
a repülő indulása előtt kaptuk a hírt, hogy 
megnyitották a határt, és félnapos várako-
zással aztán mi is átjutottunk rajta. Viszony-
lag hamar, mindössze pár óra alatt el tudtuk 
intézni a szükséges bürokratikus tenniva-
lókat az ország fővárosában, Szuhumiban, 
aztán változatos járműveket igénybe véve 
jutottunk el a Fekete-tenger partján levő 
Tszandrips faluba. Innen egy Gaz-66-os ka-
tonai szállítójárművel kapaszkodtunk fel 6 
óra alatt a Kaukázus csúcsai közé, 2000 m 
magasra, majd még 2–3 órás gyaloglással 
értük el a 2200 m magasan fekvő táborhe-
lyünket, amely aztán 4 hétre az otthonun-
kat jelentette. 

A mintegy 40 fős nemzetközi kutatótábor-
ban az ukrán és orosz szervezőkön kívül len-
gyel, amerikai, francia, spanyol, izraeli, iráni, 
libanoni, és persze magyar barlangkutatók 
vettek részt. A miénkhez hasonló, kiforrott 
tervű csapatok mellett többen csak egyedül 
érkeztek, akiknek aztán a szervezők adtak fel-

adatot – így került ötfős magyar kontingen-
sünkhöz Toufic Abou Nader, a Dubaiban élő 
libanoni barlangász is a végpontra vezető túra 
során.  A felszínen is sok feladat várt minket: 

A Bermuda-szifon jeges vizében, közel 1500 méter mélyen

Boldog csapatunk 2080 méteres mélységben 
a Game Over-teremben
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a tábor vízellátását hóolvasztással oldottuk 
meg, a húsokat, zöldségeket a hófolton, illetve 
barlangokban kellett elhelyeznünk. Esténként 
az aggregátort beindítva jutottunk áramhoz, 
amivel aztán az akkumulátorokat töltöttük fel. 
A sátrakat pedig gondosan kellett rögzítenünk 
a hegygerincről letörő, viharos erejű szelek-
re gondolva.  

Persze, eközben minden gondolatunk a 
föld alatt járt! Kezdetben két egynapos, be-
melegítő túrát tettünk a barlang felsőbb sza-
kaszába, 500 m mélységig. Bejárattuk felsze-
reléseinket, összeszokott a csapat, pár felvételt 
is készítettünk, és készültünk a „nagy útra”…

Kilenc nap a Föld gyomrában

Pár napnyi előkészület után hattagúra bő-
vült csapatunk végre elindult, hogy eljus-
son a világ „szárazon” elérhető legmé-
lyebb barlangi pontjára. Mintegy tíznap-
nyi felszerelést, élelmet, akkumulátorokat 
stb. kellett magunkkal vinni. Ezeket a vi-
zes körülményekre tekintettel mind víz-
hatlan zsákokba csomagoltuk.  Napközben 
a búvárok által is használt neoprén ruhák-
ban mozogtunk, míg este a magunkkal vitt 
száraz ruhába és hálózsákba bújtunk be. 
Utunk során a korábban már kiépített föld 
alatti táborhelyeket, ún. bivakokat hasz-
náltuk 700, 1200, 1400 és 1640 m mély-
ségben. Az itt elhelyezett sátrak, a bennük 
levő benzinfőzőkkel relatíve komfortos 
körülményeket jelentettek a barlang ál-
landóan nedves, hideg, mintegy 2–4 fokos 
hőmérsékletű klímájához képest. Persze, 
reggelente meglehetős lelkierőt kívánt a 
vizes, 2 fokos neoprén ruháink felöltése...

Reggel és este a táborhelyeken a legfon-
tosabb feladat a megfelelő mennyiségű fo-
lyadék és kalória bevitele volt, hiszen nap-

közben erre nem igazán volt ingerenciánk. 
A fotós felszerelés számára is nagy kihívást 
jelentettek a vizes, párás körülmények; nem 
ritkán belülről vizesedtek a kijelzők… Sze-
rencsére minden eszközünk állta a sarat! A 
fotó- és videódokumentáción kívül másik 
fontos célunk a barlang tudományos vizs-
gálata volt a magunkkal vitt, a Stieber Kör-
nyezetvédelmi Cégcsoport által biztosított 
műszerek (víz-, talaj-, és levegő-hőmérsék-
let, valamint CO2-szint- és vezetőképesség-
mérők) segítségével. Sajnos, ezt a munkát 
csak  1440 m-es mélységig tudtuk végezni, 
ott ugyanis a Bermuda-szifonban beázott a 
műszereket védő hordónk. Viszont nagy örö-
münkre 1800 m-es mélységből tudtunk egy 
ott élő ugróvillás kolóniából mintaegyedeket 
gyűjteni. Budapesti vizsgálatukkor kiderült, 
hogy mindössze 4 évvel maradtunk el a faj 
első leírásától!

Utunk során több komoly kihívással is 
szembe kellett néznünk. Legtöbbször az 
1440 m mélységben fekvő Bermuda-szifon-
ról esik szó: itt a 2–3 fokos 
víz alatt kell mintegy 6 m-t 
megtenni! Miután pedig át-
jutottunk, még a felszerelé-
sünket is át kell húzni ma-
gunk után, így az egész mű-
velet több órát vett igénybe. 
Ez idő alatt pedig bátran 
állíthatjuk, hogy – barlang-
ász szakkifejezéssel élve – 
mindnyájan kockára fagy-
tunk… A szűkületek közül 
pedig az 1700 m mélység-
ben található „Yellow tube” 
(Sárga cső) nevű járat ragadt 
meg leginkább az emléke-
zetünkben. Itt ugyanis mint-
egy 200 m-t kell megten-
ni egy olyan szűk járatban, 
hogy még a kezünk pozíci-
óját sem tudtuk változtatni. 
Eközben pedig természete-
sen a magunk előtt tolt, il-
letve mögöttünk húzott szál-
lítózsákok minduntalan el-
akadtak…

A bejárattól számított 2080 mélységben 
elhelyezkedő Game Over-teremhez végül a 
föld alatt töltött 5. napunkon jutottunk el. (A 
teremben folyton változik a vízszint, ott jár-
tunkkor egy sekély tó töltötte ki a járat alját. 
Hóolvadáskor azonban a vízszint mintegy 
200 m-rel magasabb is tud lenni!) Euforikus 
hangulatunknak hamar véget vetett, hogy 
rádöbbentünk: a végpontra szánt magyar 
zászló bizony a felszínen maradt! Persze, 
barlangászok lévén, hamar megoldottuk a 
feladatot, és a végponti fotóhoz kiváló triko-
lórt rögtönöztünk egy póló, egy kiszsák, és a 
molinó felhasználásával… A fotózást köve-
tően pedig hamar elindultunk felfelé, hiszen 
még több, mint 4 napnyi út volt előttünk a 
felszínre érésig.  

Végül a mélyben töltött kilenc nap után 
pillantottuk meg a napfényt egy hideg, sze-
les hajnalon. Kimondhatatlanul jól esett újra 
érezni a felszíni ózondús levegő édes illatát, 
és átérezni, milyen hatalmas, és sokszínű is a 
felszíni világ…

Egy kaland vége –  
egy történet kezdete?

Végponti túránk után még többször is a 
mélybe ereszkedtünk, hogy felvételeket 
készítsünk a barlangrendszer más részei-
ről, illetve segítsünk expedíciós társaink-
nak a felszerelések kiszállításában. Így a 
hegyen töltött idő alatt összesen 16 na-
pot töltöttünk a föld alatt. Az utolsó két 
napunk a táborbontással, és a felszerelé-
sek transzportálásával telt. A már jól is-
mert úton, ötórás zötykölődéssel jutot-
tunk el a Fekete-tenger partjára, ahonnan 
délre, Grúzia felé vettük az irányt.  Ren-

geteg élménnyel gazdagodva, életre szó-
ló kalandokkal, barátságok születésével, 
sok új tudással a hátunk mögött hagytuk 
el Abháziát…

Hazaérve meglepetten konstatáltuk, hogy 
pihenésre nem igazán fog időnk jutni: sok-
kal nagyobb érdeklődés övezte expedíci-
ónkat, mint azt valaha is gondoltuk. Egy 
kis időre talán sikerült a barlangászatot a 
természetközeli sportok között elfoglalt mar-
ginális helyzetéből kiragadni. Reméljük, 
hogy munkánkkal a nagyközönség számára 
is be tudjuk mutatni ezt a végtelenül izgal-
mas, javarészt ismeretlen, föld alatti világot, 
ahol bolygónkon gyakorlatilag az utolsó, 
még felfedezésre váró helyek csábítják fá-
radhatatlan kutatóikat.  E

Embert próbáló vizes körülmények

A barlang hosszmetszeti térképe
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A XXI. század egyik legfontosabb 
kérdése az emberiség egyre nö-
vekvő energiaigényének kielégíté-

se, méghozzá oly módon, hogy a globális 
felmelegedés folyamatát megállítsuk, eset-
leg visszafordítsuk. Mai világunk elsősor-
ban a fosszilis energiahordozókra épül: a 
fűtési, az elektromosenergia- és közleke-
dési igényeinket is ezek elégítik ki. A Föl-
dön kitermelhető fosszilis energiaforrások 
biztosítják az energiaigény közel 80%-át. 
A világon naponta mintegy 18 millió tonna 
kőszenet, 15 millió m3 kőolajat és 3 mil-
liárd m3 földgázt termelnek ki [1]. Becs-
lések szerint a növekvő igény figyelem-
bevételével a jelenlegi kőolaj-kitermelés 
40–60 évig, a földgázkitermelés 60–100 
évig, a kőszénfejtés pedig mintegy 150–
200 évig folytatható. A kitermelés meny-
nyisége azonban idővel csökkenni fog, 
mert nem tud lépést tartani a meredeken 
növekvő fogyasztással, ötven éven belül 
tehát súlyos, globális méretű energiavál-
sággal kell, hogy szembe nézzünk. A vál-
ság elkerülésére több megoldási javaslat 
született, mint a CO2 kibocsátási kvóták, 
vagy a megújuló forrásokkal való kiváltás, 
azonban ezek egyike sem csökkentette a 
hagyományos tüzelőanyagok használatát. 
De vajon ez az egyetlen hatékony és gaz-
daságos energiatermelési megoldás, avagy 
kiváltható lehetne más forrásokkal is? 

Az elérhető fosszilis készletek fogyásá-
val és a globális katasztrófával fenyegető 
üvegházhatás ellensúlyozására az energe-
tikában a megújuló energiaforrásokra és a 
nukleáris energiára kell a hangsúlyt fektet-
ni. Utóbbihoz azonban érdemes behatóbban 
is megvizsgálni, hogy milyen lehetőségeket 
hordoz magában a nukleáris energiaterme-
lés, és mennyi ideig fenntartható a jelenleg 
alkalmazott technológia. A természetben 
egyetlen könnyen hasadó atom található, az 
urán 235-ös izotópja, amely az összes urán 
mintegy 0,7%-át teszi ki. A természetes 
urán többi 99,3%-a a 238-as izotóp, amely 
az atomerőművekben használt 235-ös izo-
tóppal szemben nem igazán hasadóképes. A 
természetben fellelhető hasadóanyag-kész-
letek hosszútávon nem elégségesek, így 
előbb-utóbb szükségessé válik a hasadó-
anyag termelés, az úgynevezett tenyésztés 

elterjedése. A tórium az uránhoz hasonlóan 
alkalmas hasadóanyag tenyésztésre, azon-
ban alkalmazása mégsem terjedt el az atom-
energetikában. Ebben a cikkben megvizs-
gálom azt a kérdést, hogy mi állhat a tórium 
mellőzése mögött, valamint lehet-e létjogo-
sultsága a tóriummal kapcsolatos kutatások 
folytatásának. Ehhez áttekintem a különbö-
ző tenyésztő lehetőségeket a természetes 
urán és a tórium mint potenciális nukleáris 
üzemanyag alkalmazására. 

A gyorsreaktorok

A manapság üzemelő atomerőművek ál-
tal termelt villamos energia – amely ma az 
összes előállított elektromos energia 11%-át 
teszi ki – jelenleg egymilliárd emberhez jut 
el [2]. Ez az arány az utolsó évtizedben nem 
változott jelentősen. Az energia-ellátás biz-
tonságának növekvő fontossága, valamint a 
globális klímaváltozás kockázata miatt az 
utóbbi években ismét megindultak a nukle-
áris beruházások. A ma építhető harmadik 

generációs atomerőművek a világon széles 
körben (többek között nálunk is) elterjedt 
második generációs erőművek továbbfej-
lesztésével jöttek létre. Ezek az új típusok 
sokkal biztonságosabbak, sokféle baleset-
nek és külső eseménynek (pl. földrengés, 
szökőár) is ellenállnak, és a tervek szerint 
60–80 évig lesznek üzemeltethetők, azon-
ban építésük rendkívül tőkeigényes. 

A jövő atomerőművei, az úgynevezett 
negyedik generációs (innovatív) erőművek 

alapvetően új megoldásokat alkalmaznak, 
új termelési és biztonsági célokat kívánnak 
kielégíteni. Ezek közül az egyik legfonto-
sabb az üzemanyagciklus zárása, vagyis 
a jelenlegi erőművekben használt és ki-
égett üzemanyagok újrahasznosítása, ide-
gen szóval reprocesszálása. Az elhasznált 
fűtőelemek anyagának 95–98%-át a meg-
felelő tenyésztő technológiák alkalmazá-
sával ismételten energiatermelésre lehetne 
használni, így az egész üzemanyagciklus 
(bányászat – fűtőelemgyártás – erőművi 

KIRÁLY MÁRTON

A hasadóanyag-tenyésztés 
atomenergetikai lehetőségei

1. ábra. Az urán-plutónium ciklus vázlata: az urán–238 egy neutron befogásával 
(valójában két lépésben) átalakul a hasadóanyaggá, plutónium–239-cé, 

amelynek hasadása során elég neutron keletkezik a láncreakció és a tenyésztés 
fenntartásához (1)

TV_2017_02.indd   62 2017.01.30.   10:27:03



63Természettudományi Közlöny 148. évf. 2. füzet

 NUKLEÁRIS TECHNOLÓGIA

hasznosítás – fűtőelem-reprocesszálás) ha-
tékonyságát jelentősen növelni lehetne. 
Ezek az atomerőművek jellemzően ma-
gasabb hőmérsékleten üzemelnének, így 
jobb termoelektromos átalakítási hatásfok-
kal működhetnek, vagy kapcsolt energia-
termelésre lehetnek alkalmasak. Ez annyit 
jelent, hogy a magas hőmérsékletű reaktor 
hőforrásként szolgálhat más energia-átala-
kító műveletekhez, mint a katalitikus hid-
rogéngyártás, és ebből másodlagos, CO2 
semleges üzemanyagok gyártása (metanol, 
dimetil-éter, ammónia, metán), a nitrogén-
megkötéses műtrágyagyártás, a műanya-
gok termikus depolimerizációja, vagy a 
tengervíz sótalanítása. A passzív biztonsá-
gi berendezések beavatkozás nélkül képe-
sek az üzemzavari és baleseti helyzeteket 
kezelni. A magasabb fokú automatizálás 
kevesebb emberi, operátori hibát okoz-
hat, ami minden reaktorbalesetben szere-
pet játszott. 

A negyedik generációs atomerőművek 
egyik csoportját a gyorsreaktorok teszik 
ki, melyekben a hagyományos, könnyű-
vízzel, nehézvízzel vagy grafittal lassított 
(moderált) neutronok helyett lassítatlan, 
nagy energiájú neutronok segítségével érik 
el az urán és a transzuránok hasítását. A re-
aktorok koncepciói elég hasonlók, a főbb 
különbség a hőátadó közeg anyagában és 
a hozzá kapcsolódó üzemeltetési techno-
lógiában van. Hőelvonó közegként nagy 
fajhőjű fémolvadékot (nátrium, lítium, ká-
lium, bizmut, ólom) lehet használni. A re-
aktor üzemi hőmérsékletét így túlnyomás 
nélkül is lényegesen magasabbra lehet be-
állítani, mint a vizes reaktorokét.

Ezekben a gyors neutronokkal működő 
tenyésztőreaktorokban urán–238-ból ne-
utronbefogással plutónium–239 állítható 
elő, amely hasadó izotóp, és így energia-
termelésre alkalmas üzemanyag. Egy ha-
sadáskor legalább két neutron szabadul fel, 
amelyek közül az egyik egy uránmagban 
elnyelődve új plutónium atomot ad, vagyis 
tenyészt, a másik pedig egy plutóniummal 
ütközve hasít, és fenntartja a láncreakciót 
(1. ábra). A gyors neutronokra a hasadási 
reakció esélye ezerszer kisebb, mint lassí-
tott neutronok esetén, így sok tonna uránra 
és rengeteg neutronra van szükség, amely 
képes fenntartani a hasadást, a tenyésztést, 
valamint fedezi a kiszökő vagy a szerke-
zeti anyagokban elnyelődő neutronokat is. 

Fontos megemlíteni, hogy ez a tenyész-
tési reakció a hagyományos, második és 
harmadik generációs atomerőművekben 
is lejátszódik, mivel az üzemanyagban 
az urán–235 aránya (az eredeti 0,7%-ról 
dúsítással növelve) mintegy 5%, vagyis 
a maradék 95%-ot az urán másik, 238-as 
izotópja teszi ki. Ez a reaktorban a neutro-
nok hatására szintén plutóniumot tenyészt, 
azonban a termelődő hasadóanyag meny-
nyisége kevesebb, mint ami az üzeme-

lés alatt fogy, így egy idő után nem lehet 
a láncreakciót fenntartani. Urán–plutóni-
um alapon nem lehet lassú neutronokkal 
önfenntartó tenyésztést létrehozni, mert 
a plutónium a lassú, termikus neutronok 
mintegy negyedét hasadás nélkül elnyeli, 
és magasabb tömegszámú izotópok kép-
ződnek belőle. Ez jelentősen rontja a ha-
sadásokban keletkezett neutronok haszno-
sítását. A tenyésztőreaktorokban azonban 
az üzemelés (energiatermelés és tenyész-
tés) során a hasadóanyag mennyisége nem 
csökken, hanem nő, mert megfelelő körül-

mények között hatékonyabb a tenyésztés, 
mint a kiégés. Gyorsneutronok esetén a 
neutronbefogás esélye csekély, ugyanak-
kor a hasadási reakció esélye is jelentő-
sen kisebb, így nagy mennyiségű hasadó-
anyagra van szükség a láncreakció fenn-
tartásához.

A gyorsneutronokkal működő tenyész-
tőreaktorok visszaszorulása több okra ve-
zethető vissza. Egyrészt az urán világpia-
ci ára viszonylag alacsony, és egyre újabb 
tartalékok kerülnek felszínre. A jelenlegi 
árszínvonalon 5,5 millió tonna urán talál-
ható gazdaságosan kitermelhető lelőhe-
lyeken, amelyekből a 60 ezer tonna éves 
uránszükségletet közel száz évig fedezni 
tudnánk [3]. Ennek az uránmennyiségnek 
azonban csak 0,5%-a hasznosul a hagyo-
mányos atomerőművekben, a többi kiégett 
üzemanyagként nukleáris hulladéklerakók 
mélyére kerül. 

Ezzel kapcsolatban megjegyzendő, 
hogy (amint az a bevezetőben is olvas-
ható) az atomenergia jelenleg csak a vi-
lág villamosenergia-termelésének mintegy 
11%-áért felel, vagyis ha a teljes villamos 
hálózatot atomerőművekkel szeretnénk el-
látni, akkor a jelenleg gazdaságosan kiter-
melhető készletek csak 10 évre lennének 
elegendőek. De ha azt számoljuk, hogy ez 
az évi 60 ezer tonna felhasznált urán csak 
a primer energiahordozó-felhasználás (fű-
tés, közlekedés és villamos energia együt-

tesen) 4,8%-át teszi ki, akkor a teljes glo-
bális energiafelhasználást csak 5 évig fe-
deznék az uránkészletek. Ezt változtatná 
meg jelentősen a tenyésztés, mivel így a 
teljes uránmennyiség hasznosítható lenne, 
ami százszor hatékonyabbá tenné az urán-
felhasználást és így több száz évre tudná 
biztosítani az egész világ energiaigényét.

A reprocesszálás során az atomerőmű-
vekben elhasznált fűtőelemeket feldolgoz-
zák, összetevőit elválasztják. Bár a fűtő-
elem urán–235 tartalma az üzemelés során 
jelentősen csökkent, így egy hagyomá-

nyos, könnyűvizes erő-
műben nem használha-
tó tovább, a fűtőelem 
anyagának 95%-át to-
vábbra is urán (elsősor-
ban a 238-as izotóp), 
valamint az üzeme-
lés során tenyésztődött 
mintegy 1% plutóni-
um alkotja. Tehát a ki-
égett fűtőelemek anya-
gának 96%-a tovább 
hasznosítható, potenci-
ális üzemanyag. A te-
nyésztőreaktorokhoz a 
reprocesszálás a kulcs, 
mivel a hagyományos 
reaktorokban terme-
lődő plutónium hasz-
nálható legjobban a te-

nyésztőreaktorok indítására.
A reprocesszáláshoz szükséges elvá-

lasztási technológiát a hadiiparban már az 
1940-es években kidolgozták, ezt a mód-
szert használva jutott az első néhány atom-
hatalom saját fegyverhez, majd ezen kuta-
tások nyomán megindult a civil felhasz-
nálás is. A kezdetben ígéretes nemzetkö-
zi politikai helyzet 1974-ben gyökeresen 
megváltozott, amikor India felrobbantotta 
első atombombáját. Ez az eset rávilágí-
tott arra, hogy az atomfegyverkezés nem 
állt meg a két szuperhatalom, az USA és 
a Szovjetunió által kijelölt határok között 
[4]. A reprocesszálás során előállított nagy 
tisztaságú plutóniumra ettől kezdve úgy 
tekintettek, mint a terroristák és szakadár 
államok tömegpusztító terveinek elsődle-
ges célpontjára. 1976-ban az USA-ban be-
tiltották a plutónium kinyerését használt 
fűtőelemekből, majd ez a szabályozás to-
vább terjedt a világ több országára is. Ez 
világszerte keresztülhúzta az összes te-
nyésztőreaktor-tervet. Bár a tiltó rendelke-
zést 1981-ben eltörölték, azóta sem indult 
sok reprocesszáló üzem a világon, és ezek 
közül alig tízben folyik civil atomerőmű-
vek kiégett fűtőanyagainak újrahasznosítá-
sa. A rendkívül szigorú biztonsági intézke-
dések és a magas beruházási igény miatt a 
beruházók nagy része eddig nem ítélte ezt 
az iparágat gazdaságosnak. Ennek ellenére 
a világon több helyen épülnek és működ-

2. ábra. A világon kitermelhető ismert tóriumkészletek 
eloszlása országonként (2)
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nek kísérleti gyorsreaktorok (többek kö-
zött Franciaországban, Oroszországban, 
Indiában, Kínában és Japánban), mivel a 
fenntartható fejlődés hosszú távon kikény-
szeríti a jelenlegi atomenergetikánál haté-
konyabb és kevesebb nukleáris hulladékot 
termelő erőműveket. 

A tórium

A tórium a természetben előforduló radio-
aktív elem, a periódusos rendszer 90. ele-
me. 1828-ban fedezte fel Jöns Jacob Ber-
zelius és a skandináv mitológiában a vil-
lámok és zivatarok istenéről, Thorról ne-
vezte el. A tóriumnak a természetben csak 
egy izotópja fordul elő, a 232-es tömeg-
számú, amely enyhén radioaktív, a fele-
zési ideje 14 milliárd év. A tórium gyako-
risága a földkéregben az ólomhoz hason-
ló, átlagosan 6–10 ppm (milliomodrész), 
mintegy 3–5-ször olyan gyakori, mint az 
urán. Kitermelhető készletei több millió 
tonnára tehetők világszerte (2. ábra), fel-
használása azonban jelenleg korlátozott. 
Főként ritkaföldfémekkel együtt fordul 
elő, a különböző monazitok egyik fő ösz-
szetevője, azonban az értékes ritkaföld-
fémek, valamint az urán kinyerése után 
hulladékként jelentkezik. Felhasználása 
igen korlátozott, segítségével nagy fény-
törésű lencséket készítenek, valamint fel-
használják magas hőmérsékletű hegesztő-
elektródák gyártásánál is.

A tórium nukleáris üzemanyagként is 
hasznosítható (3. ábra). A tórium egy 
neutron befogásával egy béta-bom-
lás után protaktínium–233-má alakul. A 
protaktínium, ha nem fog be több neutront, 
27 napos felezési idővel béta bomlást kö-
vetően urán–233-má alakul, ami hasadásra 
alkalmas üzemanyag. A tóriumciklusban 
egy urán–233 hasadása során átlagosan ke-
letkező 2,5 neutron közül egy továbbviszi 
a láncreakciót, egy másikat befog egy tó-
rium, így tartva fenn a tenyésztést, a fenn-
maradó neutronok pedig kiszöknek vagy 
elnyelődnek a szerkezeti anyagokban. 

A 233-as uránizotóp a természetben 
nem található meg, mivel a felezési ideje 
csak 159 ezer év, viszont a 235-ös urán-
izotóphoz hasonlóan rendkívül jó hasadó-
anyag. Az urán–233-at 1942 decemberé-
ben fedezte fel Glenn Seaborg a tórium be-
sugárzása során, a Fermi-féle atommáglya 
építésével egy időben. Ekkorra az USA-
ban a Manhattan-projekt keretében már 
több elgondolás is készen állt az urán–235 
dúsítására és az 1941 elején felfedezett új 
elem, a plutónium előállítására, szeparálá-
sára és katonai felhasználására. A második 
világháború során az urán–235 és a plutó-
nium–239 izotópok előállítása és a hozzá-
juk kapcsolódó feldolgozási technológiák 
is kiemelt stratégiai fontosságúak voltak. 

A használatukat megalapozó kutatásokat 
jórészt ebben az időben végezték, ezekre a 
kutatásokra épült később a civil nukleáris 
ipar és az atomenergetika is.

A tóriumciklus egyik legnagyobb hát-
ránya egy másik, a 232-es tömegszámú 
uránizotóp keletkezése. Az urán–232 fe-
lezési ideje 69 év, a bomlása után kelet-
kező további izotópok azonban jóval rö-
videbb felezési idejűek, és több közülük 
erős gamma-sugárzó. Ez az izotóp ugyan 
csak kis mennyiségben keletkezik, de je-
lentősen megnehezíti az üzemanyag ke-
zelését, a reaktor biztonságos üzemelteté-
séhez, az üzemanyag átrakásához és fel-
dolgozásához távirányításra van szükség. 
Ugyanakkor ez jelentősen megnehezíti a 
tóriumciklusban keletkező urán–233 kato-
nai alkalmazását is [5]. 

Az ötvenes években az Egyesült Ál-
lamokban kísérleteket folytattak a 
tóriumciklus hadiipari alkalmazására. A 
Hanford telephelyen több, a tóriumciklusra 
épülő erőmű működött, és a hatvanas 
évekre több tonna urán–233-at halmoztak 
fel. 1955-ben egy kísérleti atomrobban-
tás keretében kipróbálták az urán–233-at, 
azonban az eredmények alulmúlták a vá-
rakozásokat. A tóriumciklust az addigra 

elterjedt plutónium termeléshez képest ne-
hézkesnek és körülményesnek ítélték, és 
végül leállították a programot. A tórium 
hadiipari alkalmazásának elvetése jelentő-
sen visszavetette a fejlődést. A jól bevált, 
uránra alapozott technológiák mellett nem 
láttak új lehetőséget a tórium hasznosítá-
sában, így az egyre inkább a nukleáris ipar 
perifériájára szorult.

A tórium használatával kapcsolatban 
megfogalmazott ellenérvek közül az első 
általában az, hogy a tóriummal működő 
erőművek üzemeltetése során összegyűlt 
tapasztalat jóval kevesebb, mint az urán, 
vagy urán–plutónium üzemanyagú erőmű-

veknél. Ezen kívül nem áll rendelkezésre 
kiépített ipari kapacitás sem nagy mennyi-
ségű tiszta tórium előállítására, sem a tóri-
umot tartalmazó fűtőelemek legyártására, 
továbbá a tóriumot is tartalmazó fűtőele-
mek újrahasznosításának módja sem meg-
felelően kidolgozott. Az ehhez szükséges, 
a tóriumciklus felfedezése óta elmaradt be-
fektetések részben arra vezethetők vissza, 
hogy ez néhány évvel a plutónium felfede-
zése után történt, így a második világhábo-
rú alatt és után a katonai célú befektetések 
elmaradtak. 

A tórium hasznosításának lehetősé-
ge hagyományos atomerőművekben

A tóriumciklus felhasználásával – az urán–
plutónium ciklussal ellentétben – lassított, 
termikus neutronokkal is jól működő te-
nyésztőreaktort lehet létrehozni. Ennek 
előnye, hogy kevesebb hasadóanyagra van 
szükség a láncreakció fenntartásához, va-
lamint könnyebben szabályozható a lánc-
reakció. Tórium alapanyag használatával 
több nagyságrenddel kevesebb hosszú fe-
lezési idejű transzurán elem képződik, 
mint urán alapú reaktor esetében. 

A tórium energetikai felhasználására 
több kísérletet is végeztek, amelyekhez 
jelenleg is elterjedt atomerőmű-típusokat 
használtak. Tórium felhasználásával a vi-
lágon legelterjedtebb, könnyűvizes típusú 
reaktorokban is létre lehet hozni önfenn-
tartó üzemanyag-tenyésztést. Az egyik 
legjobb példa erre a Shippingportban 
(USA) épült atomerőmű. Ez volt a világ 
egyik első, kizárólag békés célra használt 
civil atomerőműve. Ez a nyomottvizes 
erőmű először 1957-ben kezdte meg a 
működését, majd 1977-ben átalakították 
a reaktor aktív zónáját. A reaktor közepén 
tiszta urán–233-ból a láncreakciót fenn-

3. ábra. A tóriumciklus bemutatása: a tórium egy neutron befogásával két 
lépésben átalakul a hasadóanyaggá, urán–233-má, amelynek hasadása átlagosan 

2,5 neutront eredményez (ezt jelzik az ábrán a „fél neutronok”) (3)
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tartó „magot” építettek, majd ezt minden 
irányból körülvették urán–tórium neut-
ron-visszaverőkkel (reflektorokkal) [6]. 
Az erőművet 1982-ben, pénzügyi nyo-
másra leállították, de a későbbi vizsgá-
latok során kiderült, hogy az aktív zóna 
1,3%-kal több hasadóanyagot tartalma-
zott, mint a kísérlet kezdetekor. Ebből 
1,01 tenyésztési arány számítható, vagyis 
könnyűvizes termikus reaktorból is lehet-
séges tenyésztő reaktort építeni [7]. Ezt 
a tényt azóta több kutatás is igazolni lát-
szik [8–11].

Indiában található a világ egyik legjelen-
tősebb tóriumkészlete. Ezt újonnan épülő 
nehézvizes erőművekben szeretnék kihasz-
nálni, mivel ezek a típusok szinte bármi-
lyen nukleáris üzemanyaggal való műkö-
désre alkalmasak. Az Bhabha Atomic Re-
search Centre (BARC) által fejlesztett 300 
megawatt teljesítményű nehézvizes reaktor 
(AHWR) szilárd fűtőelemei a tervek szerint 
tórium–urán pálcákból állnak majd, és nagy 
nyomású nehézvíz moderátorral fog mű-
ködni, egybe olvasztva a nehézvizes atom-
erőművek tapasztalatait és a shippingporti 
eredményeket [12]. Nagy hangsúlyt fek-
tettek a tervezés során a passzív biztonsági 
berendezésekre is, amelyek egy esetleges 
áramszünet esetén is biztosítják az aktív zó-
na folyamatos hűtését.

A tóriumos reaktor úgynevezett 
Radkowsky-féle koncepciója szerint a 
nyomottvizes atomerőművek fűtőeleme-
in belül is elvégezhető az üzemanyag 
tenyésztése. Az elképzelés szerint az 
atomerőművi fűtőelem két részből áll-
na: egy belső magból és egy azt körül-

vevő köpenyből (4. áb-
ra). A belső mag ma-
ximum 20%-os dúsítású 
uránból állna, az üzem-
anyag urán–cirkónium 
ötvözet formájában len-
ne jelen. Ezeket a kazet-
tákat 3–5 évente kellene 
cserélni, a hagyományos 
fűtőelemekhez hasonló-
an. A mag körüli tórium–
urán kerámiát tartalma-
zó üzemanyag-pálcák 10 
évig maradnának a re-
aktorban és ezalatt a tó-
rium ciklus segítségével 
üzemanyagot tenyészte-
nek, amelynek egy ré-
sze az üzemelés során 
hasznosítódik. A keve-
sebb kazettagyártás, az 
uránnál olcsóbb tórium 
és a hatékonyabb üzem-
anyag-kihasználás gaz-
daságilag kifizetődővé 
tehetne egy ilyen atom-
erőművet [13].

Összefoglalás

Az atomenergia a megújuló energiafor-
rások használatával karöltve megoldást 
jelenthet a fosszilis tüzelőanyagok fel-
használásának csökkentésére és a globá-
lis felmelegedés megfékezésére, valamint 
akár az elkövetkező évszázadok energia-
igényének kielégítésére. Ehhez azonban 
a jelenleg alkalmazott, elsősorban urán–
235-öt használó atomerőművi technoló-
giák mellett szükség van a hasadóanyag-
tenyésztés elterjedésére is. A tenyésztés 
megoldást jelenthet a radioaktív hulladé-
kok és a véges uránkészletek problémá-
jára is. Cikkemben röviden áttekintettem 
a jelenleg működő atomerőművek üzem-
anyag-ciklussal kapcsolatos nehézségeit, 
és néhány ezektől eltérő technológia elő-
nyeit mutattam be. 

A tenyésztés alapanyagaként azonban 
nemcsak a jelenleg elterjedt urán, hanem 
egy másik elem, a tórium is szolgálhat, 
amely a nagyközönség számára jórészt 
ismeretlen. A mai napig léteznek kezde-
ményezések a tórium, mint a jövő egyik 
lehetséges energiaforrásának népszerűsí-
tésére. Több kidolgozott koncepció is szü-
letett a tórium energetikai hasznosítására, 
ezek közül azonban befektetők hiányában 
eddig csak az indiai nehézvizes erőmű ter-
vei tűnnek közelinek. A fejlesztés újraindí-
tására lenne szükség, ez azonban alapve-
tően az új nukleáris technológiák kidolgo-
zásának magas költsége, a tudományos és 
gazdasági bizalmatlanság és a befektetők 
hiánya miatt nem történik meg.  K

Irodalom

[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Fossil_fuel
[2] International Energy Agency Key World 

Energy Statistics 2016
 https://www.iea.org/publications/

freepublications/publication/KeyWorld2016.
pdf

[3] Breitner Dániel, Török Szabina, Márton 
István (2012): Globális urántartalékok földta-
ni és mennyiségi értékelése. Nukleon. 2012. 
március

 http://nuklearis.hu/sites/default/files/nukleon/
Nukleon_5_1_103_Breitner.pdf

[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_
reprocessing

[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Uranium-233
[6] http://files.asme.org/ASMEORG/

Communities/History/Landmarks/5643.pdf
[7] http://atomicinsights.com/1995/10/light-water-

breeder-reactor-adapting-proven-system.html
[8] Role of Thorium to Supplement Fuel Cycles 

of Future Nuclear Energy Systems, IAEA 
publication, NF-T-2.4, 2012.

 http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/
PDF/Pub1540_web.pdf

[9] J. Breza, R. Zajac, P, Darílek, V. Necas: PWR 
and VVER Thorium Cycle Calculation, 

 PWR and VVER Thorium Cycle Calculation, 
IAEA publication, 2006. január

 http://www.iaea.org/inis/collection/
NCLCollectionStore/_Pub-
lic/38/071/38071947.pdf

[10] M. Korkmaz, O. Agar, E. Büyüker: Burnup 
analysis of the VVER-1000 reactor using 
thorium-based fuel, Kerntechnik, 79(6):478-
483 2014 december.

 https://www.researchgate.net/
publication/276200060_Burnup_analysis_
of_the_VVER-1000_reactor_using_
thorium-based_fuel

[11] M.S. Kazimi, K. R. Czerwinski, M.J. 
Driscoll, P. Hejzlar, J.E. Meyer: On the 
Use of Thorium in Light Water Reactors, 
kutatási jelentés, Massachusetts Institute 
of Technology, MIT-NFC-TR-016, 1999. 
április.   http://ltbridge.com/assets/15.pdf

[12] http://www.barc.gov.in/reactor/ahwr.html, 
http://www.barc.gov.in/reactor/ahwr.pdf

[13] Paul R. Kasten: Review of the 
Radkowsky Thorium Reactor Concept. 
Science and Global Security, 1998, Volume 
7, 237-269. 

 http://scienceandglobalsecurity.org/archive/
sgs07kasten.pdf

Ábrajegyzék (magyarítottak)
(1) http://images.slideplayer.com/26/8741725/

slides/slide_14.jpg
(2) http://i.ucrazy.ru/files/

pics/2015.03/1425389605_3.jpg
(3) Ralph Moir, Teller Ede: Egy tórium alapon 

működő, sóolvadékos, föld alá telepített atom-
reaktor lehetősége. Fizikai Szemle 2011/11, 
367. oldal 2. ábra

(4) http://www.ltbridge.com/images/update/
seedblanket.gif

4. ábra. A Radkowsky-féle, nyomottvizes 
atomerőművekben is alkalmazható összetett fűtőelem 

makettje. A belső magban található a dúsított urán–235 
vagy az urán–233, a külső, tenyésztő köpeny pedig urán–

tórium keveréket tartalmaz (4)

TV_2017_02.indd   65 2017.01.30.   10:27:04



Természet Világa 2017. február66

VILÁGJÁRÓ

„Nekünk ebből ennyi volt” – körül-
belül így foglaltam össze 1970 
augusztusának vége felé ame-

rikai utazásunkat rokonlátogatásról haza-
felé tartó magyar útitársaimnak, miközben 
leszállás után csomagjaikra vártunk a bécsi 
repülőtéren. Kesernyés mosollyal nyugtáz-
ták az akkor 16 éves falusi gyerek szavait, 
hiszen azokban az időkben a magunkfajta 
számára eljutni Amerikába felért egy hold-
utazással. És persze tényként fogadtuk el, 
hogy mi oda többé a büdös életben el nem 
jutunk. Visszagondolva az akkori útra, ami-
kor nekem úgy tágult ki a világ, mint az ős-
Univerzum a Big Banget követő másodper-
cekben, csak csodálkozom, hogy még ilyen 
sokszor sikerült. 

Befejezve 2011-es, túltelítettség miatt kis-
sé lerövidített utazásunkat, Bálint barátom-
mal elhatároztuk, hogy rá egy évre végig-
járjuk azokat a helyeket is, amelyek kima-
radtak. Ezúttal velünk tartott Bálint egyik 
munkaadója, Zsuzsa, egy utazási iroda ve-
zetője is, most csak úgy, kirándulásképpen. 
Bár első amerikai élményeimet a keleti par-
ton szereztem, 1985-ös Greyhound-buszos 
utam óta számomra Amerika valahol a Szik-
lás-hegységnél kezdődik, és attól nyugat-
ra folytatódik. Következik tehát a Nyugat 
nyugatja. Érkezés a már bejáratott úton, is-
mét Las Vegasba. Neten néztem szállás után 
és meglepve fedeztem fel, hogy az Excalibur 
Hotel milyen olcsó lett. Nem sokkal 1990-
es utam előtt nyitották meg, akkor ez volt a 

város elsőszámú látványos-
sága; kb. az Artúr király-fé-
le Camelot és Disneyland 
nem éppen makulátlan ízlé-
sű keveréke. Jártam benne, 
és persze akkor is az jutott 
eszembe, hogy én ide ven-
dégként soha az életben… 
Azóta épültek újabbak, flan-
cosabbak, az Excalibur csak 
egy lett a sok közül. És ott 
szálltunk meg – ez volt az 
én személyes bosszúm, de 
miért is? Talán a sok, sátor-
ban, youth hostelben és szá-
mos lehetetlen helyen eltöl-
tött külföldi éjszaka miatt. 

Egyszer az élet-
ben ennyi kijár. 

Reggel már vesszük is fel a 
bérautót – egy ezüst Malibut. 
Ezt dobta ki a sors. Ha valaki-
nek ez így ismerős, nem vélet-
len. Bokor Pál újságíró, egy-
kori MTI-tudósító 1988-ban 
e címmel jelentetett meg ki-
váló könyvet amerikai utazá-
sairól. Irány a kaliforniai Ha-
lál-völgy. Tudni érdemes, hogy 
épeszű ember nyáron messze 
elkerüli ezt a vidéket. A mi-
nimum 40 fok, de itt mérték 
a legmagasabb, megbízható-
nak elfogadott hőmérsékletet, 
amióta világ a világ; 56,7 fo-
kot 1913 júliusában. Télen né-

ha fagy, és némi eső is esik. Első megállónk 
a Badwater-medence, 86 méterrel a tenger-
szint alatt. Egy szürkés-fehér lapály, néhány 
források által táplált pocsolyával. A kocsink 
hőmérője – napon – 120 Fahrenheitet, az-
az 49,8 Celsius-fokot mutat. Mivel a szép 
poligonális sókiválások odébb vannak a par-
kolótól, begyalogolunk úgy 150 métert. Öt 
percnél tovább nem bírom, irány vissza. Azt 
hittem, ott pusztulok, minden lélegzetvétel 
majd széttépte orrom-szám-tüdőm. Kissé 
hasonló, de még vadabb az „Ördög golfpá-
lyája” (Devil’s Golf Course). Pár ezer éve itt 
még tó volt, annak vizéből vált ki tömérdek 
só, mely totális összevisszaságban, egymás-
ra torlódott göröngyökként alkotja a mai fel-
színt. A „Művész palettája” nevéhez méltóan 
káprázatos színvilágú. Vulkáni hamuban le-

vő ásványok oxidációja nyomán 
alakult ki, a vas adja a vörös és 
sárga árnyalatait, a csillámok le-
bomlása a zöldet, a mangán pe-
dig a bíbort. 

Zabriskie Point – Antonioni 
legendás filmje tette világhírűvé. 
Egy 5 millió éve létezett tó üle-
dékeinek összevissza erodált ma-
radványa. A sárga-barna színe-
ket a mállásnak, illetve  hajdani 
melegforrások ásványkiválásai-
nak köszönheti. Persze, piszkál-
ta a csőrünket a Racetrack Playa 
nevű időszakos tómeder is, a rej-
télyes módon mozgó köveivel, 
de oda egy szörnyűséges, négy-

NÉMETH GÉZA

Búcsú Amerikától
Második rész

Las Vegas-i szállásunk, az Excalibur (A szerző felvételei)

Kilátás a Zabriskie Pointról

A Ubehebe maarkráter
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kerék-meghajtású járművel is nehezen járha-
tó 50 kilométeres út vezet, és ha ott lerobban 
valami, kellő víztartalék és mentés nélkül 
tényleg halálos lehet. A látogatóközpontban, 
elrettentésül, kiállítottak egy cafatokra szag-
gatott autókereket, aminek láttán természe-
tesen lemondtunk az útról. Elszáguldottunk 
viszont a Ubehebe maarkráterhez, mely 1 
kilométeres átmérőjével, 200 méter körüli 
mélységével ugyancsak impozáns látvány. 
Keletkezési idejét 7000–2000 évre teszik, 
bár újabb vizsgálatok szerint akár 800 éve 
is lehetett itt gőzrobbanásos kitörés. Szeles 
vidék, alig állunk meg a lábunkon, pedig 
még egy szép, kisebb kráter is lenne a közel-
ben. A szél gátol abban is, hogy közelebbről 
megszemléljük a völgy homokdűnéit; akko-
ra homokvihar támadt, hogy alig láttunk ki 
a kocsiból. 

Kora este, amikor Mammoth Lakes város-
kában szállást keresve kiszállunk az autóból, 
12 fokot mutat a hőmérő. Nem csoda, itt már 
2400 méteren vagyunk, a Sierra Nevadában, 
a település divatos síparadicsom. Bizony, a 
motelszobában bekapcsoltuk a hősugárzót. 

Ezt se hittük volna pár órája, szénné égve. 
A szomszédos Lee Vining egészen más mi-
att fontos. Egyrészt a Sierra Nevada keleti 
kapuja, másrészt a Mono-tó partján fekszik. 
1985-ben jártam itt először, szép emlékű 
földtantanárom, Báldi Tamás öccse, Balázs 
jóvoltából, és teljesen elvarázsoltak a lúgos 
vizű tóból kimeredő mésztufatornyok, me-
lyek jórészt a fenéken fakadó forrásoknak 
köszönhetik létüket. Azt pedig, hogy látsza-
nak is, az emberi mohóságnak. Kaliforniá-
ban óriási a vízhiány, ezért a tavat tápláló pa-

takok vizét részben már év-
tizedekkel ezelőtt elterelték 
Los Angeles felé. Az egyéb-
ként lefolyástalan tó víz-
szintje brutálisan csökkent, 
veszélyeztetve különleges, a 
lúgos vízhez alkalmazkodó 
élővilágát, és a velük táplál-
kozó mintegy kétmillió ván-
dormadarat. Algákat szopo-
gató legyeket esznek, me-
lyektől feketéllik a part. Én 
is eszem, a városka egyet-
len csehójában, miként tet-
tem ezt 85-ben, majd 90-
ben, második látogatásom-
kor, úgyhogy a Lee Vining-i 
reggelizés (amit amúgy ét-
teremfélében soha nem teszek) kvázi szo-
kásommá vált. Hét dolláromba került, de 
megérte. 

Útitársaim még nem jártak itt – na de mit 
mutatok most nektek! Legurultunk a partra, 
és a látványtól egy világ omlott össze ben-
nem. A hajdan pompás tufatornyok tövig 

erodálódtak; a természet időnként elpusz-
títja önnön alkotásait. Csak a távolban me-
redeztek a képződmények, odáig meg nem 
mentünk el. Örömmel tapasztaltam viszont, 
hogy a sok éve indult civil kezdeményezés 
nyomán a tó vízszintje nagyjából stabilizá-
lódott, hemzsegtek a sósvízi legyek és vígan 
legeltek rajtuk a madarak. 

Háromezer méterig kapaszkodunk fel az 
itt-ott még hófoltos Tioga-hágón és megér-
kezünk a Yosemite Nemzeti Parkba. Szívét, 
a Yosemite-völgyet – elsőként Amerikában  

– már 1864-ben védetté nyilvánították, ám 
nemzeti parki státuszt csak a Yellowstone 
után, 1890-ben kapott. Az amerikaiak ha-
lálra szeretik a nemzeti parkjaikat. A Yose-
mite-t évente több mint négy millióan láto-
gatják, zömük csak a völgyet, természetesen 
autóval. Már évtizedekkel ezelőtt fontolgat-
ták, hogy a völgyet lezárják az autóforgalom 
elől, de erre ne került sor. Alternatívaként 
ingajáratban közlekedő ingyenes buszok is 
járnak.  A leglenyűgözőbb kilátás a Glecs-
cser-pontról nyílik a gránitkolosszusokra, 
vízesésekre. A 200 millió évvel ezelőtti idő-
szaktól a mélyből felnyomult és megrekedt 
gránit mintegy 10 millió éve, a Sierra Neva-
da kiemelkedésével került a felszínre, azóta 
dolgozik rajta az erózió. A folyóvizek vájta 
völgyek már előkészítették a terepet a 3 mil-
lió éve kezdődött eljegesedés számára, s mi-
után a gleccserek visszavonultak, ott maradt 
a pompás völgy, mely fölé többek között a 
nevezetes Half Dome, vagy az El Capitan 
emelkedik. A völgytől jó 30 kilométerre fek-
szik a Mariposa Grove (pillangó liget), ahol 
több száz mamutfenyő tornyosul. Mivel a 
Sequoia Nemzeti Park csak nagy kitérővel 
lenne elérhető, beérjük ezzel. Semmi kü-
lönbség, ez is lenyűgöző. 

Visszatérünk a Sierra keleti oldalára, s 
észak felé tartva átmenetileg újra érintjük 
Nevadát, sőt még a fővárosát, Carson Ci-
tyt is. Érdekes amerikai sajátosság, hogy a 
legtöbb állam székhelye nem a legnagyobb 
város, miként ennek is csak 55 ezer lakosa 
van. Úticélunk a Lassen Volcanic Nemze-
ti Park, benne a 3190 méter magas Lassen-
vulkán. Ez a Cascade-hegység legdélebbi 
tűzhányója, mely a világ egyik legnagyobb 
lávadómjával is büszkélkedhet. 1915 máju-
sában hatalmas robbanásos kitörésének tör-
meléke 300 kilométerre keletre is eljutott. 
A lávadómot savanyú (magas szilícium-
dioxid-tartalmú), erősen viszkózus dácit al-
kotja, és szabályosan bedugaszolja a vulkáni 
kürtőt. Ha egy ilyen dóm az alatta feszengő 
magma és gázok hatására újra szétrobban, a 
törmelék beterítheti fél Amerikát. Na jó, nem 

A Mono-tó megcsonkult és még ép mésztufa-tornyai

A Yosemite sztárja, a Half Dome gránitkolosszusa
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a felét… A Lassenre évi átlagban másfél mé-
ter hó hull, csúcsát most is hó borítja, s mi-
vel 2000 méter fölött járunk, hideg is van. A 
parkban szép számban fordulnak elő utóvul-
káni jelenségek, iszapfortyogók, fumarólák, 
melegforrások, melyekből mi azt kapjuk, 
ami az utak mellett van. Több órás gyalogtú-
rára persze most sincs idő. 

Hosszú, jórészt autópályán megtett út 
után elhagyjuk Kaliforniát és belépünk Ore-
gon területére. Még ideát, az útról jól látszik 
a fenséges, 4300 méteres Shasta vulkán. 
Harmadszor látom, de közelebb sosem jutot-
tam hozzá. Medfordnál letérünk a főútról – 
innen stoppoltam oda-vissza 1990-ben a Krá-
ter-tóhoz, merthogy a Greyhound busz oda 
nem közlekedik. Baljós esőben, egy isten há-
ta mögötti parányi faluban szállunk meg, így 
viszont már reggel, napsütéssel váltakozó 
borúban gurulunk célunk felé. Ahogy emel-
kedünk, mesevilág fogad, óriási, behavazott 
fenyvesekkel. A látogatóközpont környékén 
lélek sem jár, az ösvényeken lábunk alatt re-
cseg a vékony hóréteg. Két fok van. 90-ben 
itt sátraztam egyik kempingben, kellemes 
melegben, a tó mélykék vizét vakítóan sütöt-
te a nap, igaz július második felében, most 
meg csak június elejét írjuk, s a fények is alig 
törnek át a felhőkön a szürke vízre. Mindegy, 
ezt egyszer így is látni kell. Egy kb. 8000 éve 
keletkezett, 655 méter mély kalderát tölt ki a 
csapadékból, olvadékvízből keletkezett tó, 
melynek legnagyobb átmérője csaknem 10 
kilométer. Az utólag Mazamának elnevezett 
vulkán robbanásos kitörése és kráteraljzatá-
nak beszakadása után a 3700 méteresre be-
csült hegy jó 1500 métert veszített magassá-
gából, úgyhogy mostanság a 2200 méter át-
lagmagasságú peremen sétálhatunk. 

Portlandet, az állam legnagyobb váro-
sát gondosan kikerüljük, pedig amerikai vi-
szonylatban szép és kellemes település és 
éppen az eső sem esik. A nagyvárosokat ed-
dig is elkerültük; mit nekünk Los Angeles 
vagy San Francisco. Alighanem már nem is 
léteznek, Hollywood tucatszor elpusztította 
őket, sőt az egész nyugati partvidéket bele-

suvasztotta az óceánba. Kora 
délután egy mellékúton már 
csöndes esőben gurulunk a 
St. Helens felé. Az 1980-as 
kitörése óta legendássá vált 
vulkánt 1990-ben egy Seatt-
le-i magyar-amerikai srác jó-
voltából már volt szerencsém 
a levegőből látni, most meg-
próbálkoznánk egy helikop-
tertúrával. Csakhamar kide-
rül, hogy a felhős idő miatt a 
gépek most éppen nem repül-
nek a kráter fölé, csupán a tőle 
északra elnyúló pusztítási zó-
na fölé. Azt meg amúgy is lát-
juk a Johnston Ridge Obszer-
vatórium teraszáról. A gerinc 

és az intézmény arról a fiatal geológusról, 
David Johnstonról kapta a nevét, aki a hegy-
től mintegy 10 kilométerre figyelte az ese-
ményeket azon a tragikus május 18-ai reg-
gelen is. Rádión még jelentette kollégáinak, 
hogy „Vancouver, Vancouver, ez az!”, aztán 
egy piroklaszt-ár elsöpörte. Tetemét sosem 
találták meg. 

A gerincen, miként a törmelékben kelet-
kezett vízmosta barázdákban és környékü-
kön szépen sarjad az új növényi élet, bár a 
kitöréskor letarolt hatalmas fák törzse me-
mentóként ma is ott hever mindenütt. Mire 
a környéken motelt találunk, reménykeltő-
en süt a nap. Reggel újra nekifutunk, de már 

félúton visszafordulunk; újra esik. Valahogy 
nincs szerencsém ezekkel a légi túrákkal. 
Vagy mégis? Nem sikerült a Spitzbergákon, 
sem Patagóniában a Moreno-gleccser fölött, 
Grönlandon meg betegszállításra rendelték 

át a helikoptert, de hogy ne panaszkodjak, 
összejött a Viktória- és az Iguazú-vízesés fö-
lött, a Grand-kanyonnál, az ausztráliai Ayers 
Rocknál, Réunion vulkánja fölött, a kam-
csatkai Gejzírek völgyébe, Hawaiin máso-
dik nekifutásra a Kilauea lávafolyásai fölé, 
Alaszkában kétszer is, úgyhogy a mérleg 
végül is pozitív. Persze, a mostani fenemód 
bosszantott. Közelről megnézni a lávadó-
mot, a kitörés óta újjászületett kráterbeli kis 
gleccsert már sosem lesz alkalmam. 

Még rosszabbul járunk a Cascade-
hegység óriásánál, a Mount Rainiernél. 4400 
métert alulról verdeső, gleccserek borította 
fenséges kúpjából semmi sem látszik. Sok 
száz látogatóval együtt bosszúsan botorká-
lunk a parkolóban a jókora hófoltok között. 
Szerencse, hogy 1985-ben teljes pompájá-
ban láthattam. Seattle-ben, Washington ál-
lam legnagyobb városában állítólag min-
dig esik; most nem, de készül. Kétszer jár-
tam itt korábban, gyönyörű napsütésben. Ha 
már erre vezet az utunk, áthajtunk a North 
Cascades Nemzeti Parkon is. Ellentétben a 
Cascade-hegység déli részével, itt nem vul-
káni, hanem ősi metamorf kőzetek uralkod-
nak, a csúcsok nagyjából a Tátra ormainak 
magasságáig emelkednek. A park területén 
állítólag több a gleccser, mint bárhol másutt 
Amerikában (Alaszkát nem számítva), me-
lyekből persze egyet sem látunk; ezt a vi-
déket nem autósok számára alakította a ter-
mészet. Miként a viszonylag közeli Glacier 

Nemzeti Parkot sem, mely gyakorlatilag 
összefügg a szomszédos Kanada védett te-
rületeivel. Késő délután érkezünk a kapu-
jában álló kisvárosba, nem túl bizalomger-
jesztő időben. Mondom, aludjunk meg itt, 

Mamutfenyő „lába”

A Lassen vulkán és lávadómja
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talán holnapra… Mire Bálint: guruljunk be 
egy kicsit, majd meglátjuk. Negyedórán be-
lül zuhogni kezd az eső. Megyünk tovább. 
Azt persze az útikönyvből már tudtuk, hogy 
gleccserek látványára itt sem számíthatunk, 
főként azért nem, mert távol vannak az út-
tól, másrészt meg ami volt, az a jégkorszak-
ban volt, s mára alig 25 aktív jégár maradt, 
azok is erősen zsugorodnak. Csakhamar egy 
legendás útra érünk, amit Going-to-the-Sun 
(kb. út a Naphoz) útnak neveznek. 1921-ben 
kezdték építeni, s ez volt az amerikai autós 
turizmus első megnyilvánulása. 1933-ban 

fejezték be, s a 80-as években kezdődött fel-
újítása ma is tart. Többször is meg kell áll-
nunk, hogy elengedjük a szembejövő forgal-
mat. Fotózáshoz kiszállni lehetetlen, itt, ha 
lehet, haladni kell. A táj az esőben, felhőben 
misztikus látványt nyújt. Csak később, egy 
útifilmből tudtam meg, mit mulasztottunk. 
Itt már nem a Cascade, hanem a Sziklás-
hegység zömmel üledékes kőzetekből fel-
épült két vonulata húzódik, ámde egy hatal-
mas geológiai felfordulás úgy 170 millió éve 
másfél milliárd éves kőzettömeget tolt a fia-
talabbak fölé. 

Mire kiérünk, napsütés és szivárvány fo-
gad. Nos, átkeltünk a vízválasztón, mely rá-
adásul hármas; a vizek innen a Csendes-óce-
ánba, a Hudson-öbölbe, valamint a Mexikói-
öbölbe folynak. Egyúttal búcsút mondunk az 
esőnek is. A csapadékot szállító felhőtöme-
gek fennakadnak a kontinens nyugati pere-
mén húzódó hegységeken, tőlük keletre már 
kezdődik a préri. Két motel kínálkozik szál-
lásra, az egyik pokoli drága, a másik lepusz-
tult, a harmadik már be is zárt. Akkor irány 
Montana. 120 kilométert hajtottunk még az-
nap este, mire települést és szállást találtunk; 
közben csak elszórt farmok, legelők. 

Így megy ez másnap is, vágtatunk Mon-
dana néptelen útjain, amikor ránk villant egy 
rendőrkocsi hátulról. Annyi amerikai fil-
met lát az ember, többnyire igen határozott, 
előbb-lő-aztán-kérdez zsarukkal. Illedelme-
sen megállunk és a kocsiban maradunk, 
ahogy kell. Ő tőlünk úgy 30 méterre áll, elő-

regyalogol. Gyorsan megbeszéljük, 
hogy előadjuk az amerikai viszo-
nyok között járatlan európai turis-
tát. A járőr először is közli, hogy 
alaposan túlléptük a megengedett 
sebességet (nem osztott pályás vi-
déki országúton ebben az államban 
70 mérföld, vagyis 113 km/h), mi 
több, ezen az útszakaszon a mien-
kénél nagyobb sebességet még nem 
mértek. A rekordunk 106 mérföld 
volt, kereken 170 kilométer. Mi-
közben ellenőrzi a papírokat, az-

zal érvelünk, hogy még 
nem szoktunk hozzá a 
mérföldben való számo-
láshoz, és persze megy a 
szánom-bánom, de soha 
többé. Ha nem külföldi volna, már 
vinném is a börtönbe, mondja Bá-
lintnak, aztán kiegyezünk 106 dol-
lár helyszíni bírságban. Az itthoni 
tarifákhoz képest olcsón megúsz-
tuk (kb. 25 ezer Ft). Az országúti 
járőrök kocsijában a számítógép 
kapcsolatban áll az egész állami 
rendszerrel, úgyhogy bekerültünk 
Montana bűnügyi nyilvántartásába, 
s ettől kezdve csakugyan a határon 
hajtottunk. 

Kora délután már vígan vetjük 
bele magunkat a Yellowstone gyönyörűsége-
ibe. 1985-ben befizettem egy kétnapos hop 
on-hop off túrára, vagyis olyan buszra, ami-
ről akkor és ott szállok föl-le, amikor és ahol 
akarok, de így is sok kimaradt. A Mammoth 
melegforrások semmiképp. Társaim még nem 
jártak a parkban, úgyhogy ismét beígértem a 
csodát. A csoda most is elmaradt. A hatalmas 
kiterjedésű mésztufateraszok jó része telje-

sen kiszáradt és pusztul. Nem, nem az em-
ber… A vidéket időnként megrázó kisebb-
nagyobb földrengések miatt egyes források 
időnként elapadnak, aztán idővel újra aktívvá 
válnak. Néhány szép, vízzel borított képződ-

ményt azért találunk. De miért van itt mész-
tufa? Azért, mert a források áthaladnak egy 
törésvonalon, s az ottani kőzetek mészkövek, 
melyekből tömérdek (napi 2 tonna!) kalci-
um-karbonát oldódik ki. Aztán egy másik 
csalódás. Elmegyünk a Roaring Mountain-
hoz, mely nevét – üvöltő hegy  – arról kapta, 
hogy a múlt század elején a fumarólák olyan 
hangosan törtek fel, hogy kilométerekről hal-
lani lehetett. 1985-ben még úgy láttam, hogy 
a hasadékokon buzgón törtek fel a gőzök-gá-
zok – most, délután, semmi.  Másnap reggel 
ismét arra jártunk és csoda történt: orrán-szá-
ján okádta a gázokat. Kissé megnyugod-
tam. A Yellowstone-folyó Grand-kanyonja, 
két nagyszerű vízesésével, egyik szakaszán 
pompás, oszlopos elválású bazaltjaival és per-
sze a sárgás-rózsaszínű névadó kőzetével (ri-
olit, melynek vastartalmú ásványai a hidroter-
mális tevékenység hatására oxidálódtak) még 
a régi.  És persze a megszámlálhatatlan gej-
zír és melegforrás, iszapfortyogó, megannyi 

színnel, szaggal, hangha-
tásokkal. Végre eljutot-
tam a Grand Prismatic 
forráshoz is, ami 85-ben 
kimaradt. 110 méteres át-
mérőjével, a mély, azúr-
kék medencét körülöle-
lő, baktériumszőnyegek-
től és ásványkiválások-
tól vörös karimájával a 
park egyik legszebb lát-
ványa, kár, hogy teljes va-
lójában csak a levegőből 
bontakozhatna ki mind-
ez. Legalább olyan lenyű-
göző a Hajnalka-meden-
ce (Morning Glory Pool), 
mely vörös-sárga-zöld-
kék színkombinációjával 
örvendezteti meg a láto-

gatókat, akik az elmúlt években nem röstell-
ték teledobálni pénzérmékkel és egyebekkel, 
úgyhogy a „reggeli dicsőség” (ez a hajnalka 
angol nevének szó szerinti fordítása) lassan 
fakuló dicsőséggé változik. 

Az oregoni Kráter-tó „télen” is szép

Erodálódott törmelék a St. Helens lábánál

A Yellowstone legszínpompásabb látványossága, 
a Grand Prismatic forrás 
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Végre látok néhányat a park ikonikus ál-
lataiból, a bölényekből is. Az igazi szuper-
produkció azonban az Old Faithful. A világ 
leghíresebb gejzírje 65–91 percenként lövelli 
ki 32–56 méter magasba a gőzölgő vízoszlo-
pot (a periódusidő és a vízmennyiség az elő-
ző kitörés függvénye). Többen tolongtunk 
körülötte, mint egy átlagos itthoni első osz-
tályú futballmeccsen.  

Kelet felé hagyjuk el a parkot, s meg-
szállunk Cody városában. Nevét egyik 
alapítójáról, William Codyról kapta, ami, 
azt hiszem, nem túl sokat mond. És úgy, 
hogy Buffalo Bill? Na, ugye? A vadnyu-
gat egyik XIX. századi emblematikus, 
kalandos életű figurája arról kapta bece-
nevét (Bölény Vili), hogy éveken keresz-
tül bölényhússal látta el a Kansas Pacific 
Vasúttársaság munkásait, s ehhez több 
mint 4000 bölényt lőtt le. Legendává az-
által vált, hogy valós-kitalált történeteivel 
haknizott szerte Amerikában. Bennünket 
azonban sokkal jobban érdekel a nem túl 
messzi Devils Tower, mely ugyancsak a 
Nyugat egyik meghatározó tájképi eleme. 
265 méterével kolosszusként magaslik 

ki a környező vörös homokkövek közül. 
Oszlopos elválású kőzetei nagyjából 60 
millió éve keletkeztek, nagy valószínű-
séggel egy vulkán kürtőkitöltéseként, ám 
nem bazalt, hanem világosszürke, apró-

szemcsés bázisos kőzet, 
fonolit alkotja. És sokan 
fel is másznak rá.  

De miért menjen az 
ember Dél-Dakotába? 
New York, Washington, 
Florida, Kalifornia egy-
értelmű, de mi az ördög 
világra szóló látnivalót 
kínálhat egy nagy kiter-
jedésű, de teljesen vidé-
kies közép-nyugati ag-
rárállam. Valószínűleg 
ez mocoroghatott az ott 
élők fejében is, amikor 
egy helybeli történész 

1923-ban azt ötlötte ki, hogy egy hatal-
mas gránithegy oldalába vadnyugati hősök 
alakját kéne belefaragni. A munkával meg-

bízott dán származású szobrász, 
Gutzon Borglum azonban nem ta-
lálta megfelelő minőségűnek az 
eredeti helyszín, a Needles (Tűk) 
sziklacsoport gránitját, arról nem 
is szólva, hogy a hely szentnek 
számított az indiánok számára, 
és persze erősen tiltakoztak. Így 
került szóba a Rushmore-hegy, s 
közben az alakok személye is vál-
tozott. Négy történelmi jelentősé-
gű elnök gigantikus mellszobráról 
szólt a terv, de végül beérték 18 
méter magas fejekkel. Így került 
1927 és 1941 között a sziklába 
(balról jobbra) George Washing-
ton, Thomas Jefferson, Theodore 
Roosevelt és Abraham Lincoln 

fejszobra. Mintegy 400 ezer tonna kőzet-
anyagot mozgattak meg, dinamittal és kézi 
erővel. A törmelékkupacok ma is látsza-
nak a hegy lábánál. Az időközben Nem-
zeti Emlékhellyé előlépett látványosság 

csakugyan vonzónak bizonyult. A látogatók 
éves száma meghaladja a 2 milliót, bennün-
ket is beleértve. Délután érkeztünk, a hegy 
már ellenfényben volt, ezért kora reggel új-
ra felkerestük. Ez az ideális idő, a hegy ezen 
oldala ugyanis délkeleti tájolású. 

Dél-Dakotának van azonban egy szenzá-
ciós természeti látványossága is: a Badlands 
Nemzeti Park.  Kőzetei, főként homok, 
agyag, a kréta időszak végétől egészen az 
oligocén kezdetéig telepedtek le tengerek-
ből, folyókból, de voltak itt trópusi erdők, 
szavannák, sőt vulkáni hamurétegek is le-
rakódtak. Ez a zagyvalék az idők során va-
lamennyire összecementálódott, de a vizek 
kényük-kedvük szerint szabdalják, pusztít-
ják, átlagosan évi 2–3 centis mértékben. A 
sokféle kőzet változatos színvilágot, az eró-
zió pedig elképzelhetetlenül gazdag forma-
kincset hozott létre, ráadásul változatos ős-
maradvány-együttest kínálnak a kutatóknak. 
Már a XIX. század közepétől jönnek ide 
fosszíliavadászok. Hogy a badland szó pon-
tosan honnan ered, nem tudni (innen, Ame-
rikából biztosan), de rengeteg van belőlük a 
kontinens nyugati felében. Rossz föld – egy-
szerűen ezt jelenti, vagyis olyan vidék, ami 
az égvilágon semmiféle megélhetési módot 
nem kínált korai telepeseknek. Idővel a szó 
geomorfológiai terminus technicussá vált, 
világszerte így nevezik a hasonló vidékeket.       
Nekünk viszont káprázatos látványt nyújtott.

Közeledünk Coloradóhoz, a tévében lát-
juk, hogy Colorado Springs környékén ha-
talmas erdőtüzek dúlnak, egyiket mi is sú-
roljuk. Egész utunk során tömérdek leégett 
erdőt láttunk, de szerencsére azt is, hogy az 
állva meghalt üszkös fák alatt sarjad az új 
élet. A természet korrigál. Fél napra még fel-
ugrunk a Sziklás-hegység (Rocky Mountain) 
Nemzeti Parkba, mely bár korántsem repre-
zentálja e nagyszerű hegység pompáját, de 
azért nyújt belőle némi ízelítőt, és mi is ki-
töltöttük a ránk szabott időt.

Ez volt a tizenhatodik (ebből hét az Egye-
sült Államokban, a többi a latin részén) uta-
zásom Amerikában és egyben az utolsó is. 
Most már elégedetten mondhatom el: „ne-
kem ebből ennyi volt”.  L

Ilyen kékség talán nincs is A Badlands

A Devils Tower

A Rushmore-hegy
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Lapunk Folyóiratszemle és Hírek ro-
vataiban már többször foglalkoz-
tunk a NASA Ceres körül keringő 

Dawn űrszondája megfigyeléseivel. Be-
mutattuk a korábban a Vesta kisbolygót 
vizsgáló szonda küldetését (Természet Vi-
lága, 2015. június), valamint a Ceres leg-
feltűnőbb alakzatainak, az Occator kráter-
ben és sok más helyen látható világos fol-
toknak az eredetére vonatkozó feltevéseket 
(Természet Világa, 2015. november, 2016. 
március és szeptember). Bebizonyosodott, 
hogy az első feltevésekkel ellentétben a 
világos foltokat nem vízjég alkotja, ha-
nem sólerakódásokat látunk. Most az azóta 
végzett megfigyelések alapján mutatjuk be 
a Cerest.

A Ceres felszínén mintegy 130 kisebb-
nagyobb világos foltot találtak, vagyis az 
Occator kráterben látható nem az egyetlen, 
csak a legnagyobb és legfeltűnőbb ezek 
közül. A Herschel infravörös űrtávcsővel 
megmérték, mennyi vízpára található a 
Ceres körül, és megállapították, hogy ha a 
világos foltokat vízjég alkotná, akkor azok 
szublimációja sokkal több párát eredmé-
nyezne. Más lehetőségeket is kizárva ezért 
következtettek a sólerakódásokra. Feltéte-
lezik, hogy az Occatort mintegy 80 millió 
évvel ezelőtt létrehozó becsapódás hője 
megolvasztotta a felszínt, az égitest bel-
sejéből a Dawn felvételein is látható re-
pedéseken keresztül sós víz tört fel, meg-
fagyott, majd a jég szublimált, a só pedig 
visszamaradt.

Az Occator tehát geológiai értelem-
ben fiatal (a Naprendszerrel együtt kelet-
kezett, tehát 4,5 milliárd éves Cereshez 
képest elenyésző a kora), amit környeze-

tének a hamisszínes felvételeken kékes-
nek látszó színárnyalata is alátámaszt. A 
felszínt alkotó anyag ugyanis fokozato-
san egyre vörösesebb árnyalatúvá válik. 
Ezt részben a molekulaszerkezetükben a 
sugárzás hatására bekövetkező változás, 
részben pedig az anyag mikrometeoritok 
becsapódása nyomán történő aprózódása 
okozza. A szín azonban nem jelzi egyértel-
műen a kort. Az Occator központi alakzata 
például fiatal kora ellenére feltűnően 
vöröses árnyalatú, a jelenség oka azonban 
ismeretlen. Magyarázatra szorul az is, 
miért olyan fehérek a világos foltok. Bár 
a 80 millió éves kor geológiai értelemben 
rövid, mégis ennyi idő alatt az anyagnak el 
kellett volna szürkülnie. Talán valamilyen 
mechanizmus pótolja az anyagot, friss 
anyagot juttat a felszínre.

A Ceres átlagsűrűsége 2,2 g/cm3, meg-
lepően alacsony, a Föld sűrűségének felét 
sem éri el. Ennek kézenfekvő magyaráza-
ta, hogy a felszín alatt nagy mennyiségű il-
lékony anyag, bizonyára jég (valószínűleg 
vízjég) van, a Ceres tömegének negyedét 
a jég teheti ki. Feltételezik, hogy az égitest 
kérge és belső, kőzetmagja között jelentős 
mennyiségű víz helyezkedhet el. A Dawn 
gamma- és neutrondetektorával 1 méteres 
mélységig végzett mérések megerősítették 
a víz jelenlétét, amelyből a pólusok környé-
kén több, az egyenlítő vidékén kevesebb 
található.

Egy helyen, a viszonylag kisméretű, 10 
km-es, közepes északi szélességen fek-

vő, Oxo nevű kráterben a Dawn 
közvetlenül is kimutatta a víz 
jelenlétét. Az infravörös térképező 
spektrométerrel bukkantak a 
víz nyomára, azt azonban nem 
sikerült eldönteni, hogy jég vagy 
pedig egyes ásványokba zárt 
kristályvíz formájában van-e 
jelen. Az infravörös spektrumok 
egy további érdekességet, 
bizonyos agyagszerű ásványok, 
úgynevezett filloszilikátok jelen-filloszilikátok jelen-
létét is kimutatták. Ráadásul ezek 
az ásványok ammóniát is tartal-
maznak, ami a kőzetek és víz köl-
csönhatása eredményeképpen jö-
hetett létre. Nagy mennyiségéből 
arra következtetnek, hogy a Ceres 
a Naprendszer távolabbi részén, 
valahol a Szaturnuszon túl kelet-
kezhetett, majd onnan sodródott 

közelebb a Naphoz. Gyakoriak a Ceresen 
a karbonátok is, ezek gyakorisága éppen a 
világos sólerakódásokban a legnagyobb. 
A Földön kívül sehol másutt nem találtak 
még karbonátokat ilyen magas koncent-
rációban.

Meglepő, hogy az ásványösszetétel a 
Ceres felszínén túlságosan egyenletes. Fel-
tételezik, hogy az ásványok mélyen a fel-
szín alatt keletkeztek, majd valamilyen 
geológiai folyamat hozta őket a felszín-
re. Ezek a folyamatok viszont hőmérsék-

BOTH ELŐD

Bemutatkozik a Ceres

A Ceres körül keringő Dawn szonda 
ionhajtóművével változtatta a pályamagasságát 

(Forrás: NASA/JPL-Caltech)

A Ceres feltételezett belső szerkezete 
a Dawn topográfiai megfigyelései és 
gravimetriai adatai alapján (Forrás: 

NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA)
Meglepő felfedezés, hogy a Ceresen 

hiányoznak a nagy kráterek, a 
becsapódásos eredetű medencék. A kép 

bal oldala eredeti színeiben mutatja 
az égitestet, jobb oldalán a topográfiai 
térkép színezése látható (Forrás: NASA/

JPL-Caltech/SwRI)
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letfüggők, vagyis a pólusok és a mintegy 
50 fokkal melegebb egyenlítő környékén 
eltérő összetételt kellene tapasztalni, de 
az eltérés kisebb a vártnál. Egyes kutatók 
ezért arra gondolnak, hogy az égitest fel-
színe egy egykor volt óceán feneke lehet. 
A Ceres keletkezése után a radioaktív ele-
mek bomlási hője egy ideig folyékonyan 
tarthatta a vizet, később azonban megfa-
gyott, majd mintegy 200 millió év alatt 
szublimálhatott.

A Ceres felszínét kárterek borítják, 
ami a legkevésbé sem meglepő. Egyes 
területeken a felszín telített, azaz ha egy 
becsapódás újabb krátert hozna létre, az 
óhatatlanul eltörölne egy régebbit, több 
kráter már nem fér el a felszínen. Ugyan-
akkor meglepőnek találták a nagy krá-
terek hiányát, a kráterek nagy többsége 
viszonylag kicsi. A modellek szerint a 
Ceresen legalább 10–15 darab, 400 ki-
lométeresnél nagyobb kráternek kelle-
ne lennie, ezzel szemben a két legna-
gyobb kráter is csak 260, illetve 280 km 

átmérőjű, ugyanakkor a Dawn szonda a 
Vestán 400 és 500 km-es krátereket is 
talált. A Ceresen csak 16 kráter átmérő-
je haladja meg a 100 km-t, ami legalább 
40%-kal kevesebb annál, amire számí-
tottak. A kutatók szerint a jelenséget egy 
külső, jeges burok elvesztése, vagy a 
nagyobb krátereket elmosó, valamilyen 
geológiai folyamat okozhatja.

Meglepő az egyik jellegtelen vidéken 
magasodó, magányos, mintegy 5 kilomé-
ter magas hegy, az Ahuna-hegy. Bár egy 
becsapódásos kráter közvetlen közelében 
emelkedik, nem sikerült rájönni, keletke-
zése összefügghetett-e a krátert létrehozó 
becsapódással. Annyit viszont megálla-
pítottak, hogy a meredek lejtőkkel körül-
vett hegy legfeljebb 250 millió éves lehet. 
A kutatók elképzelhetőnek tartják, hogy 
a hegy kirovulkáni folyamat eredménye-
képpen emelkedett ki a felszínből, amikor 
valamelyik nagyobb krátert létrehozó be-
csapódás annyira megrengette az égitestet, 
hogy a jeges magma a kőzet repedésein 
keresztül a felszínre tolult. A hegy csúcsát 
a kihűlő anyagból keletkezett jégpáncél 

megvédte, oldalán viszont kialakulhattak a 
meredek törmeléklejtők.

A Dawn mérései (a felszín topográfiája 
és a gravitációs tér pálya változásokat okozó 
egye netlenségei) alapján úgy gondolják, 
hogy a Ceres belső szerkezete differen ci-
á lódott. A csaknem gömb alakú, 890–965 
km közötti átmérőjű égitestet 70–190 km 
közötti vastagságú kéreg boríthatja, ami az 
égitest sugarának 15–40%-a. Felső rétege 
merev, alatta a sokkal lágyabb és gyengébb 
anyag helyezkedhet el. Legbelül a szilikátos 
kőzetekből álló, szilárd magot tételezik fel.

Emlékeztetőül, az ionhajtóművel fel-
szerelt Dawn 2007 szeptemberében indult, 
2009 februárjában repült el a Mars mel-

lett, majd 2011. július 16-án állt pályára 
a Vesta körül, ahol 2012. szeptember 5-ig 
keringett. Onnan indult tovább a Ceres 
felé, ahová 2015 áprilisában érkezett meg, 
és keringeni kezdett az égitest körül. Így 
a Dawn lett az első űrszonda, amely két 

különböző égitest körül is keringett. A 
Cerest egyre alacsonyabb keringési pá-
lyákról vizsgálta (13 500; 4400; 1470, 
végül 385 km magasból). Küldetését 
2017 tavaszáig meghosszabbították, mert 
várhatóan addig kitart az üzemanyaga. 
(Az üzemanyagra azért van szükség, mert 
a Ceres kissé szabálytalan gravitációs 
tere miatt a keringési pályát időnként 
korrigálni kell; minél alacsonyabb a kerin-; minél alacsonyabb a kerin-
gési pálya, annál gyakrabban.) 2016 végén 
a kis tolóerejű ionhajtóművel egy hónap 
alatt magasabb (7520 és 9350 km közötti), 
ellipszis alakú pályára vezérelték, hogy a 
továbbiakban kevesebb pályamódosításra 
legyen szükség.  Q

A különös alakú, magányos, és az 
égitest méretéhez képest nagyon magas 
Ahuna-hegy a Dawn szonda felvételén 
(Forrás: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/

DLR/IDA)

A 34 kilométere átmérőjű Haulani-
kráter. A kráterperem belső oldalán 
földcsuszamlások nyomai láthatók 

(Forrás: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/
DLR/IDA)

Három színszűrővel (kék, zöld, infravörös) 2016 augusztusában, a 385 km magas 
keringési pályáról készített felvételek alapján előállított perspektivikus kép az 

Ahuna-hegyről. A függőleges távolságokat kétszeresére növelték (Forrás: NASA/
JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA)

Hamisszínes felvétel a Ceresről, középen 
az Occator kráterrel. A színárnyalatok 

kiemelik az ásványösszetétel 
különbözőségét, a kékes árnyalat a 

fiatalabb anyagot jelzi (Forrás: NASA/
JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA)
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– A Magyar Természetfotósok Szövetsé-
ge, a naturArt Év Természetfotósa 2016 pá-
lyázatán Hajnali fogás című képe nyerte a 
Természet Világa különdíját. A jégmadárról 
készült fotó emellett „Az állatok és környeze-
tük” kategória első helyezettje lett, továbbá 
megkapta „A legszebb magyar természetfo-
tó” különdíját is. Fantasztikus sikert ért el, 
hiszen ritkán fordul elő, hogy ugyanaz a fel-
vétel kategóriagyőztes legyen, és további két 
különdíjban is részesüljön. Hány képet adott 
be a pályázatra, és ezek közül hányat válasz-
tottak ki a Magyar Temészettudományi Mú-
zeumban, a díjátadással egy időben megren-
dezett kiállításra?

– Az utóbbi egy év terméséből 8–10 
képet küldtem a pályázatra. Ebből három 
fotóm került a zsűri által legjobbnak ítélt 
125 kép közé. A Hajnali fogás mellett a 
Jin és Jang című a Kompozíció, forma és 
kísérletezés kategória II. helyezettje lett, a 
Szemtől szemben címen beadott képet pe-
dig, amelyet az Állatok szemtől szemben 
kategóriába neveztem be, dicséretre mél-
tónak ítélték.

– Hol és hogyan, milyen időráfordítás-
sal készült a többszörösen díjnyertes kép? 

– A felvétel egy hosszabb projekt fon-
tos mérföldköve. Évek óta fotózom a jég-
madarakat, mert nagyon érdekesnek ta-
láltam a faj életmódját, viselkedését. A 
jégmadarak fotózásának minden egyes 

fázisa nagy kihí-
vás. Újabban ar-
ra törekszem, 
hogy megpróbál-
jam fizikailag mi-
nél közelebbről és 
a valóságos kör-
nyezetével együtt 
bemutatni a fajt. 
Lehet, hogy egy 
kicsit idealis-
ta módon közelí-
tek kedvenc ma-
daraimhoz, de az 
élőhelyük szépsé-
gét is érzékeltetni 
akarom.

Nehéz lenne 
megmondanom, 
mennyi munka és 
mennyi idő kellett a kép elkészítéséhez. 
Négy-öt éve fotózom ezeket a madarakat, 
amelyek gyakran bizony az ember idegeivel 
játszanak. Mivel nem vagyok főállású termé-
szetfotós, össze kell egyeztetnem a munká-

val azt az időpontot, amikor ki tudok menni a 
terepre. Aztán ha kijutok, sokszor nem olya-
nok az időjárási körülmények, nem olyanok 
a fényviszonyok, amilyeneket elképzeltem. 
Egy szó mint száz, némi tervezés, jó adag ta-
pasztalat és a csillagok szerencsés együttállá-
sa kell egy ilyen kép elkészültéhez.

– Ismerve a jégmadarak félénk termé-
szetét, gondolom, lessátorba kellett bújnia 
ahhoz, hogy közel kerülhessen a csöppnyi 
madárhoz.

– Mivel minden évben rengeteg időt 
töltök azon a területen, ahol a felvételt ké-
szítettem, tudtam, hogy megfelelő dunai 
vízállás mellett a jégmadárnak hol van a 
kedvenc beszállóága. Az csak ráadás volt, 
hogy a fotózás reggelén gyönyörű, ködös 
idő volt. Amikor megláttam a jégmadara-
mat, éppen elrepült halászni, majd vissza-
szállt a beszállóágra a zsákmányával. Ha 
megrendezhettem volna a jelenetet, ak-
kor sem sikerülhetett volna jobban. Meg 
kell hagyni, a madárka nagyon kooperatív 
volt. A képen látható beszállóág eredetileg 
is ugyanott volt a vízben, csak egy picit 
kellett rajta igazítani, de ettől a kis változ-
tatástól mind a ketten – a madár is, én is – 
boldogabbak lettünk. 

Valóban lessátorba kellett bújnom a si-
ker érdekében, de a fényképezőgépet 5–6 
méterrel távolabb, a madártól pedig nagy-
jából 15 centire állítottam le. A környe-
zet bemutatása érdekében nagylátószögű 
objektívet tettem a gépre, amelyet termé-
szetesen távkioldóval hoztam működésbe. 
Így akár azt is mondhatnánk, hogy a Haj-
nali fogás című képen semmi sem a puszta 
véletlen műve.

– Hogyan választotta ki pont ezt a képet 
a pályázatra?

– A fotósok számára az egyik legnehe-
zebb feladat saját képeik közül a legjob-

Hajnali jégmadár
Beszélgetés Kis Dávid természetfotóssal

Hajnali fogás

„A jó természetfotók úgy mutatják be az élővilágot, 
ahogyan az emberek többsége soha nem látja”
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bat kiválasztani. Sok képből álló sorozatot 
„lőttem” aznap hajnalban, és utólag úgy 
látom, jól döntöttem.

– Tanult fotózni?
– Sokféleképpen tanultam fényképez-

ni. Autodidakta módon kezdtem, a mosta-
ni tudásom kb. 75%-át így sajátítottam el. 
A családban volt digitális fényképezőgép, 
huszonegynéhány éves korom körül azzal 
szereztem az első tapasztalatokat. Szépen 

lassan megtanultam használni a gépet. A 
középiskola után egy kétéves grafikus és 
kiadványszerkesztő tanfolyamot is elvé-
geztem, ott is volt szerepe a digitális fo-
tózásnak, és elég jól megtanultam a kép-
szerkesztő szoftverek használatát. Azután 
egy grafikai stúdióban kezdtem dolgozni, 
ahol a főnököm fotós volt, és ha adódott 
rá lehetőség, tanítgatott a mesterfogások-
ra. Ekkor vált sokkal tudatosabbá a fotó-
zásom: megtanultam a szakkifejezéseket, 
és a tanultakat egyre inkább sikerült a 
gyakorlatban alkalmaznom. Később el-
végeztem egy fotós iskolát, amelytől azt 
vártam, hogy ott sokat fogok tanulni, de 
végül a meglévő tudásszintemhez már 
nem adott annyit, mint amennyit az ösz-
tönzés és a kapcsolatok terén.

– Vannak mesterei, példaképei?
– Példaképként a jól ismert termé-

szetfotóst és -filmest, Charlie  Hamilton 
Jamest, a National Geographic fotósát 
említeném, akinek a fotói és a filmjei ins-
piráltak. 

– Milyen indíttatásból és mikor kezdett 
természetfotózással foglalkozni?

– Gyerekkorom óta vonzódom a ter-
mészethez. Édesapám erdőtervezőként 
dolgozott, a természethez való viszonya 
nagyon hatott rám. A szüleim kellő tü-
relemmel elviselték, amikor gyerekként 

tücsköt-békát és sok más élőlényt begyűj-
töttem és hazavittem. Meghatározó él-
ményt jelentenek számomra kiskoromtól 
kezdve a minden évben ismétlődő mártélyi 
nyaralások. A mártélyi Tisza-holtágat any-
nyira megszerettem, hogy azóta is rend-
szeresen visszajárok oda. Lehet, hogy ott 
gondoltam először arra: nem elég, ha csak 
én látom azt a sok szépséget, meg kellene 
örökíteni, hogy mások is láthassák.

– Mi volt a legemlékezetesebb fotós ka-
landja?

– Nehéz egy eseményt kiragadni, de talán 
az erdélyi, székelyföldi fotózások mondha-
tók kalandosnak, amelyeken főleg medvé-
ket akartam lencsevégre 
kapni. Egyszerre volt ré-
misztő és szívet melen-
gető ezekkel a hatalmas 
állatokkal szinte testkö-
zelbe kerülni.

– Az utóbbi években 
a természetfotózás el-
mozdult a történetme-
sélés felé. Mi a vélemé-
nye erről?

– Szerintem na-
gyon jó irány, hogy 
az állatvilágról egyre 
gyakrabban nem sta-
tikus, hanem inkább 
dinamikus képek ké-
szülnek. Az akciófo-
tókat nagyon fontos-
nak tartom, mert sokkal többet mutat-
nak meg az állatok életéből és a környe-
zetükből, mint azok a képek, ahol egy 
jószág kimerevített tartásban, mozdu-
latlanul áll a homogén háttér előtt. 

– Mi inspirálja a természetfotózásban?
– Úgy gondolom, a jó természetfotók 

egyrészt olyan szemszögből mutatják be 
az élővilágot, ahogyan azt az emberek túl-
nyomó többsége soha nem látja, másrészt 
a természeti szépségek megörökítésével a 
természetvédelmet is szolgálják.

– Mit tart a legjobbnak a természetfo-
tózásban?

– Azt, hogy fotózás közben a természet-
fotós igyekszik a természet részévé vál-
ni, és hogy  képeivel olyan jelenségekre, 

olyan részletekre tudja felhívni a figyel-
met, amelyeket az emberi szem az objektív 
segítsége nélkül nem láthat meg. A fotósok 
szemszögéből azt sem szabad elhallgatni, 
hogy a fotózás egy idő után szinte a ver-

senysportokhoz hasonló szenvedéllyé vá-
lik, fokozza az adrenalinszintet. 

– Mit tart a legrosszabbnak a természet-
fotózásban?

– Talán azt, hogy nagyon korán kell 
kelni. Főleg annak, akinek nem ez a fő-
foglalkozása, nagyon nehéz összeegyez-

Jégmadár

Karvaly

Jin és Jang
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tetnie a napi időbeosztásával. Nem köny-
nyű a fotózás miatt hajnali 3-kor, vagy 
még korábban fölkelni, majd utána el-
menni dolgozni.

– Mit gondol arról, egy természetfo-
tósnak hogyan kell viszonyulnia az élő és 
élettelen természeti környezethez? Meny-
nyire tartja a fotózásban fontosnak az eti-
kai szabályokat?

– Szerintem az alapkövetelmény az, 
hogy a kép „árát” sose a természet fizes-
se meg. Látszik, hogy a természetfotósok 
egyre inkább sikerorientálttá válnak, de 
véleményem szerint nagyon fontos, hogy a 
fotózás az észszerű, korrekt határokon be-
lül maradjon. Sokan belülről érzik, meddig 
szabad elmenni, de egyre többen vannak, 
akiknek ez nem számít, ezért kellenek a 
gátak, amelyeket senki sem léphet át. 

– Mi a véleménye a fotósfelszerelésről? 
Fontos a méregdrága, profi gép és objek-
tívkészlet?

– Vannak a fotózásnak olyan ágai, ahol 
szükség van a jó minőségű, drága eszközök-
re. A természetfotózáshoz kell a technika, ez 
egy technikai „sportág”. A Hajnali fogás cí-
mű kép azonban korántsem csúcstechnikájú 
felszereléssel készült. Ugyanezt a képet úgy-
nevezett „belépő szintű” tükörreflexes váz-
zal és „kit” objektívvel is el lehetett volna 
készíteni, és a minőségbeli különbség gya-
korlatilag elhanyagolható lenne. 

Néha láthatunk olyan fotósokat, akik szin-
te minimális anyagi ráfordítással képesek 
nagyszerű eredményeket elérni. A techniká-
nál azonban mindenesetre fontosabb a tehet-
ség, az újszerű látásmód, az elhivatottság.

– Mi a véleménye a szoftveres manipulá-
ciókról? Mennyire szabad az eredeti képet 
átdolgozni a számítógépen?

– A digitális termé-
szetfotózásban határt 
kell szabni. Szerencsés-
nek tartom, hogy min-
den nevesebb pályá-
zat kiírásában ponto-
san megfogalmazzák a 
megengedett szoftveres 
beavatkozásokat. Így 
legalább a sikeres pá-
lyamunkák, amelyek-
ből nagyon sokat lehet 
tanulni, korrektek. Jó 
megoldás, hogy bekérik 
a feldolgozatlan, nyers 
fájlokat, mert ezekből 
kiderül, betartotta-e a 
fotós a szabályokat. A 
teljes képre szóló, mér-
sékelt módosítások lehetségesek, de a kép 
eredeti tartalmának változatlannak kell 
maradnia, nem lehet például utólag betol-
dani vagy kitörölni képelemeket.

– Mit tart egy fotón a legfontosabbnak?
– Azon a színvonalon, amelyről egyál-

talán érdemes beszélni, a technikai meg-

valósításnak profinak kell lennie, ez a mi-
nimum. Egy jó fotó ezen fölül legyen szép 
is, de ez még mindig kevés. A jó kép tör-
ténetet meséljen el, vezesse be a nézőt az 
eseménybe, keltsen gondolatokat, váltson 
ki akár pozitív, akár negatív érzelmeket. 
Ez utóbbinál gondoljunk az Év Természet-
fotósa pályázat Ember és természet kate-
góriájára, ahol a negatív, sokkoló hatásnak 
is helye van. További fontos kritériumnak 

tartom az újszerűséget. Egy jó fotó legyen 
bravúros, megismételhetetlen, látványos 
és kellőképpen hatásos.

– Hol láthatók a képei? 
– Például a honlapomon, ahol a termé-

szetfotóim közül is látható egy válogatás: 
www.davidkis.com

– Ha nem fotós lenne, mivel foglalkoz-
na szívesen?

– Ha nem volna gép a kezemben, a ter-
mészetet akkor is járnám. Nagyon irigy-
lem azokat, akik a nagy többség számára 

ismeretlen helyekre, szinte felfedező utak-
ra kalauzolják az embereket. Ha nem le-
hetnék fotós, talán ilyen munkát keresnék 
magamnak.

– Hogyan tovább? Milyen tervei vannak 
a közeli és a távolabbi jövőre?

– Több dolgot is tervbe vettem, példá-
ul szeretnék további helyszíneket megis-
merni. A barátaimmal jó lenne eljutni az 
északi félteke számos helyére. A skandi-

náv régió különösen érdekel, Izland na-
gyon vonz, a tengerentúlon pedig Kanada 
áll az első helyen, ahol gyermekkorom-
ban éltem egy fél évet, de sajnos akkor 
még nem fotóztam.

A díjnyertes fotó számomra fontos 
mérföldkő, de semmiképpen sem vég-
eredmény. Továbbra is folytatom a jég-
madarak életének bemutatását, mert ren-
geteg eseményt nem tudtam még ve-
lük kapcsolatban megörökíteni. Rövid kis 
életükben ugyanis vannak olyan történé-
sek, amelyek évente csak néhány napig 
tartanak, aztán újabb egy évet kell várni 
arra, hogy az ember jókor, jó helyen le-
gyen, és elkészíthesse a régóta tervezett 
és vágyott felvételt.

Nagyvadakat is szeretek fotózni, de rá-
juk eddig sokkal kevesebb időt tudtam for-
dítani. Eddig jószerével csak makróztam, 
madaraztam, pedig a nagyvadak nagyon 
vonzanak.

– A díjnyertes képpel külföldi pályáza-
tokra is benevez majd?

– Igen, szerepel a terveim között, 
hogy a Hajnali fogást megpróbálom 
megmérettetni a BBC pályázatán, hogy 
meglássam, mit ér a nagy nemzetközi 
mezőnyben.

Az interjút készítette: 
TÓSZEGI ZSUZSANNA

Közönséges ürge

Meggyvágó (Kis Dávid felvételei)
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A mai napig nem sikerült tisztázni, ki, 
mikor és hogyan jött rá arra, hogy 
a kávészemeket pörkölni érdemes, 

de az bizonyos, hogy ez a felfedezés in-
dította el a kávét mai napig tartó, töretlen 
útjára. A kávébabpörkölő eljárás (franciául 
torréfaction) analógiájára, a növényi bio-
massza pörkölésének gondolata először 
Franciaországban, az 1930-as években fo-
galmazódott meg. A technológia fejleszté-
sével azonban csak az utóbbi évtizedben 
kezdtek komolyabban foglalkozni. Miért 
is kedvező a kávébabok és a növényi bio-
massza anyagok pörkölése?

A kávébabok pörkölése 

A zöld kávébab a kávécserje cseresznyére 
emlékeztető termésének magja, melyből a 
195–245 °C közötti pörkölés során barna 
kávészem keletkezik (1. ábra). A pörkö-
lés olyan lassú hevítési folyamat, mely so-
rán az íztelen kávébab mind fizikai, mind 
kémiai változásokon megy keresztül, me-
lyek hatására kialakul markáns íze és aro-
mája. Pörkölés során a legfontosabb fizi-
kai változás a kávébabok víztartalmának 
csökkenése, miközben a babok térfogata 
szén-monoxid és szén-dioxid keletkezése 
közben jelentősen megnő. A szemekben a 
növekvő túlnyomás a sejtfalak törékennyé 
válásakor reccsenő hang kíséretében szű-
nik meg, ezt a pörkölők „első reccsenés-
nek” nevezik. A fizikai változások hatá-
sára a pörkölt kávé szárazzá, porózussá és 
őrölhetővé válik. 

A folyamat során kulcsfontosságú, hogy 
milyen hőmérsékleten és meddig kezel-
jünk a kávészemeket, hiszen ezek a para-
méterek különböztetik meg a pörköltségi 
szinteket (2. ábra):

– Fahéjpörkölés (195 °C): a legvilágo-
sabb pörkölés, mely az első reccsenésig 
tart. Ez a legkíméletesebb pörkölési eljá-
rás, mely nem nyomja el a kávé zamatát.

– Amerikai pörkölés (210 °C): a köze-
pesen barna színűre pörkölt kávé az első 
reccsenés végén készül el.

– Bécsi pörkölés (230 °C): a második 
reccsenéssel elérhető pörkölés során a sze-
mek középbarna színűvé válnak, rajtuk az 

olajcseppek tisztán látszanak. a szemek 
enyhén savasak, kesernyések.

– Franciapörkölés (240 °C): a pörkölés 
a második reccsenés után fejeződik be, a 
sötétbarna szemek felülete fényes.

– Olaszpörkölés (245 °C): a pörkölés 
végére az erős sötétbarna színű szemek na-
gyon fénylenek.

A kávészem összetételét sok tényező be-
folyásolja (pl. a faj, a termőtalaj, az éghaj-

lat), azonban általánosságban elmondha-
tó, hogy alkotói szénhidrátok, nitrogéntar-
talmú vegyületek, illékony komponensek, 
klorogénsavak, karbonsavak, vitaminok, 
ásványi anyagok és antioxidánsok. Mivel 
a kávészemek összetétele különböző, nem 
lehet általános érvényű pörkölési körül-
ményeket meghatározni. Ami a pörkölés 
kémiáját illeti, 
a közel kétezer 
összetevő ará-
nya a pörkölés 
során nagymér-
tékben megvál-
tozik. A savas-
ság függ a pör-
kölési időtől, 
de a túlpörkölt 
kávéban az aro-
mák elvesznek, 
a csersavtarta-
lom pedig megnő. Fontos megjegyezni, 
hogy a pörkölésnek köszönhetően szaba-
dul fel a kávébabból a koffein is, ugyan-
is a nyers kávébabban a koffein a cser-
savakhoz kötötten van jelen. A pörkölés 
két fontos reakciója a Maillard-reakció 
és a karamellizáció. A Maillard-reakció 
során a cukrok karbonilcsoportja reagál 

az aminosavak nukleofil tulajdonságú 
aminocsoportjával, így létrehozva a pör-
költ aromákat és a keserű alkotórészeket, 
amelyek a kávé ízét meghatározzák. A 
karamellizáció során a szénhidrátok lebom-
lanak, majd polimerizációval, kondenzáci-
óval új molekulákká egyesülnek. Mindkét 
folyamat során a színváltozást a nagy mole-
kulák idézik elő, míg az ízek és illatok meg-
változásáért a kisebb molekulák a felelősek. 

A lignocellulóz alapú 
biomassza hőkezelése 

A lignocellulózok a fás- és 
lágyszárú növények sejt-
falát felépítő anyagok, me-
lyek eltérő mennyiségben 
tartalmaznak cellulózt, he-
micellulózt és lignint (3. 
ábra). A cellulóz a Föl-
dön a legnagyobb mennyi-

ségben előforduló biopolimer, amelyben a 
glükózmonomerek β(1-4)-es glikozidos kö-
téssel kapcsolódnak egymáshoz. A hemi-
cellulóz  hetero-poliszacharid, melyet öt és 
hat szénatomszámú cukrok (pentózok és 
hexózok) építenek fel. A hemicellulózok 
védik a cellulózrostokat, továbbá összekö-
tik a lignint és a cellulózszálakat egymás-

sal. A lignin a Földön a második legna-
gyobb mennyiségben előforduló, metoxi-
fenol egységekből felépülő térhálós szer-
kezetű biopolimer. A lágyszárú növények 
ligninje alapvetően három vázmolekulából 
áll: kumaril-alkoholból, koniferil-alkoholból 
és szinapil-alkoholból. A lombhullató fák 
koniferil-alkohol és szinapil-alkohol mono-

BARTA-RAJNAI ESZTER

Pörkölt kávébab 
és hőkezelt biomassza

1. ábra. A kávécserje termése, valamint nyers és 
pörkölt magja (Forrás: (www.foodthinkers.com)

2. ábra. Zöld (nyers) és különböző hőfokon pörkölt kávészemek 
(Forrás: www.cafesrichard.fr)
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meregységeket tartalmaznak, míg a tűlevelű 
fákban csak koniferil-alkohol alkotja a lig-
nint. A három fő alkotórészen kívül a növé-
nyek tartalmaznak extrahálható anyagokat, 
fehérjéket és pektint is. A növények szer-
vetlen anyagokat is tartalmaznak, melyek 
koncentrációját a talaj minősége és összeté-
tele is befolyásolja. Fontos különbség, hogy 
a fásszárú növényekhez képest a lágyszárú 
növényeknek lényegesen nagyobb a szervet-
lenion-tartalma.

A lignocellulóz energetikai célú fel-
használásakor technológiai problémákkal 
szembesülünk, mivel ezen anyagok ellen-
álló szerkezetűek, kis energiasűrűségűek, 
inhomogének, nagy a víz- és oxigéntartal-
muk és kisebb az égéshőjük a szénhez és 
a kőolajhoz képest. Energetikai felhaszná-
lásuk első lépéseként fizikai, kémiai, bio-
lógiai vagy kombinált eljárással fellazítják 
ellenálló szerkezetüket. A tüzelést megelő-
zően a leggyakoribb fizikai előkezelés az 
aprítás, de kis részecskeméretű, kis sűrű-
ségű alapanyagok esetén bizonyos tech-
nológiákhoz tömörítési eljárások szüksé-
gesek, mint a pelletálás és a brikettálás. A 
pelletálásnál hatékonyabb tömörítés érhe-

tő el a lignocellulózok 
200–300 °C-os inert at-
moszférájú hőkezelé-
sével, az úgynevezett 
torrefactionnel, mely 
megváltoztatja a bio-
massza tulajdonsága-
it, ezáltal az előkezelt 
biomassza termokémi-
ai (pl. pirolízis, gázo-
sítás, égetés) feldolgo-
zása kedvezőbbé vá-
lik (Táblázat). Fon-
tos kiemelni, hogy a 
biomasszaminták ese-
tén a hőkezelés oxigén-
mentes atmoszférában 
történik, míg a kávé-
babok pörkölése oxi-
gén jelenlétében megy 
végbe.

Az alacsony hőmér-
sékletű hőkezelés ha-
tására a biomassza fű-
tőértéke lényegesen 
megnő, emellett hid-
rofóbbá válik, így el-

lenállóbb lesz a baktériumok és gombák 
okozta biodegradációval szemben, ami a 
tárolási és szállítási költségek csökkené-
sét is eredményezi. Az előkezelés továb-
bi előnye, hogy megbontja a biomassza 
szerkezetét, így a hőkezelt minta aprí-
tása könnyebbé és energiahatékonyabbá 
válik. A hőkezelés hatására a különféle 
biomassza-alapanyagokból egységesebb 
tulajdonságú anyagok nyerhetők, ezál-
tal ipari berendezésekben hatékonyab-
ban feldolgozhatókká válnak. Az előke-
zelés két legfontosabb paramétere ebben 
az esetben is a hőkezelési hőmérséklet 
és a hozzá tartozó hőkezelési idő. A bio-
massza-anyagoknál annak az optimális 
hőmérsékletnek és tartózkodási időnek 

4. ábra. Kezeletlen és különböző hőmérsékleteken előkezelt 
hazai biomasszaminták 

5. ábra. Lombhullató fa egyes alkotóiban bekövetkező 
változások hőmérsklettartományai a hőkezelés hatására 

(Forrás: www.researchgate.net)

3. ábra. A lignocellulózok szerkezete (Forrás: Q. Bach: Wet 
Torrefaction of Biomass) 

Táblázat. Különböző biomassza-alapú tüzelőanyagok (nyers fa, fapellet, pörkölt 
fapellet, faszén és szén) tulajdonságainak összehasonlítása
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a megtalálása a cél, ahol a minta nedves-
ség és extrahálható szervesanyag-tartal-
ma már eltávozik a mintából, a hemicel-
lulóz savasságot okozó acetát-csoportjai 
már leszakadnak a hőkezelés hatására, 
azonban fontos, hogy a minta cellulóz- 
és lignintartalma lényegében még ne sé-
rüljön az adott hőmérsékleten, mert az 
egyúttal jelentős energiaveszteséget is 
jelentene. A folyamat során a kezelet-
len biomassza sárgás színe az előkezelés 
erélyességének növelésével egyre söté-
tebb árnyalatúvá változik (4. ábra). 

A növényi biomassza termikus tulaj-
donságait fő komponenseinek kémiai ösz-
szetétele határozza meg, de a bennük ki-
sebb mennyiségben jelenlevő egyéb al-
kotók is befolyásolják a hőbomlást. A 
biomassza-anyagok hőkezelése során egy 
sor összetett, párhuzamos és egymással 
versengő reakció megy végbe, melyek 
sokféle termék képződését eredménye-
zik. A hőkezelés során a fő alkotók kö-

zül a legkevésbé 
stabil a hemicel-
lulóz, hőbomlása 
alacsonyabb hő-
mérsékleten kez-
dődik meg, mint 
a két másik alko-
tóé (5. ábra). Az 
előkezelés első 
lépése a szárítás 
(A), mely során a 
növényi biomasz-
sza nedvességtar-
talma csökken. A 
hőmérséklet növe-
kedésével 150 °C 
környékén kezdő-
dik meg az egyes 
k o m p o n e n s e k 
depolimerizációja 
és fragmentációja, 
valamint a kelet-

kező fragmensek kondenzációja a szi-
lárd fázisban (C). A hőmérséklet további 
emelésével 200 °C környékén kezdődik 
meg az illékony anyagok távozása és a 
karbonizáció (D), mely folyamatok 250 
°C felett még intenzívebbé válnak. A lig-
nin esetében a szárítási lépést követően 
egy üvegesedési, lágyulási folyamat is tör-
ténik (B), mely tulajdonságát kihasználva, 
a pelletek készítése során a lignin mint ter-
mészetes kötőanyag hasznosítható. 

A hőkezelés során a szilárd termék 
mellett folyadék és gázfázisú (főleg szén-
monoxid és szén-dioxid) melléktermékek 
is keletkeznek (6. ábra). Az előkezelési 
hőmérséklet növelésével a szilárd anyag 
mennyisége egyre jobban csökken, míg 
a keletkező folyadékfrakció mennyisége 
nő. Ez a frakció számos komponensből 
áll, többek között savakból, gvajakolból, 
sziringolból, fenolból, és származékaik-
ból, melyek a lignin, a cellulóz és a he-
micellulóz hőbomlása során képződnek. 

Fás és lágy szárú növény hőkezelési 
tulajdonságainak összehasonlítása

Hasonlóan a kávébabokhoz, a biomasz-
sza-anyagok eltérő összetétele sem te-
szi lehetővé az általános érvényű hő-
kezelési körülmények megállapítását, 
ezért azokat minden használni kívánt 
nyersanyag esetén meg kell határozni. 
A növényi anyagokban a különböző hő-
kezelések hatására bekövetkező válto-
zások jól vizsgálhatóak termoanalitikai 
és pirolízis módszerekkel, melyek elő-
nye, hogy bonyolult szerkezetű növé-
nyi alapanyagokat vizsgálhatunk anél-
kül, hogy a minták fő alkotóit elvá-
lasztanánk egymástól. Termogravimetria 
módszerrel lassú felfűtés során meghatá-
rozhatjuk a minták termikus degradáció-
jának sajátosságait. A mérés eredménye 
a termogravimetriás görbe (TG), amely 
a minta tömegének változását mutatja 
az idő vagy a hőmérséklet függvényé-
ben. Ezt a görbét idő szerint differenci-
álva kapjuk meg a DTG-görbét, mely a 
minta tömegváltozásának a sebességét 
mutatja az idő vagy a hőmérséklet függ-
vényében. A görbe alakjából következ-
tethetünk a minta termikus stabilitására 
és a hőkezelés hatására bekövetkezett 
összetételbeli változásokra. A másik al-
kalmazott módszer a pirolízis-gázkro-
matográfia/tömegspektrometria (Py-GC/
MS), mely során a mintát pillanatszerű-
en fűtjük fel az adott pirolízis hőmérsék-
letre (550°C), majd a kapott termékele-
gyet gázkromatográfiás elválasztás után 
tömegspektrométer segítségével azono-
sítjuk. Az illó komponensek minőségi 
és mennyiségi meghatározása alapján 
következtethetünk a minta kémiai ösz-
szetételére, a hőkezelés során történt ké-
miai változásokra. Kénsavas hidrolízist 
követő folyadékkromatográfiás mérések 
segítségével a hőkezelt minták cellu-

lóz-, hemicellulóz- és Klason-
lignintartalma is meghatároz-
ható. Ezen módszerek együttes 
használatával megkereshetők 
azok a hőkezelési paraméterek, 
melyek mellett a minta nedves-
ség- és extrahálható szerves-
anyag-tartalma már eltávozik 
a mintából, a hemicellulóz sa-
vasságot okozó acetátcsoportjai 
leszakadnak, azonban a minta 
cellulóz- és lignintartalma még 
nem sérül. 

Magyarországon energiater-
melés céljára a hazai mezőgaz-
dasági melléktermékek (repce-
szalma, búzaszalma, kukorica-
szár), valamint az energetikai 
faültetvények (akác, fűz, nyár) 
állnak rendelkezésre. Az azonos 
hőkezelési hőmérsékleten és ide-

6. ábra. A hőkezelés során a növényi biomasszából keletkező 
termékek

7. ábra. Kezeletlen és a különböző hőmérsékleteken előkezelt akácfa- és 
repceszalma-minták termogravimetriás eredményei (TG és DTG görbéi) 
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ig előkezelt lágy szárú és a fás szárú nö-
vények hőbomlása eltérő, melyet két tipi-
kus magyarországi növényen: az akácfán 
és a repceszalmán keresztül mutatunk be. 
A kezeletlen akácfaminta DTG-görbéjén 
a fő bomlási lépés kezdeti szakaszán lát-
ható váll (290 °C körül) a hemicellulóz 
bomlását, a főcsúcs (378 °C) pedig a cel-
lulóz hőbomlását mutatja (7. ábra). A he-
micellulóz-váll a kezeletlen minta esetén 
a legkarakterisztikusabb, mivel a kezelet-
len minta hemicellulóz-tartalma itt még 
érintetlen. Ez a jól definiált váll a hőke-
zelési hőmérsékletek növekedésével egy-
re jobban csökken, majd eltűnik. A lágy 
szárú minta esetén a cellulóz hőbomlása 
alacsonyabb hőmérsékleten kezdődik meg 
(340 °C körül), így a hemicellulóz-váll 
nem válik el a cellulóz fő bomlási lépésé-
től. A repceszalma hőbomlási sebességé-
nek 40 °C-kal alacsonyabb hőmérséklet-
re tolódásának oka a lágyszárú növények 
lényegesen magasabb szervetlen ásványi-
anyag-tartalma, ami katalizálja a biomasz-
sza cellulóztartalmának hőbomlását. A két 
anyag összehasonlításakor az is megfi-
gyelhető, hogy a hőkezelési hőmérsékletek 
emelésével a lágy szárú minta szenes ma-
radékának növekedése láthatóan jóval na-
gyobb, mint az akácfaminta esetén, mely-
nek oka, hogy az alkáliionok a termikus 
bomlás mechanizmusát is megváltoztatják 
és elősegítik a szenesedési folyamatokat. 

A kénsavas hidrolízis eredménye-
ként megállapítható, hogy a 250 °C-on 
hőkezelt akácfa- és repceszalmaminta 
hemicellulóz-tartalmának mintegy har-
mada, míg 300 °C-on a minták teljes he-
micellulóz-tartalma elbomlik a hőkezelés 
során. A cellulóz hőbomlása magasabb hő-
mérsékleten kezdődik meg. A 250 °C-os 
hőkezelés hatására mennyisége nem csök-
ken jelentősen, míg 300 °C-on az akácfa 

cellulóztartalma a harmadára csökken, a 
repceszalma cellulóztartalma viszont teljes 
egészében elbomlik (8. ábra). 

A kezeletlen és különböző hő-
mérsékleteken hőkezelt akácfa- és 
repceszalmaminták gyors pirolízisé-
nek összion-kromatogramjai is eltéré-
seket mutatnak. Az egyes gázkromato-
gráfiás csúcsok a pirolíziskor keletke-
ző termékelegy komponenseit mutatják. 
A pirolízis során keletkező illó termé-
kek főképp a szénhidrátok és a lignin 
hőbomlástermékei. A cellulóz inert at-
moszférában melegítés hatására kelet-
kező fő terméke a depolimerizációval 
keletkező levoglükozán. Az akácfamin-
táknál a levoglükozán relatív mennyi-
sége mind a kezeletlen, mind a hőkezelt 
minták esetében többszöröse a repce-
szalma levoglükozán-tartalmának. En-
nek a különbségnek a magyarázata szin-
tén az alkáliionok katalitikus hatása a 
minta nem bomló atmoszférában törté-
nő hőbontására. A nagy alkáliion-tar-
talom a kis molekulatömegű bomlás-
termékek képződését segítik elő, míg 
a depolimerizációs bomlásmechaniz-
mus háttérbe szorul. A lignin fő bom-
lástermékei különböző metoxifenol-
származékok, mely bomlástermékek jól 
tükrözik a lignin különböző összetételét 
a fában és a lágy szárúakban. Az akácfa 
pirogramjain elsősorban a sziringol- és a 
gvajakol-származékok dominálnak, ami 
összhangban van a lombhullató fák lig-
ninjének összetételével. Ezzel szemben 
a repceszalma esetén mindhárom típusú 
ligninre utaló termékek megjelennek, a 
sziringol- és gvajakolszármazékok mel-
lett a fenol és az alkil-fenolok is jelen-
tős mennyiségben keletkeznek. Mind-
két minta esetén a különböző hőmérsék-
letű hőkezelések hatására megváltozik 

a lignin-makromolekulák 
szerkezete, aminek ered-
ményeként a különböző 
ligninmonomerek és szár-
mazékaik megváltozott in-
tenzitással jelennek meg.

Az analízisek alapján el-
mondható, hogy a repce-
szalma degradációja azonos 
hőmérséklet és tartási idő 
értékek esetén lényegesen 
előrehaladottabb a fás szárú 
akácmintához viszonyítva, 
melynek oka a lágyszárú 
növények magasabb alkáli-
ion-tartalma. Egy adott hő-
mérsékleten hőkezelt akác-
famintához hasonló degra-
dációs fok a repceszalma 
esetén körülbelül 25 °C-kal 
alacsonyabb hőmérsékle-
ten érhető el.

A növényi biomassza-
anyagok inert atmoszfé-

rájú alacsony hőmérsékletű hőkezelésé-
nek számos előnye van az eddig alkalma-
zott tömörítési módszerekhez (brikettálás, 
pelletálás) képest. Magyarország vállal-
ta, hogy 2020-ra energiaszükségletének 
14,65%-át megújuló energiaforrásokból 
állítja elő. A megújuló energiaforrások kö-
zül a biomassza az, amelyet itthon a leg-
nagyobb mértékben hasznosítani tudnánk, 
ezért a 2020-as terveink eléréséhez a bio-
massza alacsony hőmérsékletű hőkezelése 
is hozzájárulhat.  W

Az írás szerzője a Magyar Tudományos 
Akadémia Természettudományi Kutatóköz-
pontja és a Tudományos Ismeretterjesztő 
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zatán II. díjban részsült.
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KANNIBÁL NEANDERVÖLGYIEK

A belgiumi Goyet-barlang mélyén talált bizo-
nyítékok megerősítették, hogy a neandervöl-
gyi emberek nemcsak lovakat és rénszarva-
sokat fogyasztottak, hanem egymást is. Egy 
újszülött, egy gyerek és négy felnőtt csontjait 
ugyanolyan módon törték és vágták el, mint a 
szarvascsontokat. Ez a módszer egyértelműen 
azt a célt szolgálta, hogy hozzá lehessen fér-
ni a csontvelőhöz. Hasonló nyomokat találtak 
már korábban Spanyolországban és Francia-
országban is. Az egykor primitív barlanglakó-
nak tartott fajról mára kiderült, hogy kifino-
mult lény volt, aki törődött az elhunytak tes-
tével, sőt temetési szertartást is rendezett. Az 
egyre szaporodó bizonyítékok szerint azon-
ban ez nem gátolta őket abban, hogy temetés 
előtt finom falatokkal színesítsék étrendjüket. 
A kannibalizmus oka és mértéke azonban to-
vábbra is rejtély. Nem tudni, hogy rendszere-
sen előfordult, vagy csak alkalmilag néhány 
csoportnál? Pusztán táplálékot jelentett, vagy 
volt valamilyen szimbolikus jelentősége is? A 
40 ezer éves belgiumi csontok abból az időből 
származnak, amikor a neandervölgyiek már 
közel jártak a végső eltűnésükhöz, nem sok-
kal később a Homo sapiens váltotta fel őket. 

(Phys.org, 2016. december)

FOSSZILIS VÍZIBOLHÁK

A Senckenberg Institute kutatói az ágascsápú 
rákok, más néven vízibolhák evolúciós tör-
ténetét tanulmányozták. A Cladocera rend-
be tartozó pici rákok a táplálékpiramis bá-
zisaként fontos szerepet játszanak a modern 
ökoszisztémákban. Több mint 700 fajuk is-
mert, melyek szinte minden édesvíz típusban 
megtalálhatók. Nagyon érzékenyek a kör-
nyezeti változásokra, így jól használhatók 
a vízminőség ellenőrzésére. A fajgazdagság 
és a széleskörű elterjedés ellenére a paleon-
tológusok keveset tudnak az evolúciójukról, 

mivel meszes héj hiányában nagyon ritkán 
fosszilizálódnak. A kutatócsoport ökológi-
ai szempontból foglalta össze az ágascsápú 
rákokról ismert információkat. Kimutatták, 
hogy a rákok morfológiája csak nagyon kis 
változásokat mutat a földtörténet során. A 
tengeri bolhák első képviselője a kora-jurá-
ban jelent meg, mintegy 180 millió évvel ez-
előtt. A Cladocerák alapvető felépítése azóta 
keveset változott, de jól alkalmazkodtak a 
különböző környezeti viszonyokhoz, és szá-
mos védekező mechanizmust fejlesztettek ki 
például a ragadozók ellen. Gond nélkül túl-
élték a kréta végi kihalást is, ami nemcsak a 
szárazföldeken, hanem a vizekben is számos 
áldozatot követelt. 
(Earth Science Reviews, 2016. december)

A MAGAS ROSTTARTALMÚ 
ÉTREND ÉS A BÉLBAKTÉRIUMOK

A normálisan előforduló jótékony bélbak-
térium emészteni kezdi a gazdaszervezetet, 
melyben él, mert nem kapja meg azt, amit 
szeretne? Az új kutatások szerint pontosan 
ez történik, amikor az emésztőrendszerben 
élő mikrobák nem jutnak hozzá a táplálé-
kul szolgáló természetes rostokhoz. Amikor 
a bélbaktériumok éheznek, a bél falát bélelő 
természetes nyákréteget kezdik lebontani oly 
mértékig, hogy a veszélyes kórokozó bakté-
riumok képesek megfertőzni a vastagbél fa-
lát. Egy nemzetközi kutatócsoport különle-
ges egereket nevelt, melyeknek egyáltalán 
nem voltak saját bélbaktériumaik. Ezután az 
egerekbe beültették az emberi bélben leg-
gyakrabban előforduló 14 baktériumtörzset, 
melyek genetikai jellemzőit ismerték és így 
nyomon tudták őket követni. Az eredmények 
nemcsak segítenek megérteni a rostok sze-
repét a normál étrendben, hanem lehetséges 
alkalmazásukat is az emésztőrendszeri rend-
ellenességek elleni harcban. 

A speciális egerek és a fejlett genetikai 
módszerek segítségével meghatározták, hogy 
a különböző feltételek mellett mely baktéri-
um volt jelen és aktív, tanulmányozták a kü-
lönböző rosttartalmú vagy rostmentes étrend 
hatását. Néhány egeret bélbetegséget okozó 
törzsekkel fertőztek meg, ennek következté-
ben gyulladás, irritáció és hasmenés jött létre. 
Az eredmény szerint azoknál az egereknél, 
amelyek étrendje 15%-ban növényi rostot 
tartalmazott, a nyálkaréteg vastagabb maradt 
és a fertőzés nem alakult ki teljes mértékben. 
Amikor azonban az étrend nem tartalmazott 
rostot, akár csak pár napig is, néhány bél-
ben élő mikroba elkezdte bontani a nyálkát. 
A törzsek is változtak az étrendtől függően, 
akár naponként is. A beültetett mikrobiomban 
egyes baktériumok alacsony rosttartalomnál 
szaporodtak jobban, míg mások a magasnál. 
Alacsony rosttartalomnál vagy rostmentes 
étrendnél négy törzs szaporodott a leggyor-
sabban, ezek a nyálkaréteg glikoproteinjeinek 

lebontására alkalmas enzimeket is termeltek. 
A rostokat emésztő enzimeket is vizsgálták. 
Több mint 1600 szénhidrátemésztő enzimet 
azonosítottak. Az enzimtermelés is függött a 
tápláléktól, még az alkalmi rostmegvonás is 
több nyálkabontó enzim termelését eredmé-
nyezte. A bélfertőzést okozó törzs beadásakor 
megfigyelték, hogy ez a rostmentes táplálé-
kon élő egerek beleiben könnyebben szapo-
rodott. Sok egér beteg lett és lefogyott. A bél-
szövet vizsgálatakor nemcsak a sokkal véko-
nyabb nyálkaréteget figyelték meg, hanem 
nagy területen gyulladást is. A rostban gazdag 
étrenden élő egereknél a gyulladás sokkal ki-
sebb bélszakaszt érintett. Az étrend közvetle-
nül befolyásolja a mikrobiótát, emiatt kihathat 
a bélrendszer nyálkarétegének állapotára és a 
betegségre való hajlamra. 

(sciencedaily.com, 2016. november 17.)

HOGYAN IRÁNYÍTJA 
VISELKEDÉSÜNKET A 

JUTALMAZÁS

Talán nincs izgalmasabb az emberi agynál: 
100 milliárd idegsejt több millió ingert dol-
goz fel, így teszi lehetővé számunkra, hogy 
érzékeljük a valóságot. Ezen kívül bonyo-
lult testi folyamatokat szabályoz. S bár a 
tudomány az elmúlt évtizedekben számos 
meglepő eredményre jutott „gondolkodási 
szervünkről”, sok minden még mindig nem 
tisztázott. Az egyik ilyen lezáratlan kérdés a 
jutalmazási rendszer, ami az emberi cselek-
vés alapvető mozgatóereje. Viselkedésünket 
főként az elsődleges jutalmak – mint példá-
ul az evés, ivás és a szex – határozzák meg, 
de ugyanígy szerepet játszanak a szociális 
folyamatok, mint az érzelmek vagy az em-
berekkel való kapcsolatok. Utóbbiak azon-
ban még mindig szinte teljesen feltáratlanok.

Giorgia Silani, a Bécsi Egyetem Alkalma-
zott Pszichológiai Intézet munkatársa jelen-
legi kutatásában mind az elsődleges, mind 
a szociális jutalmazási rendszert vizsgálja. 
Interdiszciplináris megközelítésre támasz-
kodik, amely magába foglalja a pszicholó-
giát, biológiát, fizikát és a kémiát, valamint 
high-tech elemzőeljárásokat – mint például 
a funkcionális mágneses rezonancia képal-
kotó eljárás (fMRI) – ,pszichofarmakológiai 
módszerekkel egyesít az agyban zajló kémi-
ai folyamatok jobban megértése érdekében.

A kutatás során tehát két jutalmazási 
rendszer vizsgálatára kerül sor: az egyik az 
„akarom” a másik a „szeretem” rendszere. 
Megfigyelésre kerül, hogy mely agyi terü-
leteken mennek végbe ezek a folyamatok, 
hogyan függnek össze egymással, egymás-
tól függetleníthetők-e, valamint hogyan be-
folyásolhatók.

Egereken végzett kísérletekből már ismert, 
hogy ez a két jutalmazási rendszer különböző, 
és biológiailag egymástól elválasztva működ-
nek. Az „akarom” azt az erőfeszítést jelenti, 

Recens vízibolha
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amit az állat azért tesz, hogy egy bizonyos ju-
talmat megkapjon. A „szeretem” pedig az az 
öröm, amit akkor érez, ha megkapja a jutal-
mat. Ezeket az állatvilágból származó eredmé-
nyeket szeretné a pszichológus és kutatócso-
portja embereken is ellenőrizni. Meg vannak 
ugyanis győződve róla, hogy a rendszer nagy 
hasonlóságot mutat, vagyis az emberek jutal-
mazási rendszerében ugyanaz az agyi szerke-
zet aktivizálódik, mint az egereknél. Ennek a 
feltételezésnek az ellenőrzésére 500 vizsgálati 
személyen végzett tesztsorozatot terveznek. A 
tesztsorozat az elsődleges jutalmazási rendszer 
vizsgálatával kezdődik, amely során étkezéssel 
ellenőrzik, hogy az akarat és a szeretet mani-
pulálható-e olyan vegyi anyagok hozzáadásá-
val, mint a dopamin és az opiátok. A kémiai 
anyagok hatását végül közvetlenül az agyban 
különféle képalkotó scan-módszerrel figyelik 
meg. A szociális jutalomrendszert nagyon ked-
velt személy által történő gyengéd érintésen ke-
resztül fogják vizsgálni.

(www.medienportal.univie.ac.at, 
2016.  november 16.)

A FIDZSI-SZIGETEK 
FÖLDMŰVESEI

A Fidzsi-szigetek első földművesei han-
gyák voltak. Egy hangyafaj évmilliók óta 
gondozza az epifiton növényeket, melyek 
cserébe fészekként szolgálnak. A kölcsön-
hatás mindkét fél számára életfontosságú.

Sok hangyafaj él a növényekkel szimbi-
ózisban, ami mindkét fél számára hasznos. 
Az egyik ilyen a Philidris nagasau hangya-
faj és a Squamellaria nevű növény legalább 
hat típusa. A kapcsolat evolúciós történeté-
nek rekonstruálásakor kiderült, hogy a han-
gyák legalább 3 millió évvel ezelőtt kezdték 
termeszteni a növényeket, sokkal korábban, 
mint ahogyan az ember a Közel-Keleten er-
re rájött volna. A Squamellaria nemzetségbe 
fán növekvő epifiton fajok tartoznak. Az ap-
ró hangyák a kertészkedést a Squamellaria 
fajok magjainak begyűjtésével kezdik, ami-
ket a gazdafa hasadékaiba ültetnek, ahol a 
magok kihajtanak. A növények három-négy 
olyan fafajt népesítenek be, amik a hangyák 
számára is fontosak. Részben gyorsan hoz-
záférhető nektárt biztosítanak, vagy a kérgük 
elég puha, így a hangyák könnyen kiszélesítik 
a keletkezett réseket. A mag gyors növeke-
désbe kezd, a hangyák pedig ürülékükkel trá-
gyázzák a palántát. A növényben üregek ala-
kulnak ki, melyet a hangyák népesítenek be. 
Mivel a Squamellaria epifiton és nem a talaj-
ban él, a hangyák segítik a növekedését a trá-
gyázással. A támaszul szolgáló fán egy egész 
falu alakul ki, sok védett kamrával. Egyetlen 
hangyatelep sok Squamellaria növényt foglal 
el. A Squamellaria és a Philidris kölcsönösen 
függnek egymástól, egyik sem maradna fenn 
a másik nélkül.     

(sciencedaily.com, 2016. november 22.)

A FELMELEGEDÉS CSÖKKENTI 
A VULKÁNKITÖRÉSEK 

HŰTŐHATÁSÁT

A vancouveri University of British Co-
lumbia egy friss tanulmánya arra kere-
si a választ, hogy miként érvényesül-
hetnek a nagy, robbanásos vulkánkitö-
rések a felmelegedő földi légkörben. 
Régóta ismert tény, hogy a sztratoszfé-
rát elérő robbanásos vulkánkitörések hű-
tik a bolygónkat, a kitörés során a sztra-
toszférába jutó kén-dioxid aeroszolok ré-
vén. A sztratoszférából a kitörések hatá-
sára feljutott aeroszolok csak hónapok, 
vagy akár évek alatt ülepednek ki, s eköz-
ben a napsugárzás egy részét visszave-
rik a világűr felé. Mi történik, ha a klí-
mamodellek által jósolt mértékű felmele-
gedés közepette történik a vulkánkitörés? 
A kutatók a klímamodellekben jósolt két 
szélső értékű szén-dioxid-koncentrációval 
(2100-ra várható min. 600 ppm, max. 1200 
ppm) számolták ki a vulkánkitörések anya-
gának légköri útját. A troposzférában a hő-
mérséklet emelkedésével egyidejűleg foko-
zott rétegződés is kialakul, ennek a jeleit 
a trópusokon már láthatjuk. A rétegződés, 
vagyis a keveredés lehetőségének csökke-
nése miatt a nagy erejű kitörések anyaga 
még a troposzférában csapdába esik, nem 
tud feljutni a sztratoszféráig. A troposzférá-
ból néhány hét alatt kimosódik a kitörés ál-
tal feljuttatott anyag, így a hűtőhatása sem 
érvényesülhet. Mindamellett, hogy réteges-
sé válik a troposzféra, még a felső határa is 
magasabban lesz, ez pedig tovább gyengíti 
a vulkáni gázok sztratoszférába jutásának 
esélyét. A modellszámítások alapján azok a 
kitörések, amik az elmúlt 15 évben képesek 
voltak elérni a sztratoszféra alsó régióját, 
2100-ban már túl gyengék lesznek ehhez, 
és a mostaninál 2–12%-kal kevesebb kén-
dioxid jut csak fel, de 2300-ra akár 25%-kal 
is csökkenhet a mennyiség.

Mivel a hőmérséklet várható emelkedé-
sét jelző jelenlegi klímamodellek a vulkán-
kitörések hatásának egy, korábbi értékekből 
nyert átlagos állandójával számolnak, a kitö-
rések hatásának csökkenése miatt pontatlan 
eredményt kapunk. 

(Journal of Geophysical Research: 
Atmospheres, 2016. november 16.)

A ROSS-JÉGNYELV VIBRÁCIÓJA 
LÉGKÖRI HULLÁMOKAT KELT

Néhány éve lidar mérésekkel felfedeztek az 
Antarktisz felett egy állandóan jelen lévő 
nehézségi hullámokat mutató légköri régi-
ót. A hullámok 3–10 óra periódusúak, 20–
30 km hullámhosszúságúak, és 30–115 km 
magasságban mutatták ki őket. A nehézségi 
hullámok jól ismertek Földünk légköréből, 
de ilyen, állandósult helyzetűt eddig nem 

találtak, rejtély volt a létrejöttük oka. Ezen 
légköri hullámok a bolygó más területein 
valamilyen felszíni vagy felszín közeli aka-
dály felett áramló légtömegekben alakulnak 
ki (pl. a futóáramlat, hegységek, nagyobb 
viharok, időjárási frontok), ám a McMurdo 
állomásról észleltek bizonyosan nem ilyen 
jelenségekhez köthetőek. 

A friss kutatás kimutatta, hogy a hatal-
mas kiterjedésű Ross-jégnyelv vibrációjá-
nak köszönhetőek. A jégnyelvek rezgése-
it elsődlegesen abból a célból vizsgálják, 
hogy a jég stabilitását, s a jégtáblák, jéghe-
gyek leszakadását megismerjék, előre jelez-
hessék. A jégnyelv alatti tenger hullámzása 
a jégnyelvben ember által nem érzékelhető 
rezgéseket okoz, s e felszíni hullámok, va-
lamint ezek rezonáns frekvenciái határoz-
zák meg a légkörben felfelé haladva növek-
vő hullámhosszúságú nehézségi hullámo-
kat, a rezgések átadódnak a jégnyelv feletti 
légrétegnek, s ott felnagyítódnak. Ha a jég 
a rezgés során 1 cm-rel emeli meg a felette 
lévő levegőt, ez legalsó légrétegben ugyan 
még pici, de hullám emelkedése során a 
ritkuló légkörben már több száz méteres 
amplitúdójúvá válik A magaslégkörben a 
hullámok már akkorák, hogy a lidar- és ra-
darmérésekkel könnyen észlelhetőek, ezért 
a kutatók a későbbiek során még kifinomul-
tabb radarokat szeretnének bevetni a még 
precízebb vizsgálatokhoz.

Kétféle modell segítségével is kiszá-
molták a vibráló jégnyelv rezonanciáit, s 
mindkettővel 3–10 órás periódust kaptak 
eredményül, valamint a kapott hullám-
hosszak is megfeleltethetőek a jég vib-
rációjának. Ha az elmélet megállapításai 
helyesnek bizonyulnak, akkor az olyan, 
egyébként igen nehezen mérhető erőket, 
mint a jégnyelv alatti tenger hullámzása 
hatására létrejövő feszültséget, a légköri 
nehézkedési hullámok vizsgálatából visz-
sza lehet számolni.

Mivel a jégnyelvek szárazföldi glecs-
cserjég (édesvíz-jég) tengeren úszó nyúl-
ványai, így a feldarabolódásukkal hozzájá-
rulnak a tengerszint emelkedéséhez, ennek 
mértékét igen fontos pontosabban megjó-
solni. Az aprózódást kiváltó erők mérése 
ehhez ad jelentős segítséget.

(Journal of Geophysical Research, 
2016. szeptember 20.)

A Ross-jégnyelv pereme
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SZÉNSZÁLLAL ERŐSÍTETT 
SELYEM TERMÉSZETES ÚTON

Korábbi kísérletek során már különféle 
anyagok selyemhernyó-táplálékba elegyíté-
sével létrehoztak festéket, elektromosan ve-
zető polimert, vagy antimikrobiális anya-
gokat tartalmazó selymet, most azonban 
a kínai Csinghua Egyetem kutatói szén-
nanocsövecskéket és grafént etettek a her-
nyókkal – sikeresen. A szederfa (Morus al-
ba) leveleit faló hernyók képesek a táplálék-
kal együtt elfogyasztott anyagot a selyembe 
építeni, ezért a hozzáadott anyagokat vízzel 
elegyítve a levelekre permetezték. A vizes 
elegy 0,2 tömegszázalékban tartalmazta az 
1–2 nm nagyságú szén-nanocsövecskéket, 
illetve a grafént. A kutatók a bebábozódás 
után kinyert selyemszálakat vizsgálták meg, 
a szálakat 1050 °C-ra hevítették, majd tanul-
mányozták a fehérjéik szerkezetét és elekt-
romos vezetőképességét. Kiderült, hogy az 
így módosított selyem jól vezeti elektromos-
ságot, míg a normál selyem szigetelő tulaj-
donságú. Raman spektroszkópos és elekt-
ronmikroszkópos vizsgálatokkal azt is kimu-
tatták, hogy a módosított selyem fehérjéinek 
kristályszerkezete nagyobb rendezettséget 
mutat a normálénál. Habár maguk a beépült 
szén-nanorészecskék nem láthatóak a felvé-
teleken, ennek valószínűleg az az oka, hogy 
csak igen kis mennyiségben tartalmazza a 
selyem ezen összetevőket.

A szénszállal erősített selyem felhasz-
nálási területei lehetnek a gyógyászatban a 
biológiailag lebomló implantátumok, vagy 
elektronikai iparban a vezetőképességet ki-
használó „okos” textilek, illetve egyszerűen 
csupán az erős védőöltözetek gyártása. Ha-
sonló eredményt a selyemszál utólagos keze-
lésével is el lehet érni, azonban az költséges 
és sok mérgező anyag felhasználását igény-
lő folyamat.

Kérdéses még, hogy miként képesek a 
hernyók beépíteni a táplálékkal bevitt anya-
got a szövőmirigyek termékébe, a selyem-
szál alapját adó fehérjébe. Mekkora mennyi-
ség épül be a táplálékhoz kevert anyagból, s 
mennyi távozik a selyemhernyó ürülékével? 
Ezek megválaszolása után aztán már ipari 
mennyiségben és ráadásul környezetbarát 
módon készülhet a megerősített és elektro-
mosan vezetőképes selyemszál.

(NanoLetters, 2016. szeptember 13.)

ÚJ NÖVÉNYKÜLÖNC JAPÁNBÓL

Manapság igen ritka, hogy új virágos nö-
vényfajt fedeznek fel Japán területén, mi-
vel a szigetek flórája alaposan feltárt. 2016 
áprilisában azonban mégis egy új fajra 
bukkant Kendzsi Szuecugu, a Kobei Egye-
tem professzora, a Kagosima prefektúrához 
tartozó Kurosima szigetén. Az orchi-

deafélékhez tartozó növény a Gastrodia 
kuroshimensis nevet kapta az élőhelye után, 
s különc volta abban nyilvánul meg, hogy 
se nem fotoszintetizál, se nem nyílnak ki 
a virágai. A növény mikoheterotróf, azaz 
gombát parazitáló faj, tápanyagait kizáró-
lag a neki otthont adó gombából szívja fel 
(az orchideák, legalább életük egy részében 
gombákhoz kötődve képesek csak fejlődni). 

Virágot ugyan hajt, de azok nem nyílnak 
ki, mivel a növény zárt beporzású, így ar-
ra már nincs szükség, hogy energiát és táp-

anyagot pazaroljon a nagy mennyiségű pol-
len, nektár termelésére vagy a szirmok nö-
vesztésére. A zárt beporzás ugyan hátrányos 
a genetikai változatosság, s így a környezeti 
változásokhoz való alkalmazkodás szem-
pontjából, de a növényfaj túlélését mégis 
jelentősen növeli, mivel kedvezőtlen körül-
mények esetén is képes így magot nevelni. 
Számos növény él ezzel a stratégiával rész-
legesen, vagyis egyaránt hoz keresztbepor-
zású és zárt beporzású virágot, s ha a körül-
mények zordra fordulnak, akkor csak zárt 
beporzásúakat nevel. A G. kuroshimensis 
a zárt beporzási stratégiával képes akkor is 
szaporodni, ha beporzók sincsenek jelen, 
és a tápanyagok sem állnak rendelkezésre 
nagy mennyiségben. A zárt beporzású nö-
vények hatékonyabban alkalmazkodnak a 
helyi körülményekhez, génállományukból 
kiszóródnak azok a gének, amelyek káros 
hatásúak lehetnek, viszont a módszer koc-
kázatos akkor, ha változó körülményekhez 
kellene alkalmazkodnia a növénynek. A G. 
kuroshimensis remek lehetőséget ad a zárt 
beporzás ökológiai jelentőségének, evolú-
ciójának és genetikai mechanizmusainak 
további tanulmányozására.

(https://www.sciencedaily.com/
releases/2016/10/161014092115.htm)

Gastrodia kuroshimensis
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A természettudományos munkák ki-
emelkedően fontos alkotórészei az 
illusztrációk. Mondhatjuk, hogy az 

illusztrációk milyenségén is nagyban áll 
vagy bukik egy tudományos publikáció 
érthetősége, megcélozható közönsége, és 
végső soron a sikere. Manapság a tudo-
mányos képalkotó módszerek sokadik re-
neszánszukat élik, és viharos gyorsaság-
gal fejlődnek, így ma már olyan képmeg-
jelenítési módszerek is általánosnak szá-
mítanak, melyekről 10–20 évvel ezelőtt 
még csak álmodoztak a szakemberek. Az 
1900-as évek derekán még újdonságnak 
számított egy elektronmikroszkópos kép, 
az 1800-as évek elején pedig egy egysze-
rű fényképes illusztráció is valóságos bo-
szorkányságnak tűnhetett. Nem csoda hát, 
hogy a különböző korok legnívósabbnak 
számító természettudományos munkáinak 
illusztrációit szemlélve olyan csemegékre 
bukkanhatunk, és olyan kérdések vetőd-
hetnek fel, melyek bárki számára megis-
merésre érdemesek.

A fosszíliák olyan állatok maradványai, 
melyek ma már nem élnek Földünkön, egy-
fajta vad és távoli egzotikumot hoznak az 
ember képzeletvilágába. Az őslénykutatók 
már emberöltőkkel ezelőtt is nagy energiát 
fektettek abba, hogy munkáikat igényesen 
és érthetően illusztrálják, így a bőséges áb-
rázolással ellátott őslénytani munkák száma 
csillagászati. Ezek között figyelemre érde-
mes minden kézzel készített ábra, festmény, 
metszet, ceruzarajz stb., melyek sok eset-
ben hiánytalanul pótolták a fényképezőgé-
pet. Természetesen a tudomány mai állása 
szerint helytelenül kivitelezett ábrázolásokat 
(pl. egy régi élő ősállat-ábrázolást) nem sza-
bad elvetni, elítélni vagy kigúnyolni, hiszen 
az akkori tudósok és a velük együtt munkál-
kodó művészek a kor legfrissebb eredmé-
nyeit, és legjobb tudásukat használták kép-
anyagaik elkészítéséhez. Ugyanakkor igen 
figyelemre méltó, hogy egyes illusztrációk, 
melyek a vizsgált fosszíliákat mutatják be, 
olyannyira dicsérik a művész kezét, hogy az 
ábrázolt ősmaradvány-példányok a mai na-

pig pontosan beazonosíthatók. Ez sokszor 
lehet hasznos, ha például egy kutató egy 
rég elveszettnek hitt, de már publikált le-
letanyag eredeti példányai után kutat. Jozef 
Vincent Luňáček 1893-ban írta le a szlová-
kiai Felsőesztergályról előkerült miocén ko-
rú cápafogakat1. Írásában egy első ránézésre 
talán nem a leginformatívabb ábrát közölt a 
fogakról, ám meglepő módon az ábráról há-
rom cápafogpéldányt egyedileg be lehetett 
azonosítani a Magyar Természettudományi 
Múzeum (MTM) őslénytani gyűjteményé-
ben (1. ábra). Luňáček ábrájának minősége 

miatt itt a példányok beazonosításakor figye-
lembe kellett venni azok apró részleteit (pl. 
törésvonalakat, foltokat és elszíneződéseket, 
hiányzó porciókat), sőt azokat a rendszertani 
félrehatározásokat is, melyek a MTM leltá-
ri cetlijein követik Luňáčekéit. A példányok 
viszontagságos útjának részletei persze örök 
homályba burkolóznak, gondoljunk csak ar-
ra a sok hányattatásra, melyet pl. az 1956-
os nagy tűzvész jelentett a múzeum gyűjte-
ménye számára. Érdekes a régi ábrázolások 
azon megközelítése, melyre azok az ugyan-
csak Felsőesztergályról előkerült, miocén 

Gondolatok a természettudományos illusztrációkról

Régi és téves ábrázolások
SZABÓ MÁRTON 

Első rész
„Ha tetszik, amit rajzolsz, akkor minden rendben van.” 

Hiroki Otsuka

1. ábra. Miocén korú cápafogmaradványok a szlovákiai Felsőesztergályról. 
A jobb oldali ábrán Luňáček 1893-as ábrája látható, melyhez balról a fogak 

nagy felbontású digitális fotóját rendeltük. A jelölt fogak jó eséllyel azonosak az 
1893-ban ábrázoltakkal (a példányok a Magyar Természettudományi Múzeum 

gyűjteményében találhatók) (A szerző felvételei)
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korú Otodus (Carcharocles) megalodon fo-
gak nyújtanak lehetőséget, melyeket Kormos 
Tivadar rajzolt le és Koch Antal közölt 1904-
ben2 (2. ábra). Koch ezeket a fogakat külön, 
új fajként, Carcharodon humilisként írta le, 
a tudomány mai állása szerint tévesen. Mint-
hogy azonban az új faj leírása Koch 1904-
es munkájában létjogosultságot nyert az 
írás publikálásával, a példányok holotípus-
példányokként kezelendők. A Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum nagy hangsúlyt 
fektet a holotípus-példányok nyilvántartá-
sára, így a múzeumi munkatársak munkái-

nak köszönhetően ezeket a példányokat ma 
már nem nehéz megtalálni. Mindenképpen 
említésre érdemes, hogy a 112 évvel ezelőtt 
rajzolt ábrák a példányokkal összevetve egy-
értelműen azonosíthatók, sőt az is megálla-
pítható, hogy az elmúlt évszázad semmilyen 
kárt nem okozott azok állapotában.

Élethű paleoillusztrációk

Érdekes kérdés azonban, hogy mi a hely-
zet abban az esetben, ha valaki nem magát 
a kövületet akarja ábrázolni, hanem azt a 
lényt, amelyhez a maradvány egykor tar-
tozott? A meglelt ősmaradvány mennyit 
mutat meg magából az élő állat képéből? 
Mennyit adhat vissza egy ammonitesz vá-

zának kőbele az egykor élt állatból? Mit 
mutat meg az alkar egy csontja magából 
az egykor élt ragadozó dinoszauruszból? 
Természetesen kritikus kérdés, hogy mi is 
maga a lelet.

Ismert, hogy a lágy szövetek az esetek 
többségében nem, vagy csak nagyon rosz-
szul fosszilizálódnak, egészen kivételes 
körülmények (és persze szerencse) szüksé-
gesek már ahhoz is, hogy egy olyan struk-
túra fennmaradjon, mint egy hüllő bőrének 
lenyomata. Ma már beépült a köztudatba, 
hogy a dinoszauruszok bőre jobbára pik-

kelyekkel borí-
tott volt, ám so-
káig e kérdéskör 
részletei komoly 
viták tárgyát ké-
pezték az e té-
mákban érde-
kelt tudósok kö-
reiben. Az olyan 
leletek, mint 
a Spanyolor-
szágban előke-
rült, vélhetően 
a Titanosauridae 
családba tarto-
zó, hosszúnya-
kú dinoszauru-
szokhoz tartozó 
bőr lenyomat -
kövületek3, egé-
szen különleges 
bepillantást en-
gednek a dino-
szauruszok ki-
nézetének rész-
leteibe. Ez ap-
rócska dolognak 
tűnhet, de ha 
egy dinoszau-
rusz illusztrált 
ábrázolásánál a 
kezünkben van 
egy ilyen infor-
máció, az tény-
szerűen fogja 

élethűbbé tenni egy paleoillusztrátor mun-
kájának végeredményét.

Ez csak egy szempont a sok közül, a 
galibák okozói általában máshol keresen-
dők – leggyakrabban ott, hogy fogalmunk 
sincs, hogy miféle fosszília az, amit a ke-
zünkben tartunk. Számtalan olyan marad-
vány van, mely a maga bizarr alakjával, és 
hívogató rejtelmességével a kezdetektől 
felforgatta a paleontológusok fantáziáját. 
Kiváló példa erre a karbonban megjelent, 
majd a triászban kihalt porcoshalnem, a 
Helicoprion. Ennek az állatnak kiváló ál-
lapotban megőrződött „fogspiráljai” is-
mertek, melyeket a legváltozatosabb élet-
helyzetben rekonstruáltak a különböző 
szerzők, kiváltképp a koraiak4 (3. ábra). 
A legújabb képalkotó eljárásokkal per-

sze ma már nem okoz gondot a rejté-
lyes Helicoprion misztikumának megfej-
tése (erről bővebben a következő, második 
részben írok majd).

Ezek azonban már majdhogynem napja-
ink történetei, de mi volt a helyzet akkor, 
amikor a kövületek felfedezése még olyan 
szinten hatott újdonságként, hogy az azok-
kal foglalkozó tudósokat egyes körökben 
eretnekként tartották számon, munkássá-
gukat pedig elítélték? 

Az elsietett orrszarv

A dinoszauruszok felfedezésének, még 
Richard Owen (1804–1892), a „dinoszau-
rusz-” elnevezés atyjának idejében, az 
ezen állatokkal kapcsolatos minden apró 
kis újdonság kiemelkedően nagy hordere-
jű hírként zúdult a természet múltja iránt 
érdeklődő nagyközönségre. Évszázadok-
kal ezelőtt azonban, amikor ezek az állatok 
újdonságok voltak, és a velük kapcsolatos 
anatómiai ismeretek még igencsak gyerek-
cipőben jártak, bizony sor került pár érde-
kes fordulatra a dinoszauruszok kinézeté-
ről alkotott elképzelések kapcsán. Kiváló 
példa erre az Iguanodon dinoszaurusznem 
„orrszarvának” története, melyet számos 
irodalom említ5.

Gideon Algernon Mantell (1790–1852) 
egy cipész fiaként született, s dacára an-
nak, hogy gyermekként egyszerű tanítta-
tásban részesült, ambícióinak (és jóaka-
róinak) köszönhetően 1811-ben megsze-
rezte a Királyi Sebészeti Akadémia bi-
zonyítványát. A geológia iránt már korán 
érdeklődést mutató Mantell gyakorló or-
vosként is a fosszíliák iránti rajongásá-
nak áldozta néhány órányi szabadidejét. 
1816-ban házasságot kötött egy pácien-
se, George Woodhouse lányával, Mary-
vel. Lewes-i házuk csakhamar elkezdett 
megtelni a környék fosszíliáival (még a 
padlót is ősmaradványok lepték el). Az 
élet furcsa csavarjaképp, éppen Mary 
volt az, aki az Iguanodon első fontos le-
letét megtalálta – ez a lelet egy fogma-
radvány volt. Mantell már korábban is 
talált nagy hüllőkhöz tartozó csontkövü-
leteket a környék kőfejtőiben, ám Mary 
példánya Gideon minden, a környéken 
gyűjtött csontokra vonatkozó elméletét 
felforgatta. A fog egy vízilóhoz vagy orr-
szarvúhoz hasonló növényevő emlőséhez 
volt hasonlatos, s erről a kor neves ter-
mészettudósa, a zoológia, a geológia és 
az anatómia korai, ám kiváló szakembe-
re, Georges Cuvier (1769–1832) is ek-
képp vélekedett. A környékről származó 
csontok a kor őslénytani ismereteinek hi-
átusai miatt nehézkesen voltak meghatá-
rozhatók, a fogak hüllő mivoltát kétség-
telenül igazoló állkapocs pedig egyelő-
re hiányzott. A Mary által lelt fog erő-

2. ábra. A felsőesztergályi Otodus (Carcharocles) megalodon fogai, 
tévesen új fajként, Carcharodon humilisként leírva. A rajzok Koch 

1904-es munkájából származnak, felettük az ábrázolt fogak eredeti 
példányai láthatók megegyező nézetekben (a példányok a Magyar 

Természettudományi Múzeum gyűjteményében találhatók)
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sen kopott volt, s azt, hogy hüllő foga-e, 
sokáig vitatta a tudományos közönség. 
Mantell azonban már ekkor említést tesz 
egy „szarvféle lelet”-ről, amely ugyan-
azon kőzetrétegből került elő mint a fog, 
és „nemigen különbözött sem méretben, 
sem formában egy orrszarvú hátulsó tül-
kétől.”5

Gideon Mantell olyan sok hüllőcson-
tot gyűjtött Weald rétegeiből, hogy ala-
pos vizsgálatukból az is világossá vált 
számára, azok több fajhoz tartoztak. A 
Mary által talált fognak, az általa képvi-
selt fajnak azonban mégis különös jelen-
tősége volt Gideon számára. Az ehhez a 
fajhoz rendelt csontok alapján Mantell gi-
gászi méreteket tulajdonított az állatnak. 
1824-ben Mantell hozzálátott az e fajról 
szóló tudományos munka megírásához. 
A készülő illusztrációk kiegészítéséhez 
nagyon szeretette volna felhajtani egy 
Iguana tuberculata (ma Iguana iguana, 
magyarul zöld leguán) állkapcsát. A lon-
doni Hunterian Múzeum akkori kurátora, 
William Clift saját kezűleg rajzolt képeket 
Mantellnek, ábrázolva a modern leguán 

állkapcsát, valamint (felnagyítva) annak 
fogait is. A mai leguán fogaihoz való erős 
hasonlatosságuk okán a wealdi fogleletek 

gazdáját Mantell 
végül Iguanodon-
nak nevezte el6.

Mantellt azon-
ban továbbra sem 
hagyta nyugod-
ni az a bizonyos 
szarvszerű csont-
darab. 1825-ben is-
mét meglátogatta a 
Hunterian Múzeu-
mot, s ott a recens 
csonttani mintákat 
vizsgálgatva ész-
revette, hogy egy 
ma is élő leguánfaj 
ugyancsak szarva-
kat visel. Mantell 
ekkor kezdte azt 
gyanítani, hogy a 
szóban forgó óriá-
si termetű hüllő is 
szarvakat viselt. 
Mantell elképzelé-
sének megfelelően, 
az Iguanodon el-
ső testrekonstrukci-
ói között sok orrszarvval való ábrázolás 
ismert. Mantell 1852-ben bekövetkezett 
halála miatt már nem tudott részt venni 
a londoni Kristálypalotában (Crystal Pa-
lace) kiállítandó, betonból, acélból és tég-
lából készülő dinoszauruszszobrok megal-
kotásában. Ezeket végül Richard Owen és 
Waterhouse Hawkins alkották meg, köz-
tük két orrszarvas Iguanodont is. Közü-
lük a négy lábon álló szoborban, annak 
elkészülte előtt, Owen huszonegy fős ban-
kettet adott 1853 szilveszterén (4b. áb-
ra). Megjegyzendő, hogy a sokak által 
megkérdőjelezett lelkületű személyiség, a 
Mantell munkásságát oly sokszor nyilvá-
nosan becsmérlő és kétségbe vonó Richard 
Owen e szobrokon saját elképzeléseit ön-
tötte formába az Iguanodon testalkatát ille-
tően, s hogy e jeles banketten (talán Owen 
külön intézkedésére) Mantell munkásságát 
mindösszesen egyetlen kis táblácska volt 
hivatott hirdetni az Iguanodon farkánál, az 
árnyékban.

Később Bernissart mellett előkerültek 
olyan kiváló állapotú Iguanodon-fosszíliák, 
amelyekből egyértelműen kiderült, hogy 
a Mantell által orrszarvként számon tar-
tott maradványok valójában az állatok hü-
velykujjának módosulataiként tartoztak 
azok mellső végtagjaihoz. Az ehhez hason-
ló képleteket sok kutató a ragadozók elleni 
védekezés eszközeinek tekinti.

Az Iguanodon hüvelykujj-tüskéjének 
esete kiválóan példázza azt, amikor egy 
állat megjelenéséről kissé korán szeret-
nénk képet alkotni. Előfordul azonban, 
hogy az adott ősállathoz tartozó kövületek 
már a felfedezés viszonylag korai szaka-
szától kezdve súrolják a napjainkban elő-

kerülő példányok minőségét, s mégis ezen 
őslények esetében csupán az elmúlt évek-
ben került a kutatók kezébe a megfelelő 
technológia, hogy közelebb jussanak azok 
megjelenésének részleteihez. Ezekről a le-
bilincselő technológiai bravúrokról a kö-
vetkező részben teszek említést.  R
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Mantell által); B – „Vacsora az Iguanodonban” (az 
Iguanodon-szobrot még szarvval alkották meg) (Forrás: 

Illustrated London News, 1854); C – Iguanodon mellső 
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(Forrás: en.wikipedia.org); D – Iguanodon-rekonstrukció 
napjainkból (Forrás: images.dinosaurpictures.org)

3. ábra. A Helicoprionról alkotott 
elképzelések 1899-től. A korai modellek 

(A–D) úgy ábrázolták a fogspirált, 
mint egy védekezőeszközt a test külső 

felszínén, míg az újabb elképzelések már 
a táplálkozással hozzák összefüggésbe 

(Illusztráció: Ray Troll 2013; Tapanila et 
al., 2013 nyomán)
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Furcsa, mesebeli nevű barlangok bújnak meg a Pilis fehér 
mészkősziklái, illetve a Medves sötét bazalttömbjei rej-
tekében. Egyikük fel az égbe tekint, a másik le a mélybe 

hanyatlik. Mint fény és árnyék, világos és sötét örök ellenté-
te. Valójában nem is a klasszikus, jól ismert barlangokról van 
itt szó, hiszen az egyik „csak” egy barlang sziklaelőcsarnoka, 
a másik pedig a bányászati tevékenységnek köszönheti létre-
jöttét. Nincsenek hosszú keskeny járataik, melyek tágas ter-
mekkel váltakoznának és látványos cseppkövek sem díszítik 
falaikat. Ráadásul olyan kevéssé látogatott helyen találhatók 
(egyikhez még jelzett turistaút sem vezet), hogy a széles kö-
zönség előtt alig ismertek. Mégis, aki egyszer idetéved, az 
olyan mesebeli, sajátos hangulatú környezetben találja magát, 
ahol nemcsak a látvány ejti rabul, hanem megélheti a felfede-
zés örömét is: tehát a kaland garantált!

Tündérkapu: a Strázsa-barlang sziklaboltozata

Dorog és Esztergom között, a Pilis északi és egyben legnyugatibb 
részén található a Kis-, és Nagy-Strázsa-hegy. A környezetükből 
markánsan kiemelkedő 233 méter, illetve 303 méter magas mész-
kőtömböket földrajzi értelemben nem igazán nevezhetjük hegy-
nek, de elhelyezkedésükből adódóan csodálatos kilátás nyílik róluk 
északon a Dunára és Esztergomra, északkeleten és keleten a Viseg-
rádi-hegységre, délen a Pilisre, nyugaton Dorogra és a Gerecsére. 
Elnevezésük a legenda szerint Esztergom 1595-ös sikertelen ost-
romához kapcsolódik, amikor Mansfeld Károly elfoglalta és erős 
őrséget, vagyis strázsákat állíttatott ide. A Nagy-Strázsa-hegyhez 
közeledve már messziről kivehető egy hatalmas sziklaboltozat, a 
Tündérkapu. Ez nem más, mint a Strázsa-barlang látványos elő-
csarnoka, amely 290 méter magasságban található és délnyugat felé 
tekint. A sziklaboltozatnak több, égre néző „ablaka” is van, amelyet 
keskeny sziklahidak, csipkézett kőgerendák hálóznak be. Hatásuk 
olyan, mintha föld és ég itt tényleg összeérne. Az ősi időkben talán 
az ilyen mágikus átjárón, vagyis Tündérkapun keresztül közleked-
hettek a mesebeli lények is világaik között. 

Meghatározó kőzete a dachsteini mészkő, amely kb. 200 
millió évvel ezelőtt, a  felső-triász időszakban keletkezett a 
Tethys-tengerben. A területet a hegységképző erők 65 millió 
évvel ezelőtt, a kréta időszakban emelték a felszínre. A későb-
bi korokban még többször borította el tenger, melynek kőze-
tei a mozgások hatására alaposan összetöredeztek és megrepe-
deztek. 21–22 millió évvel ezelőtt, a miocén korban aktivizá-
lódtak a Visegrádi-hegység, valamint a Börzsöny vulkánjai. A 
vulkáni működés hatására a mészkő repedéseiben forró vizes 
áramlások törtek utat és belőlük ásványi anyagok, főleg kalcit 
rakódott le. 

A barlang kialakulása a termálforrások tevékenységével hoz-
ható összefüggésbe. A lehulló csapadékvíz a kőzetrepedések 
mentén a mélybe szivárogott, s minél mélyebbre került, annál 
jobban felmelegedett. A lezökkent kőzettömbök határán, a tö-
résvonalak mentén aztán újra feláramló meleg vizes, többnyi-

„Tündérkapu és Sárkánytorok”
LADÁNYI LÁSZLÓ

HAZAI TÁJAKON

A sziklaboltozatnak több, égre néző „ablaka” is van 
(A szerző felvételei)

A Strázsa-barlang előcsarnokának hatalmas gömbfülkéit, 
kioldásait is a hévizek alakították ki 

A sziklaablakokat keskeny sziklahidak, csipkézett 
kőgerendák hálózzák be
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re kénsavas oldatok jelentékeny oldó munkát végeztek. Ilyen 
hévízfeltörések hozhatták létre 1–2 millió évvel ezelőtt a kör-
nyék barlangjait. A Strázsa-barlang előcsarnokának hatalmas 
gömbfülkéit, kioldásait is a hévizek alakították ki. Látványos 
korráziós* kürtői az idők folyamán, a beomlások miatt egyre na-
gyobbodtak, míg végül elnyerték mai alakjukat.

Környezetének modern kori története is különleges, mivel 
közel száz évig katonai lőtérként funkcionált, ezért szinte érin-
tetlenül megőrizte természeti értékeit. Egyedülálló növényvilá-
ga és barlangjai miatt a Duna-Ipoly Nemzeti Park fokozottan 
védett területei közé tartozik. Maga a Strázsa-barlang le van 
zárva, csak szakmai érdeklődők látogathatják. A Tündérkapu, 
a barlang bejárati sziklaboltozata ellenben látogatható. Aki iga-
zi barlangi élményre vágyik, annak jó választás lehet a közeli 
Sátorkőpusztai-barlang. Utóbbi 1993-tól a nagyközönség szá-
mára is nyitva áll. Megtekintése előzetes bejelentkezés útján le-
hetséges. Gondozója és üzemeltetője a Benedek Endre Barlang-
kutató és Természetvédelmi Egyesület (BEBTE). 

Megközelíteni legkönnyebben a Kökörcsin Erdei Iskola fe-
lől lehet, amely Esztergom-Kertváros mellett, a Dorogot elkerü-
lő 117 sz. főút és a Suzuki út kereszteződésében található. A túra 
kiegészíthető a Kis-Strázsa-hegyi Tanösvény (1200 m) bejárásá-
val, amely a környék élővilágát mutatja be. A tanösvény utolsó 
állomásánál lévő „Gyilkos-tó” melletti földút vezet a Tündérkapu 
sziklaboltozatához. 

A sárkány torkában: irány egy konzekvencia barlang!

A Salgótarjánnal határos Medves-vidék nevű kistájon található 
Közép-Európa legnagyobb (több mint 12 km2-es) kiterjedésű ba-
zaltplatója, a Medves. A fennsíkot völgyek által erősen feldarabolt 
dombhátak választják el a kiemelkedő bazaltcsúcsoktól (Salgó 
625 m, Somos-kő 626 m, Nagy-Szilvás-kő 628 m). Ezek bár kúp 
alakúak, többnyire mégsem eredeti vulkáni hegyek, hanem főként 
lávával kitöltött vulkáni csatornák maradványai. Mai formájukat 
főként a jégkorszak során nyerték el. 

Közvetlenül a Nagy-Szilvás-kő csúcsa közelében egy érde-
kes és ritkán látható sziklaformációval találkozhatunk. Ez a Sár-
kánytorok- barlang, amely két egymást keresztező törés mentén 
alakult ki. Bár elnevezésében szerepel a barlang, mégis inkább 
egy hosszanti, elkeskenyedő, függőleges falú sziklahasadékra 
hasonlít, mely látszólag a hegy gyomrába vezet. Teljes hosszá-
ban bejárni elég nehéz, mert a délnyugati végét egy hatalmas 
beszakadt sziklatömb zárja le. Mesebeli elnevezése telitalálat. 
Ugyanakkor ha leereszkedünk a „sárkány torkán”, akkor a fél-

*  Korrázió: valamely mozgó közeg (víz, szél), az általa szállított törme-
lékkel erodálja a felszínt.

homályos mélyben nem egy tűzforró helyre érkezünk. Éppen el-
lenkezőleg: igen hűvösben találjuk magunkat! Ebben a sajátos 
mikroklímában a téli jeges hó (firn) gyakran még nyár elejéig is 
megmarad. Közelében az iránytű mutatója is kicsit megbolon-
dul, ezzel csak tovább növelve a hely sejtelmes, misztikus hatá-
sát. Ha magyarázatot keresünk e különös jelenségek okaira, ak-
kor érdekes válaszokat kapunk, melyeknek a természet erői és 
az emberi tevékenység is egyaránt részese.

A Medves-térség környezetét harmadidőszaki (oligocén és 
miocén korú) tengeri és szárazföldi üledékek, valamint vulkáni 
képződmények építik fel. Szilváskő környékén a 20–25 millió 
éves homokos-agyagos üledékekre egy vékony riolittufa-, majd 
4–5 méter vastag kőszénréteg települt, amelyre ismét törmelé-
kes üledékes kőzetek rakódtak le. Utóbbiakat az erózió erősen le-
pusztította. A felszínébe mély vízmosások és völgyek vágódtak. 
Kb. 2–6 millió évvel ezelőtt (pliocén-pleisztocén) működtek a 
„nógrád-gömöri bazaltvulkánok”. Ezek bazalttufával és bazaltlá-
vával borították be a környéket. A vulkánkitörések anyaga az eró-
zió által átalakított térszín mélyedéseit töltötte ki, amely magya-
rázza a bazalttakaró eltérő vastagságát. 

A vulkáni kőzettakaró peremén a szénrétegek felszínre buk-
kantak, így a Medves térségében a szén bányászata már a 
XIX. század közepén megkezdődött és a század végére elér-
te Rónabánya-Nagy-Szilvás-kő környékét is. Itt a széntelep a 
felszínhez elég közel, 20–80 m mélységben helyezkedett el. A 
bányaművelésnek azonban hamarosan jól látható felszíni kö-
vetkezményei is lettek. A kibányászás következtében kialakult 
üregrendszer a felette lévő kőzettömeg nyomásának hatására 
„összement”. A felszín megsüllyedt, ami meggyengítette a kes-

 HAZAI TÁJAKON

A Tündérkapu bejárata

A sziklaboltozat látképe a Nagy-Strázsa-hegyről

A sziklaablakok egy mesebeli átjáróra hasonlítanak
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keny bazaltgerinc alátámasztását, így az kettényílt. Ezáltal lét-
rejött a hegy tetején egy helyenként 8–14 m mélységű, 200-300 
m hosszú hasadékrendszer/omladéklabirintus. (Keletkezésének 
pontos idejét is tudjuk. Marcinek András, a terület akkori tulaj-
donosa 1917-ben jelezte kártérítési igényét a bányavállalat fe-
lé, mivel a bányászat hatására a földjén hasadékok keletkeztek.) 

A hasadékok teteje több helyen nem nyílt szét teljesen, vagy 
éppen a beszorult kőtömbök boltozták be. Az így létrejött bar-
langokat, konzekvencia barlangoknak** nevezzük. A Sárkány-
torok-barlang ezek közül a legjelentősebb. A beszakadás kü-
lönleges mikroklímáját az okozza, hogy mélysége, zártsága 
miatt hosszan megül benne a hideg levegő. Lyukacsos szikla-
fala kedvez a párolgásnak, ami hőelvonással jár, és ez fokozza 
a lehűlést. A hasadék falát képező, vulkáni bombákkal teleszórt 
hamu magnetitszemcséket is tartalmaz, ennek eredményeként 
az iránytű kitér az É-i iránytól.

A Sárkánytorok-barlang a Salgótarján melletti Rónabányáról 
könnyen megközelíthető a Szilvás-kő tanösvényen, amely a sárga 
sáv és sárga háromszög jelzésű turistautak nyomvonalát követi. 
Útközben feltétlenül nézzük meg a Kis-Szilváskő „kukoricacsö-
ves” bazalttömbjeit, illetve a Nagy-Szilváskő oldalában levő kő-
bányát, amely 20–25 méteres magasságban tárja fel a bazalt osz-
lopos szerkezetét.  T

Irodalom

Eszterhás István: Konzekvencia barlangok vulkáni kőzetekben In: Az 
MKBT Vulkánszpeleológiai Kollektívájának Évkönyve - 1997

Horváth Gergely: A Medves-vidék természeti képe. – In: Frisnyák S. 
(szerk.): A Felvidék történeti földrajza. 1998 Nyíregyháza, pp. 63-72.

Sásdi László: Az esztergomi Strázsa-hegy és a Sátorkőpusztai-barlang 
fejlődéstörténete In: Karsztfejlődés XI.

Szombathely, 2006. pp. 253-274.
Szitvay Péter: Földtani tudnivalók a Sátorkőpusztai-barlangról 2004/2015 

(BEBTE)

**  Mesterséges anyaghiány miatt felszakadt, tömegmozgással keletke-
zett másodlagos üregek.

Trükkös Trixie

Mit keres egy 
trópusi vihar a 

Földközi-tengeren?
HÉRINCS DÁVID

Amikor a híradóban halljuk, hogy a karibi térségben, vagy 
éppen a Fülöp-szigetek környékén hurrikánok, tájfunok 
pusztítanak, akkor a hagyományos trópusi ciklonokra kell 

gondolnunk, melyek a meleg, trópusi óceánok felett jönnek létre 
örvénylésbe kezdő zivatarrendszerekből. Létezik ugyanakkor egy 
másik út is a trópusi ciklonok kialakulásához. Ennek egyik szintén 
híres képviselője a 2016-os atlanti hurrikánszezont már januárban 
megnyitó Alex hurrikán volt, mely ráadásul Európa közelében, az 
Azori-szigetektől nem messze ténykedett. Ebben az esetben mérsé-
kelt övi ciklonok alakulnak át szubtrópusi, majd trópusi ciklonná a 
mérsékelt és a szubtrópusi övezet határvidékén. Hasonló ciklonok 

néha a Földközi-tenger felett is megjelennek, ám ezek már kevésbé 
szerencsések, mivel itt jelenleg nincs olyan szervezet, mely hiva-
talosan besorolná őket, mint például az Atlanti-óceánon az ameri-
kai Hurrikánközpont. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a Földkö-
zi-tenger önmagában sajátos ciklonfajtával, a mediterrán ciklonnal 
rendelkezik, mely gyakran egyszerre hordoz magában mérsékelt 
övi és trópusi vonásokat. Ritkán azonban olyan körülmények áll-
nak fent, hogy a ciklon teljes mértékben trópusivá tud alakulni. Így 

HAZAI TÁJAKON METEOROLÓGIA

A Sárkánytorok-barlang elnevezésében szerepel a barlang, 
mégis leginkább egy hosszanti, elkeskenyedő, függőleges falú 

sziklahasadékra hasonlít

1. ábra. Délutáni műholdképek Trixie-ről október 26. és 
30. között
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volt ez például 2011. november elején a Rolf nevű vihar esetében, 
és ugyanez történt Trixie-vel is, majdnem pontosan 5 évvel később.

Azt, hogy a Trixie név pontosan honnan származik, homály fe-
di. Bár ez nem csoda, hiszen az időpontja alapján valószínűleg az 
angolszász halloweeni szokás ihlette (trick or treat). De nézzük 
sorban az eseményeket.

A ciklon kiváltója az október 26-án észak 
felől a tenger fölé érkező hűvösebb légtömeg 
volt, melynek következtében másnapra vir-
radóan meg is született Trixie a Tirrén-ten-
ger felett, még hagyományos, frontokkal ren-
delkező mediterrán ciklonként. Tőle északra 
ugyanakkor egy igen masszív anticiklon épült 
ki, így maga a ciklon teljesen önálló maradt, 
nem került kapcsolatba az Észak-Európában 
vonuló ciklonokkal. Sőt, az anticiklonnak kö-
szönhetően eleinte még délebbre, a Jón-ten-
ger fölé kényszerült, ahol a következőkben 
lelassult. Ez volt a szerencséje, hiszen itt még 
24–25 °C körüli volt a tengervíz hőmérsék-
lete. Emiatt már 28-án jelentős zivatarkép-
ződés (konvekció) zajlott a ciklonban, mely 
késő délutánra többé-kevésbé koncentrált lett 
a ciklon körül. A műholdas adatok alapján 
Trixie 29-ére virradó éjszaka szubtrópusi cik-
lonná alakult, amint a frontális struktúrája 
gyengülni kezdett, ellenben a központja kö-
rül tartóssá vált a konvekció. Az átalakulás 
után Trixie 29-étől 30-án délelőttig fokozato-
san vesztett erejéből. Ez a mérsékelt övi cik-
lonokból létrejövő szubtrópusi ciklonoknál 
megszokott dolog, de ehhez még hozzájött 
az is, hogy Trixie addig „pancsikolt” szinte 
egy helyben a tenger felett, hogy a hullám-
zás révén kissé lehűtötte azt maga körül. Ez abból is valószínű-
síthető volt, hogy az erősebb zivatarképződés csak 30-án délután 
tért vissza, amikor Trixie egy kelet-európai ciklon áramlási rend-
szerével már kissé kölcsönhatásba kerülve megindult kelet felé. 
Eközben azonban a korábbi frontális maradványfelhőzet teljesen 
a múlté lett, így a ciklon egyre inkább trópusi karakterisztikát vett 

fel. Ezen már a NOAA trópusi ciklonok erősségét 
műholdas adatok alapján (úgynevezett Dvorak-
módszerrel) becslő szervezetének is megakadt a 
szeme, és délben hivatalosan is trópusi rendszer-
nek minősítették Trixie-t, trópusi depresszió erős-
séggel. Trixie átalakulási folyamatát jól szemlél-
teti az október 26-a és 30-a közötti műholdkép-
sorozat (1. ábra), mely alapján megfigyelhető, 
ahogy a ciklon egyre szervezettebb zivatarképző-
dést alakít ki a központjában, miközben az első-
sorban a keleti oldalán látható frontális felhőzet 
30-ára feloszlik.

Látszott ugyanakkor, hogy Trixie-nek mindent 
bele kell adnia, ha ki akarja mutatni a foga fehér-
jét, ugyanis igencsak közeledett már feléje egy hi-
degfront északról, ő pedig előtte egyre gyorsabb 
sebességgel közeledett a görög szigetvilág felé. 
Nem is volt rest, az esti órákban hamar szervezett 
konvektív magot alakított ki maga körül, a 23–24 
°C-os vízhőmérséklet ellenére viszonylag erős zi-
vatarokkal, -55, -60 °C körüli felhőtetőkkel (2. áb-
ra). Bár a NOAA becslése mindvégig trópusi de-
pressziónak mutatta, valószínű, hogy ekkor már el-
érte a trópusi vihar erősséget. Az éjszaka második 
felére aztán Trixie egy szemszerű képződményt is 
kialakított, noha ekkor a felhőtető-hőmérséklet már 

magasabb, -40, -50 °C körüli volt csak, tehát a zivatarok erőssége 
csökkent benne (3. ábra).

Trixie a reggeli órákban érte el legnagyobb erősségét, erős 
trópusi viharként. Reggel és délelőtt Kythira településen több-
ször mértek a trópusi vihar erősségnek megfelelő, 63 km/h-t 
meghaladó átlagszelet. A legerősebb szélsebesség 80 km/h volt, 

melyet már hurrikán erejű, 122 km/h-s széllökés kísért. A leg-
hasznosabb szolgálatot azonban a szintén ez időben készült mű-
holdas mérés tette, mely alapján a ciklon nyugati oldalán a 100 
km/h-t is elérte a legerősebb átlagszél. Trixie délelőtt azonban 
szinte azonnal gyengülni kezdett, hiszen időközben megérke-
zett hozzá a hidegfront, illetve ő is megérkezett Kréta közelébe. 

 METEOROLÓGIA

2. ábra. Trixie már trópusi viharként, szervezett és viszonylag 
erős konvekcióval 30-án 20:00 UTC-kor (kis kivágat: felhőtető-

hőmérsékleti műholdkép)

3. ábra. Trixie 31-én 04:30 UTC-kor, amint egy jól fejlett szemszerű 
képződményt alakított ki, noha a konvekció erőssége már csökkent (kis 

kivágat: felhőtető-hőmérsékleti műholdkép)
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A nap második felében teljesen beleolvadt a hidegfrontba, így 
annak egyfajta peremhullámaként, mérsékelt övi ciklonná visz-
szaalakulva folytatta igencsak meggyorsult útját kelet felé, ahol 
november 1-jén végül feloszlott.

Az említett műholdas mérések nemcsak a ciklon pontos erősségé-
nek, hanem a típusának meghatározásában is segítségre voltak. 28-a 
és 31-e között összesen 4 olyan mérés állt rendelkezésre, mely a cik-
lon teljes áramlási rendszerét lefedte (4. ábra). Ezek alapján kitűnő-

en látszott, hogy 28-án délelőtt még mérsékelt 
övi struktúrával rendelkezett Trixie, melyet az 
aszimmetrikus, frontális „törésekkel” és ezek 
mentén markáns szélsebesség-eltérésekkel jel-
lemzett szélmező jelenített meg. Estére viszont 
már jóval szimmetrikusabb lett a szélmező, bár 
a legerősebb szél még mindig a ciklon északi 
oldalára koncentrálódott. A 30-ai képkocka már 
a szubtrópusi és a trópusi stádium közötti átme-
netet szemlélteti. Ekkorra a szélmező teljesen 
szimmetrikus lett, viszont a korábbi okklúziós 
front konvergencia-maradványa még jól kive-
hető volt a központtól északkeletre. Emellett 
ebben az időben nem volt trópusi vihar erőssé-
gű szél (barna vagy lila szélzászló) a ciklonhoz 
kapcsolódóan. 31-én aztán kitűnően megjelent 
a trópusi jelleg, a szimmetrikus szélmező és a 
központ közvetlen közelében lévő, kis területre 
kiterjedő szélmaximum révén.

Az elsődlegesen rendelkezésre álló adatok 
alapján elmondható, hogy Trixie valóban nem-
csak mediterrán ciklonként trópusi jelleget öltött, 
hanem tényleg végigment az átalakulási folya-
maton, és 29-én szubtrópusi, majd 30-án trópusi 
ciklonná alakult. Ezen adatok alapján már elké-
szíthető volt a ciklon intenzitás-becslése is, mely 
a kevés érintett szárazföld miatt főként a műhol-
das méréseken alapul, ahogy az adott pozíciók 
becslése is (5. ábra).  Y

Források

https://kachelmannwetter.com/de/sat/291b85a677a
07ffb2b3056b70ce648e7/satellit-hd-15min.html

http://hu.sat24.com/hu/gr/infraPolair
http://www.sat.dundee.ac.uk/
http://manati.star.nesdis.noaa.gov/datasets/ASCATData.php
http://www.infoclimat.fr/observations-meteo/archives/31/octobre/2016/

kythira/16743.html
http://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/2016/bulletins/archive.html
http://www1.wetter3.de/Archiv/archiv_ukmet.html

4. ábra. Műholdas (ASCAT-A/-B) szélmérések a Trixie ciklonról

5. ábra. Trixie becsült 6 óránkénti pozíciója és erőssége

METEOROLÓGIA
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 CSILLAGÁSZATTÖRTÉNET

Jánossi Miklós 1700. szeptember 27-
én az erdélyi Csíkmindszenten (ma 
Misentea, Románia) született. Nevét 

egyes források Jánosi, illetve Jánossy for-
mában közlik. Családi hátteréről és szárma-
zásáról ugyanakkor nem állnak rendelke-
zésre ennél bővebb információk. Sőt, szü-
lőhelyeként általánosságban csak Erdély, 
vagy tévesen Kolozsvár is szerepel, ahogy 
születésnapjaként a szeptember 29-i, illetve 
az 1701. július 28-i dátum is feltűnik.

A jó eszű, kiváló képességekkel meg-
áldott fiatalember 1718-ban Kolozsvárott 
csatlakozott a tudományok iránt mindig is 
elkötelezett jezsuita rendhez. Az előmene-
telét a tanulással megalapozó Jánossi 1729-
ben Bécsben matematikatanári képesítést 
szerzett, 1730–1731-ben ugyancsak a csá-
szárvárosban mélyítette teológiai ismerete-
it, bölcsészdoktorként végezve. A megszer-
zett tudásanyag átadása vezérelte, így képe-
sítésének megfelelően tanári pályára lépett. 
A rendje által előírt próbaévét 1733-ban a 
felvidéki Besztercebányán töltötte. 

Ezt követően visszatért szűkebb pátriájába, 
Erdélybe. A természettudományok iránt érdek-
lődést tanúsítva 1734-től Kolozsváron, a rendi 
akadémián – mely a Collegium Academicum 
nevet viselte – mennyiségtant oktatott. Mély 
hitbéli meggyőződése és szónoki képessége 
az ezzel párhuzamosan végzett lelkészi hi-
vatását segítette, illetve a matematika mellett 
1736–1737-ben teológiát és bölcseletet tanított. 
Az egyházi hierarchiában előrelépve 1739-ben 
(erdélyi) püspöki tanácsosi kinevezést kapott, 
és Gyulafehérvárra költözött.

Több kötet szerzőjeként is számon tartjuk: 
művei 1727 és 1738 között láttak napvilágot. 
Említésre méltó a felvidéki Nagyszomba-
tot „megéneklő” verssorozata, mely a város 
térképét is közli (Natales liberae regiaeque 
civitatis Tyrnaviensis calamo poetico 
descripti), valamint a Magyar Katolikus Le-
xikon által figyelemreméltónak tartott egy-
háztörténeti munkája (Doctrinae Ecclesiae 
primorum quinque saeculorum). Legismer-
tebb az 1737-es kiadású matematikai–aszt-
ronómiai Trigonometria plana et sphaerica 

cum selectis ex geometria, et astronomia 
problematis. Azzal a fontos megjegyzéssel, 
hogy a több csillagászati számítást is tartal-
mazó trigonometriai tankönyvnek az egyes 
életrajzi források nemcsak címét közlik hibá-
san, egymástól szolgaian átvéve az inkorrekt 
verziót, hanem azt a fontos tényt sem említik, 
hogy a kötetnek Jánossi nem szerzője, hanem 
a jezsuita akadémia révén kiadója volt (L. 
Az erdélyi matematika történetéből). A mű-
vet egyébként Jacob Gooden Jézus-társasá-
gi tanár jegyezte. Említést kell tenni továbbá 
Jánossi kartársáról, Lipsicz Mihály atyáról, aki 
matematikát, fizikát, csillagászatot, valamint 
teológiát és filozófiát oktatott; tankönyvszer-
ző volt, az algebra mellett a csillagászati té-
makörében.

Jánossinak elévülhetetlen szerepe volt a 
kolozsvári csillagvizsgáló létrejöttében. A 
csillagdaépítés ötlete és kezdeményezése úgy-
szintén a jezsuita akadémiához kapcsolódott. 
Ennek pontos dátuma nem ismert, hozzáve-
tőlegesen 1734 és 1739 között látott hozzá a 
szervezőmunkának. Az oktatási intézmény az 
említett trigonometria tankönyvre is jellem-
ző elméleti ismeretanyagot a gyakorlati tu-
dás közvetítésével szerette volna kibővíteni. 
A nemes célok megvalósításával Jánossit bíz-
ták meg, aki ekkor távcsöves megfigyeléseit a 
rendházban végezte.

Életében azonban az obszervatórium – a 
maga fizikai valójában – nem jöhetett létre. 
A kiváló elme mindössze negyvenévesen, 

1741. március 19-én Gyulafe-
hérváron elhunyt. (Az életrajzi 
források többsége – helytelenül 
– Nagyszebent adja meg halála 
helyszínéül.) A csillagvizsgáló 
megvalósulása érdekében ki-
fejtett szervezőmunkát egy má-
sik jeles jezsuita asztronómus, 
az 1750-es években Kolozsvá-
rott oktató Hell Miksa folytatta. 
Hell a Vénusz bolygó Nap előt-
ti átvonulásának megfigyelé-
sére az Északi-sarkkörön túlra 
vezetett expedíciót, Bécsben a 
csillagda igazgatója és az egye-

temen a csillagászat professzora volt, vala-
mint jelentős szerepe volt a magyarországi 
csillagvizsgáló-hálózat kiépítésében.

De ez már egy újabb felvonás kezdete…

REZSABEK NÁNDOR

A Jánossi személyével és a kolozsvári 
csillagdával foglalkozó fontosabb forrás-
munkák:
Heinrich László: Az első kolozsvári csillagda. 

Bukarest, 1978. Kriterion Könyvkiadó. 117 p.
Dezső Loránt: A magyar csillagászat története. 

Kolozsvár, 1944. Minerva Rt. A kolozsvári m. 
kir. Ferenc József Tudományegyetem Csillag-
vizsgáló Intézetének közleménye. pp. 264–265.

Jánossy Miklós. In: Szily Kálmán: Adalékok a ma-
gyarországi természetbúvárok életrajzához. Ter-
mészettudományi Közlöny 1871. nov. p. 455.

Jánossi Miklós S. J. In: Bartha Lajos, Könnyű 
József, Pischné Könnyű Edina: Magyarországi 
Csillagászok Életrajzi Lexikonja. H. n., 2000. 
Magyar Amatőrcsillagászok Baráti Köre, Nóg-
rád Megyei Csillagászati Alapítvány. p. 24.

Jánossi Miklós. In: Szinnyei József: Magyar írók 
élete és munkái. Magyar Elektronikus Könyv-
tár. http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/

Jánosi Miklós. In: Magyar Katolikus Lexikon. 
http://lexikon.katolikus.hu/J/Jánosi.html

T. Tóth Sándor: Az erdélyi matematika történe-
téből. Kolozsvár, 2004. Kriterion Könyvki-
adó. pp. 42–43.

A kolozsvári csillagvizsgáló hajnalán
Jánossi Miklós emlékezete

A lüktető erdélyi nagyváros, Kolozsvár az elmúlt századokban talán még az ország viharos történelménél is gyakoribb változásokat élt 
állt. Volt német ajkú, magyar többségű, ma román nagyváros. Tartozott a független Erdélyi Fejedelemséghez, volt a Habsburg Biroda-
lom alattvalója, a Monarchia gyorsan fejlődő települése, magyar város, ma keleti szomszédunk territóriuma. Valahogy a város csilla-
gászat- és csillagvizsgáló-története is ehhez az állandó mozgáshoz idomult. Voltak pozitív kezdeményezések, csirájában elhalt vállal-
kozások, felépülő, majd leégő obszervatórium, újrakezdések, a szervezeti keretek folytonos változása, egészen a mába nyúlóan. Rövid 
összefoglaló írásunkban a kezdetekhez térünk vissza, a 275 esztendeje elhunyt szervezőre, Jánossi Miklósra emlékezünk.

A kolozsvári egyetemi csillagvizsgáló épülete 
az 1940-es évek elején (Forrás: Dezső Loránt: 
A kolozsvári egyetemi csillagvizsgáló 1941–42. 

Csillagászati Lapok 1943. 1. sz.)
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TUDOMÁNYRÓL NÉZELŐDVE

A digitális technika térhódítása napja-
inkban egyre több érdekes mellék-
hatással jár. A közösségi portálokon 

bárki közzétehet olyan információkat, ami-
ket nem ellenőriztek, hamisak, vagy ese-
tenként rágalmazásnak is minősülhetnek. A 
sajtótermékeknél ez a veszély lényegesen 
kisebb, mivel a sajtóban közzétett hamis in-
formációkért a közlő felelősséggel tartozik. 
Azonban esetenként áltudományos cikkek 
itt is közlésre kerülhetnek, pl. csodadokto-
rok gyógyászati tevékenységét népszerűsítő, 
vagy különleges (hamis) tudományos ered-
ményeket ismertető tudósítások, amelynek 
oka feltehetően a szerzők hiányos tudomá-
nyos képzettsége és ismeretei.

Erre hívta fel a figyelmet az egyik hírcsa-
torna is [2]: „Soha nem látott mértékben ter-
jed a félrevezető, hamis hír az interneten a 
kutatók szerint. Egyelőre csak annyi biztos, 
hogy a közösségi oldalakon tízezrek jutnak 
hozzá gyorsan és nagy mennyiségben az ál-
hírekhez, de hogy ennek pontosan mekkora 
hatása van a felhasználókra, az még kér-
dés...”.

Demokratikus társadalomban a szólássza-
badság alapvető emberi jog, azaz bárkinek 
joga van saját véleményét kinyilvánítani a 
társadalom életének eseményeiről. Fontos 
azonban megjegyezni, hogy a szólásszabad-
ság nem terjedhet ki a tudomány állításai-
val kapcsolatos véleményekre. A tudomány 
ugyanis másképpen működik. Ezzel kapcso-
latban érdemes neves tudósokat idézni [3]. 

Arkagyij B. Migdal, a világhírű orosz 
elméleti fizikus akadémikus, Lev Landau 
kiemelkedő tehetségű tanítványa szerint: 
„Remélem, senkit sem kell arról meg-
győzni, hogy a tudományban a lehető leg-
nagyobb szakértelem szükséges. Egyéb-
ként minden szakma hozzáértést és szak-
avatott oktatást igényel… Művészeti al-
kotásról a szemlélő vagy hallgató joggal 
elmondhatja, hogy tetszik-e neki a mű 
vagy sem. A tudományban az ilyen meg-
állapításhoz is bizonyos szintű tudás kell. 
Nem mondhatunk ilyet: »nekem nem tet-
szik a relativitás elmélete«. Ehhez leg-
alább meg kell érteni az elmélet állítása-
inak jelentését.” 

Hogy hazai tudóst is idézzünk: Tarján 
Imre akadémikus, a SOTE Biofizikai In-
tézetének alapítója, az MTA Fizikai Tudo-

mányok Osztálya néhai 
elnöke véleménye sze-
rint: „Bizonyos korlátok 
között elfogadom, hogy 
valaki komoly tanulmá-
nyok nélkül szakember-
nek hirdeti magát a fut-
ball, a gyermeknevelés, 
a szerelem stb. területén, 
de nem tudom elfogad-
ni, hogy alapos, esetleg 
többéves előtanulmá-
nyok nélkül nyilatkozzék 
ellentmondást nem tűrve 
pl. az energia-megmara-
dás törvényével vagy a 
Heisenberg-féle határozatlansági relációval 
kapcsolatban. Néha egyes riporterek is vé-
delmükbe veszik a tudatlanságot, a félmű-
veltséget, az agresszivitást, sőt maguk is így 
viselkednek.”

A tudomány működése alapvetően külön-
bözik a média szokásos tevékenységétől. A 
tudományos kutatásban alapvető fontossá-
gú a feltevések – hipotézisek – és a bizonyí-
tott tények közötti különbséget tenni. Ha a 
tudományos médiában közzétesznek egy új 
eredményt, pontosan meg kell jelölni annak 
forrását, hogy ellenőrizni lehessen annak 
helyességét. Más szóval egy eredmény csak 
akkor minősíthető tudományos ténynek, ha 
azt kielégítő módon sikerül bebizonyítani.

Erre érdemes a közelmúltból egy példát 
felidézni. Peter Higgs angol fizikus 1960-
ban feltételezte – „megjósolta” – egy kü-
lönleges részecske létezését, amelyről szó-
ló cikkének közlését a Physics Letters fo-
lyóirat először elutasította. Az új részecske 
létezésének bizonyítéka, vagyis  egy ilyen 
részecske megfigyelése óriási gyorsító be-
rendezést igényelt, ezért erre az eseményre 
csak 2012-ben kerülhetett sor a genfi Eu-
rópai  Atommagkutató Központ (CERN) 
Nagy Hadronütköztetője néven ismert óri-
ás gyorsítójánál. (LHC - Large Hadron 
Collider). Az új részecske létezésének meg-
jósolásáért Peter Higgs csak 2013-ban nyer-
te el a fizikai Nobel-díjat, a hipotézis tehát 
csak 53 év múltán vált ténnyé, vagyis alap-
vető fizikai eredménnyé.

E bevezető gondolatok után lássuk, mi-
lyen a való (digitális) élet. A következő so-
rok egy közösségi portálon jelentek meg. 

Bár a hír első hallásra érdekesnek és fon-
tosnak tűnik, jó lenne tudni, melyik egész-
ségügyi lap közölte a közönséget védő „tu-
dományos” figyelmeztetést, amit a szó-
lásszabadságot komolyan vevő állampol-
gár fontosnak tartott a digitális közösséggel 
megismertetni. (Nem is beszélve arról, hogy 
a középiskolát végzett állampolgárban felve-
tődhet a kérdés, hogy vajon miféle fizikát ta-
nítottak neki az elavult oktatási rendserben?)

Azóta az is kiderült, hogy a LED fény-
források mérgező vegyi anyagokat tartal-
maznak, ezért veszélyesek az emberekre  
Lehet, hogy a jövőben a nép egészségére vi-
gyázó illetékesek csak „fotonmentes” fény 
használatát engedélyezik?

Lehet, hogy nemsokára lesz „hidrogén-
mentes víz” is, ami már nem veszélyes az 
állampolgárra, mert nincs benne robbanás-
veszélyes hidrogén!

Bár a digitális világ egyre terjeszkedik, 
azért a tudomány szerepét a közösségi portá-
lok remélhetőleg nem fogják átvenni, bár az 
kétségtelenül jóval kisebb költséggel járna. 
 U

Irodalom

[1] Mackay, Alan L.:  A Dictionary of Scientific 
Quotations. IOP Publishing, Bristol-Phila-
delphia, 1992.

[2] http://hirtv.hu/ahirtvhirei/egyre-tobb-a-
hamis-hir-terjed-1372771

[3] Bencze Gyula: A tudomány szabadsága 
kinek a szabadsága?, Magyar Tudomány, 
2006/8, 1008. old.

Szólásszabadság és/vagy tudomány
A fizikában nincs demokrácia. Nem mondhatjuk azt, hogy egy kutyaütőnek 

ugyanolyan joga van véleményének kinyilvánításához, mint Ferminek. 
Luis Walter Alvarez Nobel-díjas fizikus [1]
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 MATOS LAJOS ROVATA

BŐRRE TAPASZTHATÓ 
KARDIOLÓGIAI LABORATÓRIUM

A szívműködés elektromos regisztrálása, az 
EKG megjelenése minőségi ugrást jelentett 
a kardiológiai vizsgálatokban. A legújabb 
diagnosztikai műszer a mellkas bőrére ra-
gasztott regiszter, mely két EKG-elektród 
útján pontos EKG-görbét vesz fel. A két ér-
zékelő között elhelyezett biokémiai analizá-
tor a verejték laktátszintjét méri, jelezve a 
lapot viselő személy fizikai teljesítményét. 
A két paraméter érzékenyen mutatja az 
EKG, a szívfrekvencia és a laktátszint alap-
ján az olimpikonok edzései vagy versenyei 
során a fizikai teherbírás mértékét.

San Diego egyetemének professzo-
rai – Joseph Wang, a nanomérnökség és 
Patrick Mercier, az elektromos mérnök-
ség tanszékének vezetője – irányították 
azt a munkacsoportot, amelyiknek ered-
ményeit a Nature Communications kö-
zölte.„Kutatómunkánk alapvető célja az 
volt, hogy olyan, ember által viselhető 
trikorder műszer szülessen, mely egyide-
jűleg regisztrálja azokat a kémiai, fizikai 
és elektrofiziológiai jeleket, melyek nap-
közben folyamatosan keletkeznek – nyi-
latkozta Mercier professzor. – Kutatásunk 
az első lépés abba az irányba, hogy bizo-
nyítani tudjuk: ez lehetséges.”

A mozgás, sőt erős mozgás (sportolói 
csúcsteljesítmény) közben viselhető érzé-
kelő az emberi test által keltett biokémiai 
és elektromos jeleket regisztrálja. A Chem-
Phys lemez fölveszi az EKG-görbét és a 
laktátszintet, mely a fizikai terhelés mér-
tékével arányos. A bőrre ragasztott lemezt 
a mellcsont fölött helyezik el. Két oldalsó 
szélén van a két EKG-elektród, középen 
a laktátszintet mérő érzékelő. A kutatók 
hangsúlyozzák, hogy a műszer érzékelője 
mind a szívbetegeken, mind az élsportoló-
kon jól elhelyezhető.

A jelenleg forgalomban lévő, mobilis 
műszerek általában csak egy paramétert 
regisztrálnak: futás közben a lépésszámot 
vagy a szívfrekvenciát. A pulzusszámot és 
a laktátszintet párhuzamosan mérő szer-
kezet merőben újszerű. Jelenleg elsősor-
ban az élsportolókkal foglalkozó sportor-
vosok érdeklődnek iránta, mert ennek a 
két paraméternek: a szívfrekvenciának és 
a laktátnak a párhuzamos mérése a sport-
teljesítmények növelésének, az edzés ve-
zetésének igen alkalmas technikája lehet. 
Ugyanakkor ezek ismerete a szívbetegsé-
gek megelőzésének és kezelésének új le-
hetőségeit is jelentheti.

A mérnökök sokat kísérleteztek a mé-
rőfejek optimális elhelyezésével. Kide-
rült, hogy a két EKG-elektród kb. 4 cm-
es távolsága ad optimális regisztrátumot. 
Az is sok munkát igényelt, hogy a 
laktátérzékelőt úgy tegyék a lap közepé-
re, hogy az elektromos áramot ne zavar-
ja. Az izzadság jól vezeti az áramot, de az 
EKG-jelet torzíthatja. Ezért a kutatók vi-
zet elvető szilikon gumilapot is beépítet-
tek az érzékelőbe, mely eltereli a verejté-
ket az EKG-elektródoktól, de nem akadá-
lyozza meg, hogy az a laktátérzékelőhöz 
szivárogjon.

Az első közlemény előtt még csak három 
sportoló férfi viselte a műszert, akik 15–30 
percig kerékpároztak az ergométeren. A 
munkacsoport szerint a szerkezet jól mű-
ködik és megbízhatóan jelzi a terhelés 
mértékét. A jeleket „okoskaróra” rögzít-
heti, melynek többféle ilyen célú változata 
már elérhető.

http://otszonline.hu/cikk/borre_
tapaszthato_kardiologiai_laboratorium

JAJ, DE ÉDES!

Mind a gyerekek, mind a felnőttek szeretik az 
édes ízt, de a cukornak vannak hátrányos tu-
lajdonságai: hizlal és cukorbetegséget okoz-
hat. A XIX. század végétől a szacharint is 
mind többször használták édesítésre, bár 
egy ideig csínján bántak vele, mert felvető-
dött, hogy  esetleges veszélyes mellékhatá-
sai miatt akár daganatkeltő is lehet. Később 
tisztázódott, hogy a szacharin rákkeltő ha-
tását állatkísérletekben csak olyan adagok 
etetése után lehet kimutatni, ami a klinikai 
farmakológusok számításai szerint emberen 
legalább napi 2 kg szacharin 30 évig tartó 
fogyasztásának felelne meg. A múlt század-
ban ezért még a cukorbetegek is Édesketab-
lettát potyogtattak világszerte kockacukor 
helyett a teájukba, kávéjukba. 

Ma már többféle mesterséges édesítő-
szer létezik, ezek közül a legfontosabb 
az angol kutatók által 1976-ban kifejlesz-
tett szukralóz. Az élelmiszeriparban elő-
ször Kanadában alkalmazták, de ma már 
mindenféle édes ízű termékben világszer-
te megtalálható. A szukralóz kétszer olyan 
édes, mint a szacharin, de a cukornál a mé-
rések szerint ezerszer édesebb.

Mivel a kutatók az édesítőszer farmako-
kinetikáját nem érezték megfelelően tisz-
tázottnak, az amerikai National Intitute of 
Diabetes, Digestion and Kidney Diseases 
munkatársai Allison Sylvetsky vezetésé-

vel megvizsgálták, hogy egy doboz üdítő-
ital megivása után a gyermekek és a fel-
nőttek vérében hogyan alakul a szukralóz 
szintje. A vizsgálatban 22 felnőtt és 11 gyer-
mek vett részt. Valamennyi felnőtt 18–45 
éves korú egészséges személy volt, a 11 
gyermek ugyancsak egészséges 6–12 éves, 
testtömegük átlagosan 17 kg volt.

A felnőttek fele, 11 résztvevő kontroll-
ként 355 ml vízben oldva randomizáltan 
napi 68, 170 vagy 250 mg szukralózt fo-
gyasztott – ami 1–4 kalóriamentes üdítőital-
nak felelt meg. A felnőttek másik fele, 11 
vizsgálati alany, random elosztásban vagy 
egy doboz 355 ml Diet Rite koffeinmentes 
kóla megivásával, vagy szódavízben oldva 
fogyasztott el 68 mg szukralózt és 41 mg 
aceszulfám-káliumot. Az egyes italokat kü-
lön napokon, randomizált sorrendben kap-
ták a résztvevők. Ugyanez vonatkozott a 
gyerekekre is, akik vagy csupán 240 ml 
tiszta vizet, vagy ugyanannyi vízben oldott 
68 mg szukralózt ittak. A vérszint megha-
tározása a folyadék bevétele előtt, majd 2 
órán keresztül történt.

A testsúllyal korrigálva, a felnőttek és 
a gyermekek vérszintje hasonlóan alakult. 
A kereskedelemben kapható üdítővel, és a 
házilag, szódavízben oldott édesítővel el-
ért vérszint nem különbözött. Ez viszont 
azt is jelentette, hogy ugyanakkora adag 
elfogyasztása után a szukralóz vérszintje 
gyerekek esetében gyakran kétszerese volt 
a felnőttekének, de minden esetben szigni-
fikánsan magasabbnak bizonyult.

A kutatók részletesen tárgyalják, hogy 
a gyermekek veséjének teljesítőképessé-
ge csak lassan, fokozatosan növekszik, 
ugyanakkor az ifjú korosztály édesség 
iránti igénye a felnőttekénél is nagyobb, 
ezért a szukralóz hosszú távú hatását to-
vább kell vizsgálni, annál is inkább, mert 
az üdítőitalokon kívül mind több más 
élelmiszer ízesítésére is használják ezt 
az anyagot.

http://otszonline.hu/cikk/jaj__de_edes

Orvosszemmel
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FOLYÓIRATSZEMLE

(2017. február)

SZUPERNÓVA A SZOMSZÉDBAN 

Éppen három évtizeddel ezelőtt, 1987. feb-
ruár 23-án robbant fel a 165 ezer fényévre 
lévő Nagy Magelán-felhőben, a Tejútrend-
szer egyik kísérőgalaxisában egy szuper-
nóva, az SN1987A. Amikor elérte maxi-
mális fényességét (2,9 magnitúdó), ez lett 
a szabad szemmel látható legtávolabbi 
csillag, amelyet azóta is folyamatosan fi-
gyelnek a csillagászok, 1990 óta nemcsak 
a földi óriástávcsövekkel, hanem a Hubb-
le-űrtávcsővel (HST) is. (A Tejútrendszer-
ben még a távcsöves csillagászat kezde-
te előtt, 1604-ben figyeltek meg utoljára 
szupernóva-robbanást.) Az égitest ma már 
tízmilliószor halványabb, mint felvillaná-
sakor volt, de az egyre érzékenyebb mű-
szerekkel azóta is megfigyelhető, aminek 
köszönhetően számos jelentős asztrofizi-
kai eredmény született.

A felrobbanó csillag korábban egy 12 
magnitúdós kék (B3Ia színképtípusú) szu-
peróriás volt, noha korábban a csillagá-
szok úgy tudták, hogy csak a vörös szu-
peróriások válhatnak ilyen típusú szuper-
nóvává. Számítások szerint keletkezésekor 
a csillag 18 naptömegű lehetett, amiből 4 
naptömegnyi elfogyhatott, mire a mag-
jában folyó nukleáris energiatermelés a 
végső szakaszába, a szén és az oxigén, vé-
gül a szilícium és a vas felépítéséig jutott, 
ahonnan „nincs tovább”, bekövetkezett a 
gravitációs összeomlás. Modellszámítások 
szerint ekkor belsejében az anyag hőmér-
séklete elérte a 100 milliárd fokot, sűrűsé-
ge elérte az atommagokét, és létrejöhetett 
egy kb. 10 km átmérőjű neutroncsillag. 
Az összeomlás a csillag tömegének mint-
egy 10%-a neutrínók formájában távozott, 
amit a földi detektorokkal 13 másodpercig 
tartó neutrínóviharként sikerült kimutat-
ni. A neutroncsillagot azonban az elmúlt 
30 év során nem sikerült kimutatni, bár a 
legkülönbözőbb módszerekkel próbálkoz-
tak. Máig sem tudták eldönteni, hogy va-
lamilyen anyagfelhő eltakarja előlünk az 
objektumot, vagy a robbanás után behulló 
anyag újabb kollapszust váltott ki, aminek 
hatására az objektum fekete lyukká vált, 
azért nem látjuk.

A csillag összeomló magjából kiindu-
ló lökéshullám néhány óra alatt elérte az 
égitest felszínét, ahol ennek hatására az 
anyag ibolyántúli hőmérsékletűre (több 
tízezer fokra) forrósodott, és jelentős ré-

sze kilökődött a csillagközi térbe. A kifelé 
haladó UV sugárzásnak volt köszönhető a 
következő meglepő felfedezés: a sugárzás 
1,1 éven keresztül, vagyis 1,1 fényév tá-
volságig gerjesztette azt a lassan mozgó és 
viszonylag sűrű gázt, amelyet addig nem 
láttak a csillagászok, és amelyet vélhetően 
a csillag a robbanást megelőző évezredek-
ben csillagszél formájában dobott le magá-
ról. A következő meglepetést már a HST-
vel végzett megfigyelés szolgáltatta. Esze-
rint a ledobott gáz nem gömbszimmetri-
kus héjat, hanem inkább gyűrűt alkotott 
az objektum körül. Később (a HST optikai 
hibájának kijavítása után) már nem is egy, 
hanem három gyűrűt sikerült lefényképez-
ni az égitest körül, amelyek homokórára 
emlékeztető alakot formáznak az égen. A 
gyűrűk anyagát a csillag még a szupernó-
va-robbanás előtt dobta le magáról, ehhez 
hasonlót azóta más kék szuperóriások kö-
rül is megfigyeltek. 

Eközben a robbanáskor ledobott anyag 
a fénysebesség 10%-ával távolodott a rob-
banás helyétől, ezért mintegy 10 év alatt 
érte el a közel 1 fényév távolságban lévő 
gyűrűt. Az újabban és a régebben kidobott 
anyag ütközését a HST-vel 1995-től kezdve 
sikerült megfigyelni. A jelenség a vártnál 
látványosabbnak bizonyult, a gyűrű nem 
egyenletesen villant fel, hanem gyöngysor-
szerűen, mintegy 30 forró foltban. Mostan-
ra a foltok már kezdenek elhalványulni, és 
az ütközés hatására láthatóan a gyűrű ero-
dálódik. Addigra a robbanáskor kidobott 
anyag sugárzásának nagyobb részét annak 
köszönhette, hogy anyagát a robbanáskor 
keletkezett, rövid felezési idejű izotópok 
bomlási hője forrón tartotta. A megfigyelé-
sekből arra következtettek, hogy a szuper-
nóva-robbanáskor 2300 földtömegnyi nik-
kel–56 keletkezett, amely 6 napos felezési 
idővel kobalt–56-tá bomlik, utóbbi viszont 
111 napos felezési idővel vas–56-tá 
alakul át. Ez a folyamat a robbanás 
után mindegy 500 napig biztosítot-
ta az anyag egyre gyengülő fényét. 
Később, mintegy 14 évig az 1200 
napos felezési idejű titán–44 bom-
lása vált a gázfelhő fő energiafor-
rásává. A radioaktivitáson alapuló 
modell egészen 2001-ig pontosan 
leírta a maradvány megfigyelt hal-
ványodását.

Ezután viszont fényesedést ta-
pasztaltak. A kidobódó anyag első 
hulláma a gyűrűvel ütközve annyi-
ra felforrósítja az anyagot, hogy az 
termikus röntgensugárzást bocsát 
ki, amit a Chandra-űrtávcsővel meg is tud-
tak figyelni. A folyamatban különösen ér-
dekes, hogy a röntgensugárzás felforrósít-
ja azt a lassabban kidobott, ezért lemaradó 
anyagot, amelyik még nem érte el a gyű-
rűt. A kidobott anyag és a gyűrű ütközé-
se következtében az elektronok egy része 

relativisztikus sebességre gyorsul. Ezek a 
mágneses térben körpályára kényszerül-
nek, emiatt a rádiótartományba eső frek-
venciájú szinkrotronsugárzást bocsátanak 
ki. Valóban, az elmúlt évtizedben sike-
rült kimutatni a gyűrű környékéről érkező, 
egyre erősödő rádiósugárzást.

Az 1987A maradványa egyelőre nem 
hasonlít az égbolton megfigyelhető köze-
li szupernóvák (például az 1572-es Tycho-
féle, vagy az 1604-es Kepler-féle szupernó-
vák) maradványára. A teljes átalakuláshoz 
jóval hosszabb időre lesz szükség. Mosta-
náig viszont a csillagászok nagyon részle-
tesen követni tudták ennek az átalakulásnak 
az első szakaszát, amikor az égitest először 
magának a robbanásnak köszönhette hihe-
tetlen fényességét, majd a radioaktív bom-
lás, később az anyag fizikai ütközése szol-
gáltatta az egyre halványodó objektum su-
gárzását biztosító energiát. Vizsgálata még 
hosszú időre munkát ad a csillagászoknak. 
Azt viszont nehéz megjósolni, mikor lesz 
újra ilyen lehetőségük. A Tejútrendszerben 
átlagosan évszázadonként történik egy szu-
pernóva-robbanás, azonban a Földről ennek 
ellenére az utóbbi 400 évben egyetlen egyet 
sem sikerült megfigyelni.

Naturwissenschaften
(2016. december 27.)

TRIÁSZ PÁNCÉLOS KROKODIL

Kínai paleontológusok szokatlan páncé-
los vízi hüllőt tanulmányoztak Kína dé-
li részének középső-triász rétegeiből. A 
Litorosuchus somnii név az egykori ten-
gerparti élőhelyre utal és a jelenléte azt 
mutatja, hogy a hüllők változatosabbak 

lehettek a triász időszakban, mint az ed-
digi adatok alapján gondolták. Más fosz-
szilis és élő hüllőkkel összehasonlítva ki-
derült, hogy a Litorosuchus lesből támadó 
húsevő volt, és a legközelebbi rokonait az 
új-mexikói páncélos ragadozók között ta-
lálhatjuk.

Litorosuchus somnii
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A jó megtartású fosszíliát a Falang For-
mációban találták Kína Jünnan tartomá-
nyában. E formáció főleg mészkövekből 
épül fel, amelyek a trópusi éghajlatú ten-
gerek sekély karbonátos platformjain ra-
kódtak le. A környezet a mai Bahamákhoz 
hasonlíthatott 240 millió évvel ezelőtt. A 
vizsgált példány körülbelül 2 méter hosz-
szú volt, és csaknem a teljes csontváz 
fosszilizálódott az orra csúcsától a farka 
végéig. Lábai úszóhártyásak, a farka hosz-
szú és magas, az orrlyukai pedig felfelé 
néztek. Ezek a tulajdonságok, valamint az 
a tény, hogy a maradványt tengeri üledé-
kes kőzetekben találták, arra utalnak, hogy 
a Litorosuchus kétéltű ragadozó lehetett. 
A farok alakja a mai „farokkal hajtott” ra-
gadozókra (például aligátorokra és kroko-
dilokra) emlékeztette a kutatókat. Ezek a 
meglepetés erejében bíznak, amikor lesből 
rárontanak az áldozatukra.

Az előzetes vizsgálatok alap-
ján a Litorosuchus a gaviálokhoz és a 
varánuszokhoz hasonlíthatott. A koponyá-
ja hosszú, alacsony és keskeny volt. A fel-
ső és alsó állkapcsában meglehetősen hosz-
szú és pengeszerű fogak helyezkedtek el. 
Ezek mellett mind az alsó, mind a felső 
állkapocsban voltak agyarszerű fogak is, 
amelyek jelentősen hosszabbak a többi fog-
nál. A felső állkapocs fogsorában volt egy 
diasztémának nevezett hézag, ami elválasz-
totta az állkapocs elülső részén lévő foga-
kat az oldalsó fogaktól. További fogak (ún. 
ínyfogak) helyezkedtek el a szájpadláson.

Az állat nyaka is viszonylag hosszú 
volt, de a teljes testhosszúságnak több 
mint felét a farok tette ki. A test egész fe-
lületét oszteodermák borították. A csontos 
képződmények a bőrbe ágyazódtak be, és 
ezek alkották a védőpáncélt. Számos kü-
lönböző formában jelentek meg, lehettek 
szögletesek és oválisak, kiemelkedő ge-
rincekkel, hosszú tüskékkel, cserépszerű 
lemezekkel, vagy kis, kavics alakú cso-
mókkal. A kínai példányban megőrződött 
oszteodermák mérete, alakja és elterjedé-
se lehetővé tette a paleontológusoknak, 
hogy nagyon pontosan rekonstruálják a 
Litorosuchust.

A triász időszak elejére rányomta bélye-
gét a perm végi kihalás, amit a földtörténet 
legnagyobb tömeges kihalásaként tarta-
nak számon a kutatók. A kihalást követő-
en a különböző hüllőcsoportok viszonylag 
gyorsan elterjedtek, hogy változatos alkal-
mazkodások segítségével elfoglalják azo-
kat az élőhelyeket, amelyek üresen ma-
radtak a kihalás eredményeképpen. A tri-
ász időszak egyik legsikeresebb csoportját 
az archosauriformák alkották, amelyeknél 
számos szokatlan, „kísérleti jellegű” test-
forma fejlődött ki. A kínai paleontológu-
sok megállapították, hogy a Litorosuchus 
is az archosauriformákhoz tartozott. Ehhez 
a nagy hüllőcsoporthoz sorolják számos 

kihalt csoport mellett a ma élő madarakat 
és a krokodilokat is.

A Litorosuchus legközelebbi rokona egy 
másik triász időszaki páncélos vízi ragado-
zó volt, a Vancleavea campi. Ez utóbbi kö-
rülbelül 5 millió évvel később lerakódott 
üledékes kőzetekből került elő az új-me-
xikói Ghost Ranch világhírű lelőhelyén. A 
Litorosuchus és a Vancleavea sok közös tu-
lajdonságon osztozik, mint például a kiter-
jedt páncélzat, de a Vancleavea pofája jóval 
rövidebb volt, és hiányzott nála néhány ko-
ponyanyílás, ami az archosauriformákat jel-
lemezte. A kutatók szerint a két állat hason-
ló élőhelyeket foglalt el, a Litorosuchus me-
leg sekélytengerekben élt, míg a Vancleavea 
az édesvizű partvidékeket tartotta ellenőr-
zés alatt. A Litorosuchus és a Vancleavea 
evolúciós vonala leszármazottak nélkül 
tűnt el, de később ugyanazt az ökológi-
ai fülkét foglalták el a phytosaurusok és 
a krokodilfélék. Habár archosauriformák 
voltak, nem tartoztak az archosauriákhoz, 
ami magában foglalta a krokodilokat, a 
repülő őshüllőket, a dinoszauruszokat 
és a madarakat. A Litorosuchus mellett 
más szokatlan archosauriformákat is leír-
tak, mint például a megvastagodott kopo-
nyájú Triopticust, vagy a lábán-szárnyán 
sikló Ozimeket. A dinoszauruszokat is az 
archosaurimorphákhoz sorolják, de ezek 
a triász időszak nagy részében még csak 
az ökoszisztémák viszonylag kis részét al-
kották.

(2016. november 30. )

JÉGKORSZAKI GYÚJTOGATÓK

A Leideni Egyetem kutatói arra az ellent-
mondásra keresték a választ, hogy hova 
lettek Európa jégkori erdőségei, amelyek 
a számítógépes modellek alapján be kel-
lett, hogy borítsák kontinensünket, miköz-
ben a rendelkezésre álló korabeli üledékek 
vizsgálataiból leginkább nyílt sztyeppe nö-
vényzete rajzolódik ki elénk.

Mintegy 21 ezer évvel ezelőtt, az utol-
só glaciális maximum idején Európa jég-
mentes területeit csak kevés fa borította, 
a legelterjedtebb növénytípusok a füves 
pusztaságokhoz tartoztak. A klíma- és a 
vele összefüggő vegetációs modellek szin-
te egyöntetűen nagy kiterjedésű erdősége-
ket számolnak Európa ezen részeire. Ko-
rábbi kutatások során spontán erdőtüzek-
nek tulajdonították az ellentmondás okát, 

ám eddig senki sem foglalkozott azzal, 
hogy vajon az emberek szerepe mi lehet 
ebben a kérdésben. A leideni kutatók ve-
zette csoport feltételezése szerint az ekkor-
ra elterjedt modern ember kiválóan bánt a 
tűzzel, s képes volt azt az őt körülvevő táj 
formálására is használni, megkönnyíten-
dő a vadászatot, gyűjtögetést és a helyvál-
toztatást. 

Az emberek által ekkor legsűrűbben la-
kott területek Európa déli és délnyugati 
régiói voltak, különösen a mai Franciaor-
szág és az Ibériai-félsziget. Az e korra da-
tált pollenminták lelőhelyei azonban saj-
nos igen kis számúak például az Alpok-
tól északnyugatra és nyugatra eső terüle-
ten, az Ibériai-félsziget délnyugati részén, 
Észak-Afrikában és a Balkán északnyugati 
régióiban, így az is könnyen lehetséges, 
hogy csupán a kevés adat miatt jelentősen 
alábecsült e területek erdőtakarója. Ugyan-
ennek az ellenkezője is igaz lehet, mivel 
előfordulhat, hogy a meglévő pollenmin-
ták nem képviselik egy nagyobb terület 
teljes növényzetét, így akár felülbecsült is 
lehet a fák száma. A vizsgálat során a le-
hető legátfogóbb adathalmazt használták 
fel, s annak segítségével következtettek a 
növénytakaróra. A másik kiindulási pont, 
amiből dolgoztak, az az üledékekben le-
rakódott faszén előfordulását összefogó 
Globális Faszén Adatbázis, ebből pedig az 
egykor volt tüzekre lehetett következtet-
ni. Természetesen a tüzek okát lehetetlen 
megállapítani, de például több területen 
(elsősorban délkeleten) szinte biztos a ter-
mészetes eredet, mivel a tüzekben érintett 
régiók a helyi klimatikus változásokkal 
egybecsengők. 

Az emberi befolyást négy szempont 
alapján tartják lehetségesnek: 1) a jégmen-
tes európai övezetben egyáltalán nem volt 
az erdőségek számára kedvezőtlen a klí-
ma; 2) a villámlás gyújtotta természetes 
tüzek gyakoriságára nem nagyon van bi-
zonyíték; 3) a jégkorszaki megafauna nem 
kedvelte az erdőségeket s nem volt jelen 
olyan létszámban, ami befolyásolta volna 

Az európai erdősültség aránya az 
utolsó glaciális maximum idején a 

pollenadatok alapján (%-ban)
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az erdők életét; 4) a csapatokban vándorló 
modern ember egész Európában elterjedt 
volt, és akár véletlenül, akár szándékosan, 
de képes volt erdőtüzeket okozni.

A villámlással járó viharok sem a klíma-
modellek, sem a faszénadatok alapján sem 
voltak elég gyakoriak ahhoz, hogy erdő-
tüzeket gyújtva jelentős mértékben csök-
kentsék erdőállományt. Az utolsó glaciális 
maximum idején több ezer éven át stabil 
volt a klíma, hiányoztak azok a fluktuáci-
ók, amelyek a korábbi időszakokban ked-
vezőtlenül hatottak az erdőkre. A megafa-
una ikonállata, a gyapjas mamut étrend-
jében nem volt jelentős volt a fák aránya, 
legalábbis a rendelkezésre álló északkelet-
ázsiai adatok alapján, de a jelenkorban élő 
nagy növényevő populációk (Afrika sza-
vannáin) esetében sem tapasztaltak a nö-
vénytakaró megváltozására utaló jelet. A 
régészeti adatok alapján az emberek e kor-
ra már sokrétűen bántak a tűzzel, épített 
tűzrakó helyeiket újra és újra felkeresték 
és használták. A hideg, száraz klíma azon-
ban kedvezőtlenül hatott az elérhető erő-
forrásokra, így kényszerűen mobilisabbak 
lettek elődeink, s számos régészeti lelő-
helyen találtak nem kiépített (tehát sza-
badon álló) tűzrakóhely-nyomokat, amik-
ből könnyedén pattanhatott ki erdőtűz is. 
Habár a véletlen és szándékos tűzokozás 
is csak szerényen emelte az erdőtüzek 
számát, az összeadódó ökológiai hatásuk 
azonban jelentős lehetett a lefuttatott szá-
mítógépes modellek alapján. 

A legújabb kutatások szerint a növény-
evő megafauna önmagában túl gyér szám-
ban képviseltette magát ahhoz, hogy ha-
tással legyen az erdősültségre, azonban e 
hatás mértékét például Észak-Amerikával 
összehasonlítva is modellezni kell majd, 
hiszen ott ebben az időszakban még nem 
volt jelen az ember. Egy ilyen jövőbeni 
kutatás feltárhatja, hogy valóban jelentős 
szerepet játszhattak-e elődeink Európa er-
deinek pusztításában.

(2016. december 13.)

GYERMEKKORI GYÖKEREK

Kutatók egy fontos ellentmondásra fi-
gyeltek fel, mely szerint a népesség ki-
sebb része teszi ki a társadalmi költségek 
– például az egészségügyi ellátás, a szoci-
ális segély és a bűncselekmények – nagy 
részét. Az egyenlőtlen eloszlás gyökerei 
pedig a gyermekkorból erednek. Azok-
nak a gyerekeknek kereken 20 százaléka, 

akik három éves korukban a legrosszabb 
eredményeket mutatták fel a szociális 
viselkedés, az intelligencia és a csalá-
di helyzet felmérése során, felnőttként a 
problémák 80 százalékát okozták. Ez ter-
mészetesen nem ok a kirekesztésre vagy a 
megbélyegzésre, sokkal inkább arra kell, 
hogy szolgáljon, hogy felhívja a figyel-
met a hatékony segítségre. Bebizonyoso-
dott ugyanis, hogy megéri, ha egy társa-
dalom az ilyen gyermekek korai megsegí-
tésébe fektet be.

Már-már közhely, hogy a gyermekkor-
nak döntő befolyása van későbbi szemé-
lyiségünkre. Régóta ismert ugyanis, hogy 
a gyermekkori traumák, a szegénység, a 
kirekesztés vagy a csonka család hozzá-
járulhatnak ahhoz, hogy valaki a későb-
biekben – a mondás szerint – lecsúszik a 
lejtőn vagy bizonytalan szociális körül-
mények közé kerül. Ezért közérdek, hogy 
az ilyen gyerekeknek olyan korán segítse-
nek, amilyen korán csak lehetséges. Hogy 
mekkora valójában a hatása a gyermek-
kori viszonyoknak – és milyen mértékben 
lehet segíteni korai beavatkozással – ,ed-
dig nagyon vitatott volt. Egyrészt uralko-
dik az a vélemény, hogy a gyerek a férfi 
apja, mivel a folytonosság a gyermekkori 
kockázatoktól a felnőttekig erősebb, mint 
eddig gondolták. Másrészt pedig – ugyan-
azon adatok alapján – óva intenek a gyer-
mekkori determinizmus mítoszától és a 
gyermekkori élmények túlzott értékelésé-
től. Hogy melyik oldalnak van igaza, azt 
eddig azért nem sikerült eldönteni, mert 
nehéz számszerűsíteni, milyen mértékű 
befolyása van a gyermekkornak a későb-
bi életpályára.

A kérdés tisztázására a durhami 
(Anglia) Duke Egyetem kutatói az 
egyik legmegbízhatóbb és legszigorúbb 
kohorszvizsgálat adatait világszerte ki-
elemezték. Az úgynevezett Dunedin-
tanulmány során 1037, 1972-ben és 
1973-ban Új-Zélandon született gyere-
ket egészen felnőtt korukig rendszeresen 
vizsgáltak és kérdeztek ki. Hároméves 
korukban alaposan megvizsgálták minden 
gyermek intelligencia-, verbális és moto-
ros képességét, valamint önkontrolljukat. 
Ezen kívül rögzítették családi helyzetüket 
és szociális körülményüket. Annak meg-
állapítására, hogy mi történt a tanulmány 
résztvevőivel, 38 éves korukban szemé-
lyes interjút készítettek velük, valamint 
elemezték hivatalos és orvosi adataikat. 
Életük digitalizálása lehetővé tette, hogy 
pontosan számszerűsítsék, mennyi társa-
dalmi költséget jelent egy személy és kik 
igényelnek több drága egészségügyi és 
szociális szolgáltatást. A cél az volt, hogy 
ezen adatok alapján megállapítsák: egy-
értelműen már a gyermekkorban kezdőd-
nek a felnőttkori problémák és ha igen, 
hogyan?

Az eredmény: mind a nyolc, a kutatók 
által vizsgált szociális és egészségügyi te-
rületen a résztvevők kereken 20 százalé-
ka a társadalmi költségek 80 százalékát 
tette ki. Teljesen mindegy, hogy melyik 
szegmenst vizsgálták – a bűncselekmé-
nyeket, a szociális területet vagy az egész-
ségügyi rendszert – ,mindenhol ugyan-
azt a koncentrációt állapították meg. Ami 
új, hogy ugyanazon személyek csoport-
ja több szegmensben is feltűnt. Ennek a 
magas kockázati tényezőjű csoportnak a 
hozzátartozói 81 százalékban voltak fe-
lelősek bűncselekmény elkövetése miatt, 
66 százalékuk kapott szociális segélyt és 
a vényköteles gyógyszerek 78 százalékát 
ők kapták. Továbbá az elhízás és a do-
hányzás is átlagon felül jelent meg ebben 
a csoportban.

Még megdöbbentőbb volt azonban 
ezeknek a személyeknek a kora gyer-
mekkorhoz való viszonyuk. Az, hogy egy 
személy a későbbiekben a problémás fel-
nőttek kereken 20 százalékához fog-e tar-
tozni, már 3 éves korukban megállapítha-
tó volt. Megfigyelték, hogy a magas koc-
kázati csoportba tartozók kortársaiktól 
ugyanabban a négy gyermekkori hátrány-
ban különböztek: társadalmi-gazdasági 
szempontból hátrányos helyzetű környe-
zetben nőttek fel, rosszul bántak velük, 
rosszabb lett az IQ-tesztjük és alacsony 
volt az önuralmuk. Ez mind a 8 vizsgált 
területre szinte egyformán érvényes volt. 
Ez konkrétan azt jelenti: hogy mi fog tör-
ténni, hogyan fog élni egy gyermek az 
élet későbbi szakaszában, adott körülmé-
nyek között már az óvodás korban meg-
jósolható.

Első pillantásra úgy tűnik, mintha az 
eredmények megerősítenék a determi-
nisztikus felfogást. Eszerint gyermek-
kori tapasztalataink termékei vagyunk, 
és nem tudunk ez ellen sokat tenni. Ez 
azt is jelentheti, hogy a félreértett társa-
dalmi darwinizmus követőinek is igazuk 
lehet. A kutatók azonban rámutatnak, 
tisztában vannak azzal, hogy ezekkel 
az eredményekkel könnyen vissza lehet 
élni, hogy személyeket vagy csoporto-
kat megbélyegezzenek és sztereotípiákat 
megerősítsenek. De a tanulmány, épp el-
lenkezőleg, azt mutatja, hogy a korai be-
avatkozás és a körülmények javítása a 
veszélyeztetett és felbomlott körülmé-
nyek között élő gyerekek részére valódi 
segítséget jelenthet. A tanulmány célja 
nem az volt, hogy a gyermekek életét to-
vább bonyolítsák, megbélyegezzék őket, 
hanem világossá szeretnénk tenni, hogy 
mindenkinek az az érdeke, ha ezeknek 
a gyerekeknek korán segítenek. A ko-
rai beavatkozás a társadalom számára jó 
befektetés, mert később sokkal nagyobb 
társadalmi költségeket lehet ezzel meg-
spórolni.
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2017. FEBRUÁRA TERMÉSZET VILÁGA MELLÉKLETE

– Kedves Tanárnő! A Természet Világa 
25. jubileumi Természet-Tudomány 
Diákpályázatán, 2016. március 19-
én a legjobb felkészítő tanárnak járó 
Metropolis-fődíjat vehette át. Számított er-
re? Milyen érzés volt, a sok jó tanár közül 
elsőnek meghallani a nevét?

– Azt gondoltam, hogy díjat fogok kap-
ni, hiszen ez benne volt a meghívóle-
vélben, arra viszont nem számítottam, 
hogy ez a Metropolis-fődíj lesz. Nagyon 
jól esett, úgy éreztem, hogy ez munkánk 
megkoronázása, hiszen sokat dolgozunk 
egy-egy tudományos munka megírásá-
val és ilyenkor érzem, hogy tevékenysé-
günk nem hiábavaló. Hálás vagyok ezért 
a Természet Világa szerkesztőségének, a 
díj kiírójának és diákjaimnak, akik lelki-
ismeretes munkájukkal elérték azt, hogy 
az Orvostudományi különdíj legkiemelke-
dőbb dolgozatait nyújtották be.

– Mielőtt a Természet Világa diákpá-
lyázatával való kapcsolatáról kérdezném, 
arra kérem, mutassa be magát. Fiatalon 
milyen élmények, hatások fordították a 
biológiához? 

– Egészen fiatalon közel kerültem a bio-
lógiához. Minden természettudományt sze-
rettem, de a biológiát éreztem magamhoz a 
legközelebb. Minden érdekelt, ami él, ér-
dekelt az élet mibenléte, az életfolyamatok 
összefüggései, a tökéletes összhang az élet-
folyamatok között, a szabályozási folyama-
tok tökéletessége. Bőven tudnám sorolni 
az élet iránt táplált csodálatomat. Líceumi 
tanulmányaim végén gondolkodtam azon, 
hogy orvos vagy biológus legyek, de na-
gyon bölcsen döntöttem, amikor a bioló-
gia mellett tettem le voksomat. Most már el 
sem tudnám képzelni másképpen. 

– Miért lett tanár? Hol végezte az egye-
temet?

– A Bukaresti Tudományegyetemen vé-
geztem biológia szakon, 1995-ben. Hálás 
vagyok az egyetemnek, mert abban az idő-
szakban kiemelkedő szakemberek irányí-
tották tudományos fejlődésemet, kiváló 
képzést kaptam molekuláris biológiában 
és genetikában és olyan rálátást nyújtottak 
a tudományra, ami meghatározta tovább-
fejlődésemet. Ennek köszönhetően lettem 
nyitott mindig az újra, és jó alapokat kapva 
lettem képes mindig lépést tartani a tudo-
mány fejlődésével, tudva azt, hogy mindig 
egy adott szakaszában vagyok az ismerete-
imnek és mindig van tovább, mindig lesz 
valami új, amit meg kell érteni és tovább 
kell adni.

A tanári pályához is az önmagamhoz 
való hűség jegyében kerültem közel, mert 
beszélni is akartam arról, hogy milyen 
csodálatos dolgok érdekelnek, és ezt a 
csodálatomat továbbadni a diákjaimnak. 
Ugyanakkor szerettem volna a tudomány 
szigorát, a szakszerűség szigorát is átad-
ni, hogy nem lehetünk amatőrök abban, 
amit csinálunk, mindig mindent szaksze-
rűen kell vizsgálni és hűségesen beszá-

molni arról, amit megtudtunk. Nem sze-
retem a felületes munkát és a körülbelüli 
következtetéseket. Ha nincs eredmény, az 
is eredmény, csak megfelelően kell beszá-
molni róla. 

– Az egyetemen, majd később a tanári 
pályája során kik voltak Önre nagy hatás-
sal, s miért éppen ők?

– Nem neveket fogok említeni, hanem 
intézményeket, hiszen az ezekben dolgo-
zó szakemberek voltak munkámra nagy 
hatással. 

2003-ban kezdtem külföldi tanulmány-
útjaimat. Akkor ismerkedtem meg az 
EMBL (Európai Molekuláris Biológiai 
Intézet) tanári továbbképzéseivel. 
Mindjárt ebben az évben Heidelbergben, 
majd Jeruzsálemben is részt vettem tanári 
műhelymunkákon, ahol a tudomány ak-
tuális kérdéseivel és kutatásaival ismer-
kedtem meg, aztán 2005-ben és 2007-ben 
is elmentem Heidelbergbe ezt a mun-
kát folytatni. 2010-ben ugyancsak az 
EMBL és EBI (Európai Bioinformatikai 
Intézet) munkájával ismerkedtem meg 
Cambridge-ben, bioinformatikát tanul-
tam, majd 2014-ben strukturális bioló-
gia szintjén tettem meg az első lépése-
ket Grenoble-ban. Ezek a tanulmány-
utak nagy befolyással voltak munkámra. 
Legelső tanulmányútjaim egyikén meg-
tudtam, hogy ezek a továbbképzések azt a 
célt szolgálják, hogy a tudomány nagyon 
gyors fejlődésével a középiskolás tanítás 

„Ez a munka sohasem ér véget”
Kérdések József Éva tanárnőhöz, diákpályázatunk tanári fődíjasához

A grenoble-i kutatóközpontban
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lépést tudjon tartani. Nagyon sok újdon-
ság van a tudományban, és ha ezeket a 
középiskolás tanárok nem tudják megfe-
lelően megmagyarázni diákjaiknak, ak-
kor a társadalom teljesen leszakad attól, 
ami a tudományos élet szintjén zajlik. Ez 
nagyon meghatározta munkámat, szeret-
nék olyan híd lenni az aktuális tudomá-
nyos szint felé, hogy diákjaim ne érezzék 
ezt a lemaradást és megértsék, hogy a tu-
domány nem áll egy helyben és olyan tu-
dást kell, hogy szerezzenek, amely lehe-
tővé teszi, hogy ezzel a fejlődéssel lépést 
tudjanak tartani. 

Szintén 2014-ben Orvosi Biotechno-
lógia szakon mesteri fokozatot szereztem a 
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetemen. Ezt a képzést inkább magam, 
és nem a tanári munkám miatt végeztem. A 
képzés után az a kérdés is felmerült, hogy 
dolgozzak az egyetemen, de hűséges ma-
radtam az iskolámhoz, diákjaimhoz és eh-
hez a korosztályhoz, ahol csíráiban bonta-
kozik ki a tudományos szellem. 

– Ön az egyik leghíresebb erdélyi közép-
iskola, a marosvásárhelyi Bolyai Farkas 
Elméleti Líceum vezető biológiatanára. 
Hogyan került ebbe az iskolába? Úgy érzi, 
jó helyen van itt?

– Amint az előbbi kérdésemben vála-
szoltam, igen, úgy érzem, hogy jó helyen 
vagyok. Szeretem az iskolámat, szeretem 
a diákjaimmal való munkát és nagyon él-
vezetes ezzel a korosztállyal dolgozni. 
Úgy érzem, hogy sokkal személyesebb a 
kapcsolat, jobban tudunk egymásra hatni 
és ennél a korosztálynál kell elkezdeni az 
igényességre való nevelést a tanulásban 
és tudományos munkában.

– Az iskola tanárait bemutató oldalon 
az Ön nevénél ezt olvasom: Fokozat: I. 

Régiség: 22, Címzettség: címzetes. Kérem, 
mondjon kicsit többet arról, hogy mit ta-
karnak ezek az adatok.

–  Ezek a hazai iskolai rendszer nem min-
dig jót jelentő elvárásai. Címzetességem 
elnyerésére versenyvizsgát kellett tennem, 
ugyanakkor jelenleg a legmagasabb taná-
ri fokozat birtokában vagyok, arra is vizs-
gáznom kellett, régiségem pedig 22 év, te-
hát már elég régóta űzöm ezt a szakmát. 
Ha mindezt összefoglalnám, azt kellene 

mondanom, hogy mindent megtettem, ami 
a román iskolai rendszer szerint szükséges 
ahhoz, hogy jó tanár legyek.

– Az Ön által felkészített diákok már 
több éve sikeresen szerepelnek a Természet 

Világa középiskolások számára kiírt cikk-
pályázatán. Arra következtethetünk, hogy 
fontosnak tartja a fiatalok megmérettetés-
nek ezt a formáját is. Miért?

– Mert mi mindig dolgozunk. Minden 
évben jelölünk ki témákat, nagyon sok-
szor diákjaim által választott témakörö-
ket, máskor pedig különböző pályázatok 
által kiírt témáknak próbálunk eleget ten-
ni. Szász Ágota kolléganőmmel együtt az 
Appendix Tudományos Diákkört vezet-
jük, amelyben vagy tudományos dolgoza-
tokat készítünk elő, vagy tantárgyverse-
nyekre készítünk fel diákokat. Szeretjük 
a Természet Világa Diákpályázatát. A di-
ákok szívesen vesznek részt ezen a meg-
mérettetésen. Szeretik magukat össze-
mérni anyaországi diákokkal ezen a cikk-
írói versenyen. Én azért szeretem ezt a 
munkát, mert a diákok azokat a témákat, 
folyamatokat vizsgálhatják behatóbban, 
amelyek őket érdeklik, nincsenek kö-
töttségek a témát illetően, illetve láthat-
ják nyomtatásban munkájukat, ez az első 
„publikációjuk”.

– Hogyan választja ki a diákokat a 
cikkpályázatunkra? Mivel tudja ösztönöz-
ni őket a többletmunkára?

– Igyekszem a tantárgy iránt elkötele-
zett diákokat választani. Azokat, akik haj-
landók ezt a munkát velem együtt végig-
csinálni. Nekünk szerencsére jó diákjaink 
vannak, hiszen még mindig verseny van az 
iskolába való bejutáshoz. Sokszor nem is 
tudok olyan sok diákkal foglalkozni, mint 
ahányan jelentkeznek erre a munkára. 

–  Hogyan segíti a munkájukat? 
– Sok mindenben kell még segíteni 

őket. Általában én jelölöm ki a felkészü-
léshez való könyvészetet. A vizsgálato-
kat együtt állítjuk össze, de a gyakorlati 

Az osztálya ballagása

Biológiaórán a Bolyaiban
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munkát mindig ők végzik el. Ahhoz ra-
gaszkodom, hogy megismerjék a vizsgá-
latok módszereit, tudják elvégezni őket 
és szembesüljenek azok sikerével vagy 
sikertelenségével. Érezzék saját bőrükön 
a tudomány műveléséhez szükséges ál-
dozatos munkát. Minden lépésüket köve-
tem a dolgozat megírásában is és persze 
segítek az értelmezésekben is, ha ezek 
nem mennek gördülékenyen. Igen, csa-
patban dolgozunk, de igyekszem min-
dig háttérben maradni, hogy azonosulni 
tudjanak a munkával és annak eredmé-
nyével.

– Említene néhány emlékezetes témát, 
melyet diákjai kidolgoztak? 

– Tavalyi munkáink: a „Színes gene-
tika” Somai Zoltán Flórián, valamint a 
„Melatonin és bioritmus” Lazsádi Anna 
munkája azért emlékezetes, mert mind-
ketten orvosi egyetemisták lettek, de ré-
gebbi díjnyertes dolgozatok szerzői is: 
„Különbözünk, de miért?” Germán Salló 
Zsófia, Kelemen Krisztina munkája, va-
lamint „Beltenyésztés a XXI. században” 
Bartha Eszter munkája esetében is igaz, 
hogy mindhárman orvostanhallgatók és 
orvosoknak, illetve kutatóknak készül-
nek. Gondolom, hogy ezekkel a munkák-
kal szakmai fejlődésükhöz és pályavá-
lasztásukhoz is hozzájárulhattam. Vannak 
olyan diákok is, akik biológia szakra, il-
letve régészetre felvételiztek egy olyan 
dolgozat megírása után, mint „A 600 
éves temető titkai”; ez Molnár Dalma és 
Nyulas Dorottya esetében történt meg. 
Emlékezetes volt még egy olyan dolgozat, 
amely nem nyert díjat, de publikációként 
megjelent a Természet Világában „Törpe 
részek – mekkora veszélyek?”címmel, 
Berekméri Evelin és Szilágyi Réka mun-
kája volt, amelyben nanotechnológiával 
és ezek toxikus végtermékeivel foglal-
koztak. Minden dolgozatban próbáltunk 
valami újat bemutatni, újabb, jobb értel-
mezését annak a témának, amit vizsgál-
tunk. Gyakran előfordult, hogy egy addig 
nem igazán ismert genetikai folyamatot 
vagy bioinformatikai feldolgozást „lop-
tunk” be a dolgozatba és lehet, hogy a 
bíráló bizottság ezért tekintette ezeket a 
munkákat jónak.

– A Természet Világa cikkpályázatán el-
ért eredmények nem jelentenek többletpon-
tokat diákjainak az egyetemi felvételiken. 
Gondolom, Önt sem elsősorban a nálunk 
elért eredmények viszik egyre magasabb-
ra a tanári ranglétrán. Akkor mégis miért 
fektet pluszenergiákat abba, hogy tehet-
séges diákjait kutatómunkára, cikkírásra 
ösztönözze?

– A tudományos munka alapvető el-
várása az, hogy a vizsgálatainkat, mun-
kánkat közölni tudjuk. A diákpályázat na-
gyon jó visszajelzés arról, hogy a témát 
úgy dolgoztuk fel, hogy az kiadásra ér-

demes. Az igazság az, hogy szeretem ezt 
a fajta munkát és fontosnak tartom, hogy 
diákjaimmal ilyen szempontból is együtt-
működjek. A munka a lényeg, nem az el-
ért pontszám vagy eredmény. 

– Iskolájuk odafigyel ezekre az eredmé-
nyekre? Amikor egy-egy diákjuk szép írá-
sát megjelenésekor országszerte olvashat-
ják azt a Természet Világában?

– Nagyon jó élmény, hogy minden el-
ért eredmény után Horváth Gabriella al-
igazgatónő dicsérő- és köszönőlevelet ír, 
ehhez gyakran a kollegák is csatlakoz-
nak. Büszkék vagyunk arra, hogy nyom-
tatásban is megjelenik az, hogy az erdé-

lyi középiskolás tudományos munka él, 
hogy ott vagyunk az anyaországi meg-
mérettetéseken és eredményeket érünk 
el. Nem szeretnénk lemaradni az anyaor-
szági tudományos élettől. Sokszor azért 
jelentkezünk ezekre a versenyekre, hogy 
lássák, mi is képesek vagyunk értéket al-
kotni, nem föltétlenül nyerni szeretnénk, 
csak ott szeretnénk lenni, hogy hallja-
nak rólunk. Így jelentkeztünk az idén a 
8. Ifjúsági Bolyai Pályázatra, amelyet a 
Nemzeti Erőforrások Minisztériuma hir-
detett meg. Nagy élmény volt, hogy a 
hat, végső értékelésre behívott dolgozat 
közül kettő diákjaim munkája volt, de 
még büszkébb vagyok arra, hogy az idei 
nyertesek egyike is közülük került ki. 

– Mit szeret a legjobban a tanári mun-
kában manapság? S mit nem?

– Ez a generáció más, mint az előzőek. 
Nagyon értékelem azt, hogy a digitális vi-
lághoz közelebb állnak és próbálok ebből 
előnyt kovácsolni. A bioinformatikai fel-
dolgozásokban vagy a bemutatók készíté-
sében határozottan jó dolognak bizonyul, 
hogy diákjaink kiválóan használják a szá-
mítógépet. Ugyanakkor nehezebb is ve-

lük dolgozni. A folyamatok mélyebb vizs-
gálatához sok türelem és kitartás szüksé-
ges, ezért segíteni kell őket, lépésenként 
követni munkájukat és ott lenni, amikor 
akadályba ütköznek. Semmi sem megy 
magától, soha semmit nem lehet úgy te-
kinteni, hogy természetesen, csak úgy 
magától megtörténik. Nagy segítségem-
re volt ebben fiam, aki szintén ennek 
a korosztálynak tagja, orvosi egyetemet 
végzett itthon Marosvásárhelyen, most 
meg PhD-képzésen van a Semmelweis 
Egyetemen. Rajta láttam itthon is, nem 
csak az iskolában, hogy mit jelent ennek 
a korosztálynak tudománnyal foglalkoz-

ni, hogy milyen akadályokba ütköznek és 
mennyire kell segíteni őket.

– Találkozunk majd diákjaival a 
Természet Világa elkövetkező cikkpályá-
zatain is?

– Biztosan. Idén is dolgoztunk, amint 
már említettem. Két dolgozattal je-
lentkeztünk, egyiket Biofizika külön-
díjra küldtük be, az UV sugárzás ha-
tását vizsgáltuk a felsőbbrendű növé-
nyekre. A másik dolgozatot az Önálló 
kutatások, elméleti összegezések, illet-
ve Orvostudományi különdíjra küld-
tük be. Ebben a szem evolúciójával 
foglalkoztunk. Látványossá tettük azt, 
hogy a szem egy közös ősből szárma-
zik az egész élővilágban és mindezt 
bioinformatikai vizsgálatok segítségé-
vel. Nem tudom, hogy díjat nyerünk-e, 
mert, amint mondtam, a dolgozat meg-
írása az igazi élvezet, a díj elnyerése 
csak ráadás, vagy igazolása annak, hogy 
jól dolgoztunk. Ha nem sikerül díjat 
nyernünk, hát jövőre újra próbálkozunk, 
mert ez a munka sosem ér véget.

KÉRDÉSEK: S. GY.

Tanulmányi kiránduláson az ELTE aulájában
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A mérsékelt éghajlati övben minden élő-
lény alkalmazkodik valahogy az itt ki-

alakult évszakokhoz, különösen a télhez: az 
egysejtűek betokozódnak, néhány állat téli 
álmot alszik, az ember befűt stb. A legszebb 
és legjobban megfigyelhető viszont a fás 
szárú növények egy részének felkészülése 
a télre. A leveleik először sárgára, pirosra, 
narancssárgára változnak, majd fokozato-
san lehullanak. Ezt a folyamatot szeretném 
bemutatni a cikkemben, de ehhez először a 
fotoszintézisről kell szót ejteni.

A fotoszintézis

A növények alapvetően autotróf táplálko-
zású élőlények, vagyis valamilyen ener-
giát (fényenergiát) felhasználva szervet-
len anyagokat alakítanak át szerves táp-
lálékukká. A fotoszintézis a növény zöld 
részeiben zajlik, elsősorban a levelekben.

A levelek általában három nagy részre ta-
golódnak: levélalap (ezzel kapcsolódik a le-
vél a fához és ezzel válik le ősszel), levélnyél 
(ez szállít anyagokat a levél és a növény töb-
bi része között), levéllemez (fotoszintézis, 
és az ahhoz szükséges gázcsere folyik itt). A 
levéllemezen belül szállítanak anyagokat a 
levélerek. A levéllemez több rétegű. Alulról 
és felülről bőrszövet védi (az alsón törté-
nik a gázcsere). A két bőrszövet réteg között 
fölül, a levél színén a táplálékszerző alapszö-
vet oszlopos rétege helyezkedik el, megnyúlt 
sejtekből. Ez alatt van a szivacsos réteg sza-
bálytalanabb alakú sejtekből, amik között 
üregek is előfordulnak (1. ábra).

A levél zöld színét az oszlopos és a szi-
vacsos réteg sejtjeiben lévő zöld színtestek 
(kloroplasztok) adják és ezek felelnek a fo-
toszintézisért is. A zöld színtestek állandó 
formájú, önálló osztódásra képes sejtalkotók 
(2. ábra). Belülről nagy felületű membrá-
nos szerkezet alkotja őket, melynek részei a 
gránumok. A gránumot határoló membrán-

ban helyezkednek el 
szorosan egymáshoz 
kötve a fényenergi-
át megkötő mole-
kulák. A fotoszinté-
zist végző négy leg-
fontosabb moleku-
la az a-klorofill, a 
b-klorofill, a karotin 
és a xantofill, ame-
lyek a fényenergiát 
kötik meg, de a fo-
toszintézis kémiai 
folyamataihoz szük-
ség van még szén-
dioxidra és vízre is.

A klorofill-a 
(C55H72O5N4Mg), 
és a klorofill-b 
(C55H70O6N4Mg) 
két nagyon hasonló 
molekula. Alapjuk 
négy priolgyűrű, 
amelyek egy porfiringyűrűt alkotnak. 
Ebben a parafingyűrűben vannak delo-
kalizált kötések, amikből az elektronok 
fényenergia hatására a fotoszintézis során 
leszakadnak (3. ábra). A másik két mo-
lekula, a karotin (C40H56) és a xantofill 
(C40H56O2) szintén nagyon hasonlítanak 
egymásra (karotinoidok), de teljesen má-
sok mint a klorofillok. A folyamat el-
ső részében a klorofillok, a karotin és a 
xantofill fényenergiát kötnek meg, majd 
továbbadják a szomszédjuknak. Ez addig 
folytatódik, amíg elég energia nem jut a fe-
hérjékhez kötött klorofill-a molekulákhoz 
ahhoz, hogy abból delokalizált elektronok 
szakadjanak le. A leszakadt elektronok te-
szik lehetővé a gyökerekből jövő víz bom-
lását, amiből oxigén keletkezik. Az itt ke-
letkezett H+ ionokból és a felvett szén-di-
oxidból keletkeznek azok a szerves anya-
gok, amikre a növénynek szüksége van.

A levelek elszíneződése

A klorofillokból általában háromszor any-
nyi van a levelekben, mint karotinból és 
xantofillból. Az a-klorofill és a b-klorofill 
aránya 4:1, a xantofill és karotin arány 2:1.

Az őszi elszíneződésben négy anyag-
nak van leginkább szerepe: klorofill (zöld), 
xantofill (sárga), karotin (piros) és antocián 
(vöröseslila). A karotin és a xantofill az elő-
zők alapján mindig jelen vannak a levél-
ben, mert fontos részei a fotoszintézisnek. 
A klorofill-xantofill-karotin arányból az is 
érthető, hogy a levelek tavasszal és nyáron 
nem látszanak sárgának, pirosnak meg főleg 
nem. A négyszer annyi klorofill elnyomja 
a narancssárgás színt. Télen, a fák nyugal-
mi állapotában már nincs szükségük leve-
lekre, mivel az életfolyamataik lelassulnak 
vagy leállnak (a fotoszintézis is). Ősszel a 
klorofill bomlani kezd a levelekben külön-

XXV. TERMÉSZET–TUDOMÁNY
DIÁKPÁLYÁZAT

Megjelenik a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával

Miért „őszülnek” ősszel a fák?
FRICS MÁRTON

Bolyai János Gimnázium, Salgótarján

1. ábra. A levél metszete
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böző színtelen anyagokra, amiket a növény 
még tud hasznosítani (például magnézium). 
Minél több klorofill bomlik le, annál job-
ban előtűnik a levelekben a xantofill és a 
karotin színe. Mindez természetesen csak a 
kloroplasztokban történik, így mikroszkó-
pos képen az amúgy színtelen sejtekben lévő 
színtestek változását látjuk. 

Néhány levélben azonban megfigyelhe-
tő a sárga és a narancssárgás színen kí-
vül egy harmadik, vöröseslila is. Főleg a 
levélerekben és azok közelében szo-
kott látszani először, majd később elterjed 
a levél többi részében. Ezt egy harmadik 
anyagcsoport, az antociánok okozzák. Az 
antociánoknak sok változata van, többnyi-
re különböző színűek (például pelargonidin 
- narancs és delfinidin - kék). Ezek közül a 
cianidin (4. ábra) vörös színű, ebből lehet a 
legtöbb a levelekben. Majdnem minden nö-
vényben megtalálhatók. Ezek adják sok gyü-
mölcs színét is (például alma, meggy, cse-
resznye). Alapesetben viszont csak néhány 
hajtásban vagy gyümölcsben vannak benne. 
Ősszel kezdenek ter-
melődni a fában és a 
levélerekben szállítód-
nak a levelek sejtjeibe. 
De miért van rá szük-
sége a fának?

A klorofill egyik 
hatása, hogy kiszűri a 
sejtekbe érkező fény-
ből a káros UV suga-
rakat, amelyek néhány 
szerves vegyületet 
gyökökre (kovalens 
kötések felbontásával 
töltés nélküli, nagyon 
reakcióképes részek-
re) bontanák. Ezek a 
gyökök azért veszé-
lyesek, mert a sejtek 
DNS-ével reakcióba 
lépve károsíthatnák azt, így gyorsítva az öre-
gedést. A klorofill lebomlásakor a sejteknek 
antocián molekulákra van szükségük, hogy 
megkössék ezeket a gyököket, mielőtt a 
DNS-hez jutnának.

A levelek „őszülése” viszont nem csak 
kívülről, a fákat nézve érdekes folyamat. 

Mikroszkóppal a le-
írtak közül sok dol-
got megfigyelhetünk. 
Az iskolám laborjá-
ban megpróbáltam 
képeket készíteni di-
gitális mikroszkóp-
pal ugyanannak a fá-
nak (korai juhar –Acer 
platanoides) különbö-
ző színű leveleiről.

Az első kép egy 
zöld levél szivacsos ré-
tegéről készült (5. áb-
ra). Jól látszik, ahogy 

a sejtek elkülönülnek egymástól és az is, 
hogy átlátszóak. A második kép a sárga levél 
sejtjeit mutatja (6. ábra). Itt is megfigyelhe-
tők zöld színtestek, viszont közülük már sok 
megsárgult (a kép tetején középen).

A következő fotón (7. ábra) a piros 
levelet látjuk. Elsőre csak annyiban kü-
lönbözik a sárgától, hogy összességé-
ben kicsit sötétebb árnyalatú az egész 
kép. Jobban megnézve viszont kiderül, 
hogy még ezek közt a színtestek között 
is előfordulnak zöldek, főleg sárgák, de 
néhány határozottan pirosat is észreve-
hetünk. Mivel ezek színtestek, valószí-
nű, hogy a piros színüket karotin okozza. 
Ezekből a piros színtestekből viszont lát-
hatóan túl kevés van ahhoz, hogy az egész 
levelet pirosra fessék.

Ha karotinból ilyen keveset találtam a 
piros sejtjeiben logikus, hogy a másik vö-
röses színű színanyag, az antocián festi 
be a leveleket. Ezt, mivel nem kerül be-
le a kloroplasztokba, máshol kell keresni. 
Kisebb (40×-es) nagyítással látszik az erek 

hálózata is, ahol az antocián szállítódik (8. 
ábra). Az erek vöröseslila, néhol élénk lila 
színe szép kontrasztot ad a zöldessárga töb-
bi sejttel. A levél teljesen piros színét egy-
részt az okozhatja, hogy az erek nagyon sű-
rűn hálózzák be a levéllemezt, másrészt az, 
hogy az antocián már kis részben bekerült a 

többi sejt sejtplazmájába is (ettől lehet a 7. 
ábrán lévő sejtek háttere sötétebb mint az 
előzőké). A 9. ábra a levélér sejtjeit mutat-
ja nagy nagyításban.

A színanyagok megfigyelésére jó mód-
szer a papírkromatográfiás vizsgálat is. 
Ezzel a módszerrel kivonhatjuk a pigmen-

teket egy levélből és különválaszthatjuk 
őket. Először alkohollal és kvarchomokkal 
szétdörzsöljük a darabokra vágott levelet. 
Az alkohol kitartó dörzsölés után átveszi 
a levél színét (oldja a festékeket). Az így 
kapott színes, alkoholos oldatot leszűrjük, 
majd föntről szűrőpapírcsíkot lógatunk be-
le. Ha a csíkot elég sokáig az alkoholban 
hagyjuk, a folyadék felfut rá, és a szín-
anyagok különböző magasságokban ki-
válnak (attól függően, hogy melyik meny-
nyire kötődik a papírhoz). Kipróbáltam az 
előbb említett három féle falevéllel ezt is. 
A zöld levél papírján jól látszott a különb-
ség a klorofill és a xantofill között. A pi-
ros levélnél ugyan az egész papír nagy-
jából egyforma vörös színű lett, a tetején 
egy vékony sávban narancssárgás anyag 
látszódott. Az, hogy ez a két piros anyag 
az antocián és a karotin, sejthető, de egy-
szerűen be is bizonyítható. A bizonyítás 
alapja, hogy míg a karotin színe nagyjából 
állandó, az antociáné a környezet kémha-
tásától függően változik. A papírt a két sáv 
határán elvágtam és mindkettőről leoldot-
tam újra, ami rajta volt. Mindkét oldatot 
kettéosztottam, és a két-két részhez savat 
és lúgot adtam. Savas környezetben a színe 
egyiknek sem változott, lúgosban viszont 
mindkettő sárgás-zöldes lett. A csalódást 
okozó eredmény oka az lehetett, hogy az 
antocián valójában mindkét sávban benne 
volt, viszont a felsőben keveredett kevés 
karotinnal.

2. ábra. Kloroplasztok a levél sejtjeiben

4. ábra. Antocián molekulák

3. ábra. A fotoszintézis színanyagai
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A lombhullás

A lombhullató növények olyan 
éghajlatú helyeken terjedtek el, 
ahol a kialakult évszakok vala-
melyikében rendszeresen lerom-
lanak az életkörülményeik.

A növény szempontjából sok 
haszna lehet a lombhullásnak. A 
legfontosabb, hogy télen amikor 
kevesebbet süt a nap és fagyok 
is előfordulnak, a fotoszintézist 
már nem tudja folytatni. Onnantól 
hogy a klorofill lebomlik, gázcse-

rére sincs tovább szükség, így a le-
velek teljesen fölöslegessé válnak. 
A fagy miatt a levelek egyébként 
is tönkremennének, de így a fa 
még hasznosíthat anyagokat a le-
vélből, és megtakarítja azt a sok vi-
zet, amit a fotoszintézist már nem 
végző levelekbe vitt volna. Másik 
haszna a levelek lehullatásának, 
hogy a leveleken lévő rovaroktól 
is megszabadul a növény.

A lombhullás hátránya, hogy 
így tavasszal az egyébként is már 
csak tartalékaiból élő fának vissza 
kell növesztenie a leveleket.

A levelek leválasztását három 
növényi hormon, az abszcizinsav, 
az etilén és az auxin szabályozza. 
Az auxin serkenti a sejtek hosz-
szanti megnyúlását. Az etilén az öregedést 
gyorsítja, például az elvirágzást és a gyü-

mölcsérést. Az abszcizinsav a növekedést 
és a sejtek megnyúlását gátolja. A levelek 

leválását az indítja be, hogy 
ősszel az auxinból egyre keve-
sebb, a másik két hormonból 
több termelődik. A levélalap 
ággal érintkező sejtjei és az ág 
sejtjei között a kötés gyengül-
ni kezd egészen addig, amíg a 
legkisebb erő is (szél vagy gra-
vitáció) le tudja szakítani.

Ezek tehát az okai annak, 
hogy augusztus végétől dec-
emberig olyan sok és látványos 
változás megy végbe az erdők 
és parkok fás szárú növényein. 

Nekünk szerencsénk van ezen 
az éghajlaton, mert akik példá-
ul a sivatagban, vagy a sarkvi-
dék környékén élnek, valószí-
nűleg soha nem látnak lomb-
hullást.  U
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5. ábra. Zöld levél sejtjei 400-szoros nagyítással 6. ábra. Sárga levél sejtjei 400-szoros nagyítással

7. ábra. Piros levél sejtjei 400-szoros nagyítással

10. ábra. Papírkromatográfiás vizsgálat (balról: zöld, sárga, 
illetve piros levél)

8. ábra. Antocián a piros levél ereiben 40-szeres nagyításnál 9. ábra. Antocián a piros levél sejtjeiben 400-szoros nagyításnál
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Az intelligens anyagok az 1980-as évek 
végén jelentek meg először a tudomá-

nyokban, ám az anyagtudományok fejlő-
désével ma már számos részletes ismer-
tetőt találhatunk a témával kapcsolatban. 
Ezek az anyagok attól válnak különleges-
sé, hogy a felhasználójuk számára előnyös 
módon képesek reagálni a környezetükből 
származó hatásokra. Emiatt rendkívül szé-
leskörű a felhasználási lehetőségük, de a 
hétköznapi emberek számára gyakran tel-
jesen ismeretlenek.

Az intelligens anyagok egy részhal-
maza az intelligens folyadékok, ame-
lyekkel foglalkozom kutatásom során. 
A szabályozható viszkozitásuk miatt a 
modern mérnöki tudományok területén 
mára számtalan alkalmazásuk alakult 

ki. Mivel ezen alkalmazások még csak 
fejlesztés alatt állnak, ezért ezzel kap-
csolatban méréseket végeztem én is a 
Pannon Egyetem Mérnöki Karának se-
gítségével.

Intelligens folyadékok

E folyadékok megértéséhez valamelyest 
meg kell ismerkednünk azzal a tudomány-
ággal, amely a folyadékok tulajdonságai-
val foglalkozik. Ez a reológia. A folyadé-
koknak csak egy kis csoportját, a newtoni 
folyadékokat lehet egyetlen viszkozitási 
együtthatóval jellemezni egy adott hőmér-
sékleten. Ezzel szemben a folyadékok egy 
másik csoportját a nem-newtoni folyadé-
kok alkotják, amelyek viszkozitása válto-
zik. Ezen tulajdonságok vizsgálata érde-

kében Eugene Cook Bingham és Markus 
Reiner 1929-ben megalapították a The 
Society of Rheology társaságot, amely 
azon anyagok viszkozitásának vizsgála-
tával foglalkozik, amik reagálnak a külső 
hatásokra.

Az intelligens folyadékoknak szá-
mos eltérő fajtája létezik. 
Az elektroreológiai (ER) és 
magnetoreológiai (MR) fo-
lyadékok olyan különleges 
tulajdonságú ún. intelligens 
folyadékok, amelyek a fel-
használó számára előnyös 
módon képesek reagálni kül-
ső hatásokra. Szerkezetük 
átrendeződik külső elektro-
mos- illetve mágneses terek 
jelenlétében. 

Elektroreológiai folyadék 
(ER)

Az elektroreológiai 
folyadék készíté-

séhez olyan szilárd, porszerű 
anyagot kell elkevernünk egy 
hordozó folyadékban, amelyek 
dielektromos állandója a hor-
dozó közegénél nagyobb. Az 
egyik legegyszerűbben előál-
lítható ER folyadék az étkezési 
olaj és a keményítő keveréke.

Egy ilyen folyadékot kül-
ső elektromos térbe helyezve 
azt tapasztaljuk, hogy a folyadék viszko-
zitása nagymértékben megnő. A jelenség 
magyarázata a külső tér hatására polari-
zálódott részecskékben keresendő. A po-
larizált részecskék ugyanis egymás elekt-
romos terének hatására igyekeznek úgy 
mozogni, hogy a pozitív pólusuk egy má-
sik részecske negatív pólusa közelébe ke-
rüljön. Ekkor a részecskék olyan párokba, 

láncokba és oszlopokba rende-
ződnek, amelyeket az elektro-
mos töltések közötti vonzóerő 
tart egyben.

Magnetoreológiai folya-
dék (MR)

A magnetoreológiai folya-
dék készítéséhez olyan szi-
lárd, porszerű anyagot kell 

elkevernünk egy hordozó folyadékban, 
amelyek mágneses permeabilitása a hor-
dozó közegénél nagyobb. Külső mágne-
ses tér hatására az ER folyadékokéhoz 
hasonló módon részecskepárok, láncok 
és oszlopok alakulnak ki az MR folya-
dékokban is.

Mágneses gélek, elasztomerek

Léteznek továbbá mágneses gélek és 
elasztomerek is, amelyeket szintén az 
intelligens lágy anyagok körébe sorol-
hatunk. Ezek az elektromos hatások-
kal mozgatható rugalmas anyagok egy 
csoportját képezik. Mechanikai állapo-
tuk elektromágnesek által keltett mág-
neses térrel befolyásolható. Megfelelően 
megválasztott mágneses térnél könnyen 
nyújthatóak, formázhatóak és összehúz-
hatók. Ezen tulajdonságok rendkívüli le-
hetőséget nyújtanak a lágy robottechni-
ka vagy lágy műszaki szerkezetek kifej-

lesztésére. Megpróbálkozom a mágneses 
elasztomerekhez hasonló anyag házilagos 
elkészítésével, és mágneses térben való 
alakváltozásának mérésével is.

Intelligens folyadékok felhasználása

Ezeknek az intelligens anyagoknak a 
szabályozható viszkozitásuk miatt a 

Intelligens folyadékok tulajdonságainak vizsgálata
TURCSÁN FRUZSINA

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 
Rudas Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma

Fejlődés

MR folyadékok belső szerkezetének átrendeződése 
külső mágneses tér hatására

ER folyadékok belső szerkezetének átrendeződése 
külső elektromos tér hatására
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modern mérnöki tudomá-
nyok területén mára számta-
lan alkalmazása alakult ki. 
Felhasználják például gépjár-
művek lengéscsillapítójában, 
mosógépek rezgésének csil-
lapítására, léptetőmotorok be-
lengésének redukálására, fé-
kekben, kuplungokban nyo-
matékátvitelre, vagy éppen 
az orvostudományok terén a 
mesterséges izmoknál.

Méréseim

E folyadékok meglehetősen 
széleskörű felhasználása, kü-
lönleges tulajdonságai arra 
ösztönöztek, hogy méréseket 
végezzek velük. Kutatásom 
kezdetekor a célom az volt, 
hogy közelebb kerülhessek e 
folyadékokhoz, és több dol-
got tudhassak róluk. Most már 
azt szeretném elérni, hogy mi-
nél többen el tudják érni eze-
ket, akár házilag is el tudják 
készíteni, valamint fel tudják 
használni. 

I. mérés
Első mérésem az MR folya-

dékokhoz kötődik. A mágne-
ses térerősség változásának a 
tüskeszámra való hatását vizs-
gáltam. A mérés során MR fo-
lyadékként ferrofluidot hasz-
náltam. A ferrofluidum egy 
olyan MR folyadék, amely nem 
ülepedik le. Ennek oka a ré-
szecskék mérete. A ferrofluid 
részecskéi nanométeres mére-
tűek, ezáltal jellemző rájuk a 
Brown-mozgás, ennek követ-
keztében pedig nem ülepednek 
le. Ezzel szemben egy házilag 
elkészített finom vaspor és olaj 
elegyében a vaspor túl nehéz a 
Brown-mozgás fenntartásához, 
egy bizonyos idő elteltével le-
ülepszik. 

Első lépésként ki kellett 
mérnem a mágnes térerőssé-
gét a mágnestől egyre távo-
lodva. A mágnesen megjelöl-
tem egy pontot, és minden 
esetben az afölötti térerőssé-
get jegyeztem fel, a magne-
tométert pedig egy állvány 
segítségével fokozatosan na-
gyobb távolságra helyeztem 
a mágnestől. Minden esetben 
feljegyeztem a mágnes és a 
mérőműszer távolságát, vala-
mint a mért értéket. Az ada-
tokat számítógép segítségével 
elemeztem. 

A kísérleti adatokat legjobban leíró 
görbe egy negyedfokú polinom volt, 
amelyet az Excel trendvonal illeszté-
sével határoztam meg. Ez az egyenlet 
a mérési tartományban jó közelítéssel 
megadja a térerősség értékét a mágnestől 
való távolság függvényében.

Ezek után a mágnest és a ferrofluidumot 
egy állványra helyeztem, pontosan egy-
más fölé. Egy tolómérő és egy kengyeles 
mikrométer segítségével pontosan meg-
határoztam a minta mágnestől való tá-
volságát (a felső falap és a mintatartó 
üveg vastagságát is figyelembe vettem). A 
mágnes alá ismert vastagságú rézlemeze-
ket helyezve egyre csökkentettem a mág-
nes-minta távolságot, és minden helyzet-
ben fotót készítettem a ferrofluidum fel-
színéről.

Későbbi adatelemzés során meghatá-
roztam a felszínen kialakult tüskék számát, 
és grafikonon ábrázoltam annak függését 
a mágneses térerősség értékétől. A tüskék 
száma 9 mT-ás térerősség felett gyorsan 
nőtt, 15 mT-ás térerősség esetén pedig 200 
feletti tüskeszám adódott. A tüskeszám és 
térerősség között jól látható lineáris össze-
függés fedezhető fel.

II. mérés
Második mérésem az ER folyadékok-

hoz kötődik, ahol egy feltöltött rúd mellett 
elfolyatott ER folyadék eltérülésének szö-
gét vizsgáltam.

Első lépésként különböző koncentráci-
ójú ER folyadékokat kevertem ki kemé-
nyítőből és étolajból. Ezután a legnagyobb 
tömegszázalékos anyagot választottam ki 
mérésre, hiszen ettől vártam a legnagyobb 
eltérülést. 

Először egy fém rudat töltöttem fel ál-
landó áramforrásról, így folyamatosan és 
pontosan tudtam szabályozni a feszült-
séget. 

Amikor elfolyattam mellette az ER fo-
lyadékot, azt vártam, hogy viszonylag kis 
feszültség alatt is eltérül a folyadék. Ezzel 
szemben azt tapasztaltam, hogy 5000 V-on 
sem térült el a folyadék.

A probléma megfejtése érdekében ki-
próbáltam, hogy műanyag rúd, dörzsö-
léssel való feltöltése során ugyanezzel a 
koncentrációjú folyadékkal tapasztalok-e 
eltérést.

Ekkor csak kisebb eltérést tapasztaltam, 
így a mérést el fogom végezni úgy, hogy 
Van de Graaff-generátor segítségével töl-
töm fel a műanyag rudat és így folyatom 
el mellette a folyadékokat különböző kon-
centrációban.

További tervek

Kutatásom folyatásaképpen számos új 
mérést tervezek mind magnetoreológiai, 
mind elektroreológiai folyadékokkal kap-
csolatban.

Mágneses térerősség a mágnestől mért távolság 
függvényében

Tüskék száma a mágneses térerősség 
függvényében

Áramforrás

Feltöltött vasrúd melletti eltérülés
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Az egyik az ER folyadékok viszko-
zitására terjed ki. Itt az elektromos tér-
erősséggel való összefüggését vizsgá-
lom. Höppler-féle viszkozimétert hasz-
nálok a mérésekhez. A mérésem során 
ezt a viszkozimétert én fogom elkészí-
teni, amelynek lényege az lesz, hogy a 
két elektróda között is könnyen tudjak 
vele mérni. Második lépésként a precíz 
arányokban elkészített folyadék viszko-
zitását megmérem elektromos tér nélkül. 
Ezek után megismétlem ezt különböző 
erősségű elektromos terekkel. A mért 
adatokat számítógép segítségével fogom 
elemezni. 

Az eddigiekben már készítettem ER fo-
lyadékot, háztartási keményítőből és ét-
olajból. Az ideális összetétel meghatáro-
zása további méréseket igényel, amelyet 
majd a saját viszkoziméter felhasználásá-
val fogok elvégezni.

Ezen kívül a házilagos MR folyadék el-
készítését is megpróbáltam. Ehhez étola-
jat és finom vasport használtam. A pontos 
arányok megállapítása további méréseket 
igényel.

Az intelligens folyadékok egy másik 
fajtájával is tervezem foglalkozni, az ún. 
nem-newtoni folyadékokkal. Házilag ez is 
könnyen előállítható, az ER folyadékok-
hoz hasonlóan keményítő és egy folyadék 
elegye, ám itt a folyadék nem étolaj, ha-
nem víz. 

Szeretném kutatásommal elérni, hogy 
többen megismerjék az intelligens folya-
dékokat és jobban megismerjük ezekben 
az anyagokban rejlő lehetőségeket.  I
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magnetoreológiai fluidumok a középiskolában 
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Dörzsöléssel feltöltött műanyag rúd melletti 
eltérülés

Terminátor 2 – alakváltó fém

Höppler-féle viszkoziméter

Egy általam tisztelt ember egyszer azt 
mondta: az, amit kapunk, ajándék. 

Arra pedig mindenki vigyáz. A Földet 
nem egy ember „csettintette” a semmibe, 
hanem kaptuk. Mégis eltiporjuk egy ha-
talmas „Fejlődés és igények” márkanévvel 
illetett bakanccsal. Emiatt kezdett el érde-
kelni a környezetvédelem. Tenni akartam 
valamit… akármit, hogy ezt mások szív-
ügyévé is tegyem. 

Amikor kutatásaim elején néhány em-
bert megkérdeztem, hogy tudják-e, mi az 
az ökológiai lábnyom, a többség furcsán né-
zett rám, majd rávágta, hogy nem. Aztán el-

mondtam nekik. Meglepődtek: ilyen is van? 
Sokan elhessegetik a téma kellemetlensé-
gét, mondván: ott a Greenpeace meg a többi 
természetmániás, akik fához láncolják ma-
gukat és az bőven elég. Sokan úgy tesznek, 
mintha a természetvédő szervezetek meg-
oldhatnák a globális felmelegedés, a víz-
szennyezés vagy az erdőirtás problémáját. 
Azt gondoljuk, hogy mi csak vízcseppek 
vagyunk a tengerben ahhoz, hogy tegyünk 
is valamit a Föld védelmének érdekében. 
Nézzük a katasztrófákról szóló híradásokat, 
elszorul a torkunk, majd átkapcsolunk egy 
másik adóra, és elfelejtünk mindent. 

Vajon mekkora az ökológiai lábnyomunk?
ÓDÉ BIANKA

Gödöllői Református Líceum Gimnázium
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De nemcsak a környezetvédő csopor-
toknak vannak eszközeik óvni a bolygón-
kat, hanem nekünk is. Nem kell nagyban 
gondolkodnunk, elég, ha kicsiben kezdjük, 
a közvetlen környezetünkben. Nem arról 
van szó, hogy önmegtartóztató, lemondá-
sokkal tűzdelt életet kell élnünk, csupán 
mértéket kell szabnunk. Ebben segít öko-
lógiai lábnyomunk ismerete.

A számítás alapkoncepcióját kanadai öko-
lógusok, William Rees és Mathis Wackernagel 
(1996) dolgozták ki. Ökológiai lábnyomunk 
megmutatja, hogy mekkora föld- és vízterü-
let képes évről évre újratermelni egy ember 
vagy közösség erőforrásigényét, semlegesí-
teni a károsanyag-, és hulladékkibocsátást a 
fennálló gazdasági helyzet figyelembe vételé-
vel. Ezt az értéket globális hektárban (gha) fe-
jezzük ki, ami az igénybe vehető 11,2 milliárd 
hektárnyi terület átlagos produktivitása (Tenk, 
2010). Egy személy ökológiai lábnyoma függ 
az általa felhasznált javaktól, valamint attól, 
hogy ezeket milyen mennyiségű természe-
ti erőforrás segítségével lehet előteremteni, 
tehát a javak előállításnak hatékonyságától. 
Ennek alapján egy ember ökológiai lábnyoma 
leírható az alábbi egyenlettel, globális hektár-
ban kifejezve:

Ökológiai lábnyom 
(ÖL) =fogyasztás× hatékonyság (gha/fő)
Egy közösségé:
ÖL közösség=
népesség×fogyasztás×hatékonyság (gha)

Fel kell mérnünk, hogy a különböző te-
rülettípusokból hány globális hektár elégíti 
ki igényeinket. A figyelembe vett területtí-
pusok: szántó, legelő, erdő, halászterüle-
tek, az infrastruktúra által elfoglalt terep.

Ezekkel az adatokkal viszont elég nehéz 
dolgozni, ezért helyettük általában az embe-
ri szükségletek elemeit veszik figyelembe:

• a lakást;
• az élelmiszerfogyasztást;
• a közlekedést és szállítást;
• a fogyasztási cikkeket és szolgálta-

tásokat.
Amikor egy ország fogyasztását pró-

báljuk meghatározni, akkor a felsorolta-
kon kívül  annak kereskedelmére, turiszti-
kai helyzetére is gondolnunk kell. Ugyanis 
az import növeli (más országok természe-
ti adottságaiból…), míg az export csök-

kenti az ökológiai lábnyomot. 
Emellett kutatásaim során az-
zal az érdekességgel is talál-
koztam, hogy egy turista fo-
gyasztását vagy egy repülő tan-
kolását is abban az országban 
számolják el, ahol az történt. 
Ennek következtében a népsze-
rű turisztikai célpontoknak na-
gyobb az ökológiai lábnyomuk 
(Tenk, 2010).

Egy nemzet ökológiai láb-
nyomát összevethetjük az adott terület bi-
ológiai kapacitásával (BL). A biológiai ka-
pacitás a szóban forgó terület eltartó képes-
sége, a rendelkezésünkre álló föld- és víz-
terület maximális hozama. Ez csupán elvi 
érték, hiszen változhat (pl. Törökország 
egy főre eső biológiai kapacitása 1986-ban 
kb. 2 gha, 2007-ben már csak 
1,5 gha volt a Global Footprint 
Network (GFN) szerint.) Egy 
kiváló, termékeny terület akár 
több hektár kevésbé jó vagy 
nehezen, akár egyáltalán nem 
megközelíthető területet is he-
lyettesíthet. Mivel minden or-
szág rendelkezik igénybevehe-
tetlen föld- vagy vízterületek-
kel, kénytelenek a természeti 
adottságokban gazdagabb te-
rületek biológiai kapacitását 
még jobban kihasználni, hogy 
fenntarthassák magukat (Tenk, 
2010).

Ha az ökológiai lábnyom értéke meg-
haladja a biológiai kapacitásét, abban az 
esetben beszélhetünk az ökológiai deficit-
ről (ÖD), a „túllövésről”. Ezt az ökológiai 
hiányt az ÖL és BL különbségéből kapjuk 
meg: ÖL nemzet - BL nemzet= ÖD. Ekkor 

az adott terület már nem képes hosszú tá-
von eltartani az őt igénybe vevő társadal-
mat. Ebben az esetben már a jövő nemze-
dékeinek készleteit dézsmáljuk meg, ezzel 
elvéve tőlük egy nyugodtabb élet lehető-
ségét.

Összehasonlítottam az előző évek ada-
tait, és azt vettem észre, hogy míg a világ 
biológiai kapacitása időről időre csökken, 

addig az egy főre jutó ökológiai lábnyom 
folyamatosan nő. A XX. század elején az 
egy főre jutó biológiai kapacitással ren-
delkező földterület 5 gha volt, ez 2010-re 
kevesebb, mint 2 gha-ra csökkent, ezzel 
szemben egy átlagos ember ökológiai láb-
nyoma 1961 óta 1,7 gha-ról 2,7gha-ra nö-
vekedett (Ewing és mtsi. 2010). Aktuális 
adatok felhasználásával kiszámítottam, 
hogy az egy főre jutó produktív (termelő-
képes) földterület 2015-ben már 1,6 gha-
ra csökkent.

Életünknek szinte minden területét az 
energiaforrásokra alapozzuk, de feltette 
bárki is a kérdést, hogy mi lesz akkor, ha 
az ezekből fakadó kényelmünk megszű-
nik? Mert valljuk be, a hétköznapi embe-
rek közül nagyon kevesen foglalkoznak 
ezzel, miközben ez a kérdés az egész földi 

civilizáció gondja. Saját társaink, más or-
szágok és a jövő elől vesszük el egy nyu-
godtabb élet lehetőségét azzal, hogy töb-
bet veszünk el bolygónk kincseiből, mint 
ami nekünk jutna, ráadásul tesszük ezt 
úgy, hogy még a jog, a törvények sem aka-

dályozzák meg.  Gazdaságunkat 
fenntartható fejlődési pályára kell 
állítani, amibe nem igazán fér be-
le az effajta mohóság. Az utóbbi 
két évszázadban jelentősen meg-
növekedett az energiaigény, és 
ma is folyamatosan nő. Ennek 
okai a népesség növekedése, a fo-
gyasztói társadalom megjelenése, 
az urbanizáció, a közlekedés fej-
lődése, valamint az ipari terme-
lésre való megnövekedett igény. 
Fejlődünk…, de milyen áron?

Munkám további részében 
több szinten végeztem vizsgála-

tokat. Kíváncsi voltam a kontinen-
sek, az országok és közvetlen környezetem 
ökológiai lábnyomára. Érdekelt, mink ma-
radt, amit még mindig képesek vagyunk 
kockára tenni, és mi az, ami ezzel szem-
ben a mérleg másik serpenyőjében egyre 
csak gyűlik és gyűlik, és a mélybe lökheti 
az emberiséget. Ehhez a munkához Ewing 
és munkatársai (2010) könyvét használtam 
forrásként. 

Égető problémák

Népek tengere

Szegény Afrika
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I. Az összehasonlítást a kontinensekkel 
kezdtem.

Az afrikai emberek lényegesen kisebb 
(1,41 gha/fő) ökológiai lábnyomot hagy-
nak a világátlagnál (2,7gha/fő). Ennek oka, 
hogy az ott élők nagy része kevés élelmi-
szert fogyaszt, életszínvonaluk sem magas, 
ezért kevesebb energiát fogyasztanak, így 
kisebb a CO2-kibocsátásuk. Afrika jelleg-
zetessége az is, hogy az egy főre jutó bi-
ológiai kapacitása (1,48 gha/fő) még na-
gyobb az ökológiai lábnyománál. 

Ázsia átlagában az ökológiai láb-
nyom (1,78 gha/fő) kisebb a világát-
lagnál, de egyes országai között nagy 
különbség figyelhető meg: az Egyesült 
Arab Emírségekben az ökológiai láb-
nyom 10,7, míg Pakisztánban 0,77 glo-
bális hektár lakosonként. Az ökológiai 
lábnyom a kontinens átlagában és leg-
több országában jelentősen meghaladja 
a biokapacitást (1,78 vs. 0,82 gha/fő). A 
legnagyobb mértékű ökológiai túllövés 
Szingapúrban van. Itt az egy lakosra jutó 
ökológiai lábnyom 5,34 gha, a biológiai 
kapacitás pedig csak 0,02 gha. Ázsiában 
az ökológiai lábnyom kialakulásáért leg-
nagyobb arányban (54%) a szén-dioxid-
kibocsátás felelős. Az elmúlt 50 évben 
Ázsiában nemcsak a népesség növeke-
dett, hanem az életszínvonal változásával 
az egy lakoshoz kapcsolható ökológiai 
lábnyom is közel 40 %-kal lett nagyobb. 
A kontinenseket összehasonlítva, a bioló-
giai kapacitás, egy átlagos ember életle-
hetőségeinek összessége az ázsiai konti-
nensen a legkisebb.

Egy európai lakos ökológiai lábnyoma 
(4,68 gha/fő) 173%-kal haladja meg a Föld 
átlagát. Országonként azonban Európán 
belül is nagy a különbség: Moldova 1,4 
gha/fő, Dánia 8,3 gha/fő. Európában az 
ökológiai lábnyom nagysága mintegy 
50%-kal haladja meg a biológiai kapaci-
tás (2,89 gha/fő) nagyságát. Hollandiában 
alakult ki a legnagyobb túllövés (ÖL=6,19 
gha/fő vs. BL=1,03 gha/fő; Túllövés: -5,16 
gha/fő). Az ökológiai lábnyom méretének 
kialakításáért több mint 50%-ban a szén-
dioxid-kibocsátás a felelős.

Latin-Amerika biológiai kapacitása óri-
ási, egy lakosra vetítve itt a legnagyobb 

a Földön (5,47gha/fő). Az ökológiai tar-
talékot jelzi, hogy az ökológiai lábnyom 
nagysága (2,58 gha/fő) szinte csak fele ak-
kora, mint amekkorát a biológiai kapaci-
tás megengedne. E térség országai között 

is megfigyelhető különbség. Például, amíg 
Brazília rendelkezik a legnagyobb ökoló-
giai tartalékkal (BL=8,98 gha/fő) a Földön 
egy főre vetítve, addig Mexikóban már 
számottevő túllövés alakult ki (túllövés= 
-1,47 gha/fő). A világátlagtól eltérően itt 
kisebb arányban, csak 35%-ban okolható 
a szén-dioxid-termelés az ökológiai láb-
nyom nagyságáért.

Észak-Amerikának a legnagyobb az 
ökológiai lábnyoma, közel háromszorosa a 
Föld átlagának (7,9 vs. 2,7gha/fő). A szén-
dioxid-kibocsátás okozta karbon lábnyom 
aránya is itt a legnagyobb arányú (67%) a 
Földön. A természeti lehetőségek korláta-
it jelzi, hogy Észak-Amerikában az öko-

lógiai lábnyom csaknem 60%-
kal nagyobb a biokapacitásnál 
(BL=4,93 gha/fő).

II. A kontinensek vizsgála-
tát követően összehasonlítot-
tam 30, ezekből a régiókból 
származó országot, illetve vá-
laszt kerestem a köztük lévő 
különbségekre.

A harminc ország közül a 
10 legnagyobb és a 10 leg-
kisebb ökológiai lábnyommal 
rendelkező országot kiemel-

ten megvizsgáltam. Először átfogóan, az 
egész államra kiterjedően vizsgálódtam, 
majd az átlagos egy főre jutó értékeket is 
tanulmányoztam. Az Egyesült Államok 
2809,7 millió gha-ral az első, Kína pe-
dig 2786,8 millió gha-ral a második he-
lyen áll az országok között. Őket köve-
ti India (986,3 millió gha), Oroszország 
(536,4 millió gha), Németország (349,5 
millió gha), Nagy-Britannia (319,2 mil-
lió gha), Franciaország (298,1 millió gha), 
Indonézia (211,3 millió gha), Ausztrália 
(157,4 millió gha) és Thaiföld (136,9 mil-
lió gha). Ezek az országok egy-két kivételt 
leszámítva ugyanazokkal a jellemzőkkel 

rendelkeznek. Viszonylag nagy a területük, 
jelentős az ásványkincs-és nyersanyag-
készletük, fontos a szerepük a közlekedés-
ben és az iparban is. Az Egyesült Államok 
és Kína, valamint az európai államok és 

Ausztrália nem okoztak meg-
lepetést, várható volt, hogy 
az élen foglalnak majd he-
lyet az országok közötti ösz-
szevetésben. Azonban India, 
Indonézia és Thaiföld esetében 
nem ilyen eredményre számí-
tottam. Annak ellenére, hogy 
ezeken a helyeken a mezőgaz-
daság dominál az iparral szem-
ben, a lakosság nagy része is 
ebben a gazdasági ágban dol-
gozik és az urbanizáció sem 
számottevő. Ez a három or-
szág a leghatalmasabb ökoló-
giai lábnyommal rendelkezők 

közétartozik. Ki akartam deríteni, hogy 
miért. Mind a három országban az ökoló-
giai lábnyom kialakításáért 35–40 %-ban a 
szén-dioxid-kibocsátás felelős, ami az in-
tenzíven fejlődő iparból, a fosszilis ener-
giahordozókkal működő hőerőművekből 
és a közlekedésből származik. Ökológiai 
lábnyomuk nagyságát ezen kívül megha-
tározza a növénytermesztés nagy részese-
dése a mezőgazdaságból (35–40%), illet-
ve Indonéziában és Thaiföldön a halászat 
nagy súlya (25%) is.

Az egy lakosra jutó ökológiai lábnyom 
alapján az előbbi országsorrend átalakult. 
A legnagyobb ökológiai lábnyomúak a kö-
vetkezők: USA (9,4 gha/fő), Ausztrália 
(7,7gha/fő), Nagy-Britannia (5,3 gha/fő), 
Franciaország (4,9 gha/fő), Németország 
(4,2 gha/fő), Oroszország (3,7 gha/fő), 
Kína (2,2gha/fő) Thaiföld (2,3gha/fő), 
Indonézia (1,21gha/fő), India (0,9 gha/fő). 
Észrevettem, hogy a legnagyobb ökoló-
giai lábnyomú országok közül az USA és 
Németország helye nem változott meg, egy 
lakosra jutó ökológiai lábnyomuk is elég 
magas a többiekéhez képest. Míg Ausztrália 
előrébb, addig Kína és India hátrébb kapott 
helyet népességük száma miatt.

A kiválasztott 30 ország közül a legki-
sebb ökológiai lábnyomú országok csök-
kenő sorrendben a következők: Bulgária 
(21 millió gha), Mozambik (18,5 millió 
gha),Tunézia (17, 9 millió gha),Szlovákia 
(17,8 millió gha), Elefántcsontpart (16,2 
millió gha), Horvátország (14,6 millió 
gha), Kambodzsa (13,3 millió gha), Új-
Guinea (12 millió gha), Szlovénia (8,8 mil-
lió gha), Haiti (4,6 millió gha). Ezen orszá-
gok gazdasága az Egyesült Államokhoz, 
vagy akár Kínához képest sokkal kisebb 
vagy fejletlenebb. Sokukban a mezőgaz-
daság dominál az iparral szemben (pl.: 
Haitiben). Azonban azt is észrevehetjük, 
hogy ezeknek az országoknak egy része 
nem a környezettudatos élete miatt rendel-

Kínai szmog
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kezik kedvező eredménnyel, hanem ala-
csonyabb életszínvonala miatt.

Magyarország biológiai adottságai, ka-
pacitása (2,23 gha/fő) már nem elegendő 
ahhoz, hogy az ország ökológiai lábnyomá-
nak (2,99 gha/fő) szükségletét kielégítse. 
Magyarország biokapacitásának kétharma-
dát a szántóföldek, egynegyedét az erdők 
adják. Az ökológiai lábnyomban is fontos a 
művelt földterületek részesedése (22%), de 
alapvetően a nagy szén-dioxid-kibocsátás 
(75%) határozza meg nagyságát.

Az országok népességszáma, az egy la-
kosra jutó ökológiai lábnyom és a Föld el-
tartó-képessége alapján szemléltettem azt is, 
hogy elviekben hány darab Föld bolygóra 
lenne szükségünk, ha mindenki olyan módon 
élne, mint a kiemelt országok lakosai.

Ország
Hány Föld kellene, ha 

mindenki így élne, mint 
ebben az országban

USA 5,2

Nagy-Britannia 2,9

Magyarország 1,9

Kína 1,2

India 0,5

Kutatásomban szerettem volna választ 
kapni arra is, hogy mely mérhető társadal-
mi, gazdasági indexekből lehet legjobban 
következtetni egy-egy ország ökológiai láb-
nyomára.

Az ökológiai lábnyom nagyságára több 
tényező is hat. Így a születéskor várható élet-
tartam, az írástudás, az oktatás és az életszín-
vonal. Ezeket a tényezőket foglalja magába 
a Human Developement Index (HDI; embe-
ri fejlettségi index), amely mutatót az ENSZ 
már több évtizede használja. A HDI számítá-
sánál a következőket veszik alapul: 

1) A hosszú és egészséges életet, amelyet 
a születéskor várható élettartam értékén ke-
resztül ragadhatnak meg. 

2) Az oktatásban megszerzett tudást, ame-
lyet a 15 éven felüliek írni-olvasni tudásával 
(kétharmados súllyal), valamint a kombinált 
iskolázottsági aránnyal (alap- közép- és fel-
sőfokú iskolázottság összevont mutatója) 
jellemezhetünk. 

3) A tisztességes életszínvonalat, ame-
lyet a vásárlóerő-paritáson (PPP) dollárban 
számított bruttó hazai termékkel (GDP) mé-
rünk, egy főre jutó GDP-ben kifejezve. 

Kíváncsi voltam az ökológiai lábnyom 
nagysága és a HDI közötti kapcsolat szoros-
ságára. Ezért a 30 ország ezen adataiból kor-
relációt számoltam (Microsoft Excel), mely-
nek értéke r=0,796, ami szoros kapcsolatra 
utal a két adat között. Tehát a HDI általában 
a magasabb értékű ökológiai lábnyomú or-
szágoknál lesz a legnagyobb. Ám a legki-
sebb ökológiai lábnyomú országok közt is 

akad olyan, ahol jól élnek az emberek. Pl.: 
Bulgáriában az egy főre eső ökológiai láb-
nyom 2,7 gha, a HDI pedig 0,82 értékű, ami 
jó eredménynek számít.

Ezt követően megvizsgáltam, hogy a 
HDI indexet képező alapadatok (analfa-
betizmus, várható élettartam, GDP) és a 
gazdaság erejére utaló egyéb adatok (1 fő-
re jutó villamos energia felhasználása és 
gyermekhalandóság) közül melyik mutat-
ja a legszorosabb kapcsolatot az ökoló-
gia lábnyom nagyságával. Ehhez az elem-
zéshez a World Bank 2012-es, a Gfmag 
2013-as, a world.bymap 2014-es, valamint 
az infoplease 2009-es adatait használtam. 
Számításaim alapján a legnagyobb mér-
tékben a villamosenergia-használat befo-
lyásolja az ÖL méretét. Erre a köztük lévő 

r=0,87 értékű korreláció alapján következ-
tettem. Az egy főre jutó GDP nagysága is 
erős kapcsolatban van az ÖL-al, amit az r= 
0,75-ös korreláció jelez. Egy-egy ország-
ban az ökológiai lábnyom méretével kö-
zepesen erős, negatív korrelációban van az 
analfabétizmus és a csecsemőhalandóság 
is. Ennek értéke mind a két mutató eseté-
ben: r=-0,69. Tehát az utóbbi két érték pont 
a fejletlenebb országokban a legmagasabb 
(pl: Elefántcsontparton: 87,4 %), ahol az 
ott élő embereknek a legkisebb az ökoló-
giai lábnyomuk.

Munkám harmadik részében diáktársa-
im és családjuk körében végeztem ökológi-
ai lábnyom felmérést a http://www.kothalo.
hu/labnyomsegítségével. Különböző évfo-
lyamokból, 8. , 9. és 10. osztályosok közül 
128-an és szüleik töltöttek ki egy ökológiai 
lábnyom tesztet. A tesztben a következő kér-
déseket tettem fel:

• Mekkora otthonában az egy főre jutó 
terület?

• Mivel fűti a házát?
• Az alábbiak közül (pl.: víztakarékos 

WC, esővízhasználat) melyik víztakarékos    
megoldást alkalmazza?

• Milyen építőanyagból épült a háza?
• Mennyi zöldséget és húst eszik egy 

héten?
• Egy héten hányszor eszik otthon ké-

szített ételt? (1 hét kb. 21 étkezés)
• Ha ételt vásárol, igyekszik hazai/ helyi 

termékeket venni?
• Milyen járművet használ?
• Mivel jár általában iskolába/munkába?
• Használ-e tömegközlekedési eszközt?
• Hol volt az elmúlt évben nyaralni? (a 

legtávolabbit jelöld be)
• Hány nagyobb háztartási beruházása 

volt az elmúlt 3 évben?
• Milyen gyakran dönt energiatakarékos 

berendezések mellett?
• Igyekszik ön háztartásában csökkente-

ni a hulladékot?
• Komposztál-e ön a háztar-

tásában?
• Újrahasznál-e ön bármi-

lyen hulladékot, vagy gyűjti-e 
azokat szelektíven?

• Hetente hány zsák sze-
mét keletkezik a háztar-
tásában? (10–20 liter) 

Egy családon belül több 
kérdésre is ugyanazok a vála-
szok születtek a közös lakó-
hely miatt, kivéve a közle-
kedésre és táplálkozásra vo-
natkozó pontokban. A tesztet 
kitöltő családok közül 40-
en fűtik otthonukat földgáz-
zal, ugyanennyien pedig ve-
gyes tüzeléssel (megújuló és 
nem megújuló energiaforrá-

sok vegyesen). Ennél már lényegeseb-
ben kevesebben használnak távfűtést 
(11), megújuló energiaforrásokat (11) és 
villamos energiát (14 család). A többség 
használ otthonában valamilyen ener-
gia- vagy víztakarékos berendezést. Bár 
a legtöbb család hetente két vagy több 
zsák szemetet termel, jó tudni, hogy le-
hetőség szerint próbálnak újrahasznosí-
tani, komposztálni, amit tudnak. Az el-
múlt évben többségüknek maximum há-
rom nagyobb háztartási beruházása volt, 
azonban elenyésző számban fordulnak 
elő azok, akik belföldi úti cél helyett a 
külföldet választották volna. 

Azt figyeltem meg, hogy a felnőttek 
többsége saját autóval jár munkába, kö-
zülük is inkább a férfiak. Míg tíz férfi 
közül kettő részesíti előnyben a tömeg-
közlekedést, addig a nők közül tízből 
heten. A nők kevesebb hústerméket esz-
nek a férfiakhoz képest, és gyakrabban 
fogyasztanak otthon készült főtt ételt. 
Mivel a többi kérdésre adott válaszok 
azonosak voltak, ezeknek az eredmé-
nyeknek köszönhető, hogy egy felnőtt 
nő átlagos ökológiai lábnyoma 3,062, 
míg egy férfié 3,32 gha/fő. A felnőttek 

Rizstermesztés

TV_2017-02_diak.indd   28 2017.01.30.   11:38:09



DIÁKPÁLYÁZAT

XXIX

összesített eredményeinek átlaga pedig 
3,19 gha/fő. Ez az érték meghaladja a 
világátlagot (2,7gha/fő), de a magyar 
átlagot nem (3,5 gha).

A megkérdezett diákok szinte 
100%-ának nincsen még vezetői enge-
délye, így saját járműve sem. A tesztet 
kitöltők nagy része tömegközlekedéssel 
jár be az iskolába a környező városok-
ból, de vannak olyanok is, akik autóval 
munkába induló szüleik társaságában. A 
helybeliek egy részét szüleik viszik au-
tóval iskolába, de vannak, akik inkább 
a kerékpárt vagy a gyaloglást részesí-
tik előnyben.

A tesztet kitöltők több mint fele nor-
mál mennyiségű húst és zöldséget eszik. 
A fiúk körében gyakran előfordult az a 
válasz, miszerint több hústerméket fo-
gyasztanak, mint zöldséget, míg a lá-
nyok esetében a „kevés húst eszem” vá-
lasz dominált. Az iskolánkban egy át-
lagos gimnazista osztály tanulóinak 90 
%-a az iskolában ebédel. Így, habár ide-
je nagy részét nem otthon tölti, gyakran 
jut főtt, illetve otthon készült ételhez. A 
válaszok szerint átlagosan14-18 alka-
lommal egy héten. Viszont ennek elle-
nére szinte mindenki naponta megfor-
dul a büfében vagy a pékségben. A lá-
nyok átlagos ökológiai lábnyoma 3,011, 
a fiúké 3,11 gha/fő. A diákoké együtt 
3,06 gha/fő. Tehát egy diák ökológiai 
lábnyoma – bár csak kicsivel tér el – 
kisebb egy felnőtténél. A diákok öko-
lógiai lábnyoma is meghaladja a világ-
átlagot és kisebb a magyar átlagnál. A 
legkisebb ökológiai lábnyom a diákok 
értékei közül való: 2,4 gha/fő. A legma-
gasabb érték mind a felnőtteknél, mind 
a diákoknál is előfordult, ami 4 gha/fő volt.

Végezetül összegyűjtöttem néhány 
javaslatot az emberi szükségletek alap-
ján ökológiai lábnyomunk csökkenté-
sére:

Lakás
• Ha még házépítés előtt állunk, javasolt, 

hogy olyan anyagokból épüljön (leg-
alább részben), melyek lebomlanak a 
természetben, mint például a fa, vályog.

• Használjunk energiatakarékos berende-
zéseket, mint például energiata-
karékos izzókat.

• Takarításkor részesítsük előny-
ben a természetes alapú tisztító-
szereket. 

• Ha fával fűtünk, akkor olyan be-
rendezést használjunk, ami má-
sodlagos égéstérrel rendelkezik, 
utánégetéses alapon működik.

• Vegyük figyelembe a természet 
nyújtotta lehetőségeket, mint 
amilyen az esővíz. Tisztítást 
követően számos feladatra 
használhatjuk.

Élelmiszerfogyasztás, fogyasztási cik-
kek, hulladék

• Válasszunk hazai termékeket! Minél 
közelebbről származik egy termék, an-
nál kevesebb CO2 jut a levegőbe a 
szállításakor.

• Ügyeljünk arra, hogy amit megvásáro-
lunk, ne legyen túlcsomagolva. Ezeknek 
a műanyag csomagolásoknak az előállí-
tása hatalmas energiát igényel, ráadásul 
nem bomlik le a természetben.

• Hordjunk magunkkal kosarat vagy vá-
szonszatyrot, és hanyagoljuk a műanyag 
szatyrokat, zacskókat.

• Vásároljunk piacon vagy kiskereskedé-
sekben és mindig csak a szükséges holmi-
kat! A nagy bevásárlóközpontokat általá-
ban a város olyan pontjára telepítik, amit 
gyalog/biciklivel nehezen közelíthetünk 
meg. Bár úgy látszik, az árak alacsonyab-
bak, mint egy kisboltban, az odajutás so-
rán elfogyasztott benzin több száz forint-
tal megnöveli kis kiruccanásunk árát. 

• Figyeljük a címkéket! Ne vegyünk 
olyan dolgokat, amik az egészségünk-
re káros anyagokat tartalmaznak, in-
kább vásároljunk elsősorban természe-
tes alapanyagokból álló termékeket, 
mint például ökoszappanokat.

• A keletkező hulladékot gyűjtsük szelektí-
ven és komposztáljunk!

Közlekedés
• Ahova csak tudunk, menjünk gyalog, 

kerékpárral vagy tömegközlekedéssel! 
Ez vonatkozik nyaralásainkra és szü-
neteinkre is. Ha autóval utazunk, te-
gyük társaságban, ne egyedül! Bár re-
pülővel gyorsabban elérünk egy-egy 
helyre, tudnunk kell, hogy ez a köz-
lekedési forma nagyban hozzájárul az 
ökológiai lábnyom méretének növeke-
déséhez. 

2006-ban a WWF (World Wide Fund-
forNature) bejelentette, hogy annyi természeti 
erőforrást használtunk fel egy év alatt, ameny-
nyi csak 1 év és 3 hónap alatt lett volna képes 
újratermelődni. 2010-ben a Global Footprint 
Network (GFN) szerint kevesebb, mint kilenc 
hónap alatt sikerült felélnünk, amit a Föld egy 
év alatt megtermelt. Amennyiben a hozzáállá-
sunk nem változik, az ENSZ szerint a 2030-

as években már két Föld bolygó biológiai 
kapacitására lesz igényünk (Tenk, 2010. 
és Jakabffy, 2007.). Hangsúlyoznám: igé-
nyünk. Mert az, amit művelünk, nem szük-
ségből ered. Változtatnunk kell, mert ez 
már nem csak rólunk szól.

Köszönet a kézirat átnézéséért Heltai Zsófia 
tanárnőnek.
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A tizedik Nemzetközi Csillagászati és 
Asztrofizikai Diákolimpiát (International 

Olympiad of Astronomy and Astrophysics, 
IOAA) 2016. december 9. és 19. között ren-
dezték meg. A szokatlan időpontot a szerve-
zők kérték: a száraz évszak sokkal alkalma-
sabb a lebonyolításra, mint a „klasszikus” 
nyári időpontban ott uralkodó esős időszak. 
(2017-ben hasonló okok miatt Thaiföld is 
novemberben rendezi a 11. diákolimpiát.) 
Magyarországot 9 fős küldöttség képviselte: 
versenyzőként Gémes Antal (Bethlen Gábor 
Gimnázium, Hódmezővásárhely), Lőrincz 
Szabolcs (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, 
Kolozsvár), Tószegi Balázs (ELTE TTK), 
Vígh Benjámin (ELTE TTK), Világos Blanka 
(Szent István Gimnázium, Gyömrő), csapat-
vezetőként Kovács József (ELTE Gothard 
Obszervatórium, Szombathely), Udvardi 
Imre (Könyves Kálmán Gimnázium, 
Budapest), megfigyelőként pedig Bécsy 
Bence (ELTE TTK) és Veszprémi István, aki 
idegenforgalmi szakemberként már a 2019-
es magyarországi rendezésre készülve lo-
gisztikai szempontból figyelte az eseménye-
ket. Tószegi Balázs és Vígh Benjámin már a 
tavalyi olimpián is versenyzett, Gémes Antal, 
Lőrincz Szabolcs és Világos Blanka pedig 
olimpiai újoncként utazott Indiába. Bécsy 
Bence korábban maga is sikeres olimpikon 
volt, Brazíliában bronz-, Görögországban 
pedig ezüstérmet szerzett. A rendezés idő-
pontja magyarázza, hogy a csapatból hár-
man is már egyetemistaként vettek részt az 
olimpián. Ezt az IOAA szabályzata lehető-
vé teszi. 

December 8-án reggel indultunk el a 
hosszú útra. Delhibe éjfél után érkeztünk 
meg. Itt közel hét óra várakozás követ-
kezett, hogy reggel tovább repülhessünk 
Bhubaneswarba. Megérkezésünk után a 
versenyzőket és a csapatvezetést rögtön 
elválasztották egymástól. A versenyzőket 
a várostól mintegy 30 kilométerre lévő 
egyetemi kampuszon (National Institute of 
Science Education and Research, NISER) 
szállásolták el, és a versenyt is részben itt 
bonyolították, a csapatvezetőket pedig egy 
belvárosi szállodában helyezték el, ahol a 
versennyel kapcsolatos adminisztratív teen-
dőket is ellátták.

Bhubaneswar India északkeleti részén, 
a Bengáli-öböltől nem messze fekszik, 

Odisha (korábbi nevén Orissa) szövetsé-
gi állam fővárosa. Már érkezésünkkor fel-
tűnt, hogy minden három nyelven van ki-
írva. Az angol és a hindi mellett a helyi 
nyelven, az oriján is tájékoztatják az erre 
járókat. Ez utóbbit India mindössze 3 szá-
zaléka beszéli, ám ez így is 40 millió em-
ber, vagyis majdnem háromszorosa a vi-
lágon élő magyar ajkúak számának. India 
lakossága elképesztő ütemben nő, jelenleg 
1300 millióan élnek az országban!

Bhubaneswar ottani léptékkel mérve 
kisváros, lakossága alulról súrolja az egy-
milliót. Állítólag indiai viszonylatban gaz-
dag vidéknek számít, de a látottak alapján 
európai mércével mérve nehezen képzel-
hető el ennél nagyobb szegénység...

Az első percektől kezdve nyilvánva-
ló volt, hogy itt mindenkinek az a dolga, 
hogy egész nap az utcán száguldjon ki-
sebb-nagyobb motorkerékpárokon, min-
den családtagját és sok-sok ingóságát fel-
pakolva maga mellé-elé-fölé. Közben min-
denki éktelenül nyomja a dudát. A közle-
kedési szabályok tájékoztató jellegűek, így 
senki sem tartja be azokat. Két kezünkön 

sem tudnánk megszámolni, hogy az el-
ső, alig egyórás sétánkon hányszor akar-
tak elütni bennünket a járdán. Irigykedve 
figyeltük a teheneket, akik háborítatlanul 
szanaszét kóborolhatnak. Bhubaneswar je-
lentős hindu zarándokhely. Ötszáznál is 
több hindu templom található a környéken, 
közülük sok a VII. és a XIII. század közt 
épült. Az időjárásra sem lehetett pana-
szunk, megérkezésünkkor délután a hőmé-
rő 31 °C-ot mutatott. Itt ez a tél, vagyis a 
száraz évszak. (Sokkoló volt az otthoni hi-
deg után, ennél sokkolóbbnak már csak az 
inverz művelet bizonyult 12 nap múlva...)

Az olimpia megnyitó ünnepséget szom-
baton délután rendezték a diákok szállás-
helyén, a NISER kampuszon. A közel 120 
hektáron elterülő oktatási komplexumot 
2016 februárjában adták át, szemmel lát-
hatóan félig kész állapotban. Célja sze-
rint ez az intézmény hivatott biztosítani 
India jövendő mérnökeinek, tudósainak, 
kutatóinak képzését. A konyha még nem 
üzemelt, ezért egy nagy sátorban főztek, 
a közegészségügyi szabályokat nem egé-
szen európai módon értelmezve…

Beszámoló a 10. Nemzetközi Csillagászati 
és Asztrofizikai Diákolimpiáról

KOVÁCS JÓZSEF–UDVARDI IMRE

Az elmúlt évben az indiai Bhubaneswarban rendezték meg a 10. Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiát, amelyen Gémes 
Antal bronzérmet szerzett, Világos Blanka és Vígh Benjámin pedig dicséretet kapott.

A magyar diákolimpiai csapat indulás előtt a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtéren. Balról jobbra: Lőrincz Szabolcs, Világos Blanka, Kovács József, 

Bécsy Bence (takarásban), Tószegi Balázs, Vígh Benjámin, Udvardi Imre, Gémes 
Antal, Veszprémi István (Világos Gabi felvétele)
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Az ünnepség szerényen visszafogott volt. 
Érdekes színfoltja volt a csapatok felvonu-
lása. Az új divat szerint mindenki igyeke-
zett a nemzeti viseletet tükröző ruhákban 
megjelenni, különösen szemet gyönyörköd-
tető volt a kirgiz, a mali, a nepáli és a ka-
tari fiatalok megjelenése. Először volt je-
len az afrikai kontinens a versenyen, de új-
ként üdvözölhettük a vietnami, és a Fülöp-
szigeteki csapatot is. Összesen 42 ország 
tanulói gyűltek össze. A beszédek után szín-
vonalas folklórműsor következett hindu nép-
zenével, tánccal. A szintén kissé felemásra 
sikeredett „állófogadás” után – begyűjtve tő-
lük a kommunikációra alkalmas eszközeiket 
(okostelefonok és laptopok) – jó hangulatban 
váltunk el ifjainktól.

A vasárnap a csapatvezetők és a meg-
figyelők számára már munkával telt: reg-
gel kilenctől este tízig dolgozott az IBM 
(International Board Meeting) a megfigyelé-
si forduló feladatainak összeállításán, meg-
vitatásán és lefordításán a nemzeti nyelvek-
re (a feladatokat a versenyzők angolul és a 
saját nyelvükre lefordítva is megkapják). Ez 
a forduló három részből állt. A planetáriu-
mi részben többek között nyolc történelmi 
szupernóva helyét kellett megkeresni, mély-
ég-objektumokat, csillagokat azonosítani, és 
az égbolt forgását bemutatni az Uránuszról 
nézve. A távcsöves feladatban a 
holdi Nyugalom tengerének át-
mérőjét kellett megadni fokok-
ban, egy 150/750-es Newton-
reflektor, egy szálkeresztes oku-
lár, és egy stopper segítségével. 
Az éjszakai égboltot megfigyelő 
részben az ekliptikát kellett fel-
rajzolni egy csillagtérképre és 
megadni a bhubaneswari helyi 
meridiánt a téli napfordulókor, 
éjféli időpontban. Amíg a csa-
patvezetők dolgoztak, a verseny-
zők kirándultak, hétfőn pedig 
mindez megfordult, és amíg a 
versenyzők versenyeztek, a csa-
patvezetőket vitték el a szer-
vezők Konarkba, a híres Nap-
templomhoz.

A kedd ismét munkával telt 
az IBM számára, hiszen össze 
kellett állítani az elméleti for-
duló feladatsorát. Ennek azért 
van nagy jelentősége, mert itt 
szerezhető az egész versenyben 
elérhető pontok fele. Nagy volt 
tehát a tét, a viták is hevesre si-
keredtek. A rendező ország terjesztette elő 
az általa elképzelt feladatsort, azok példáit 
egyenként vitattuk meg, és szavazással dön-
töttünk a sorsukról. A nagyon erős csapattal 
érkező országoknak természetesen a nehéz 
feladatok kitűzése volt a céljuk. A rendező 
ország mindig igyekszik csillagászati ha-
gyományait, büszkeségre okot adó eredmé-
nyeit a példasorban is megjeleníteni. Arra 

lehetett számítani, hogy az indiaiak nívós 
feladatokkal állnak ki, hiszen csillagászati 
múltjukon kívül mai eredményeikre is mél-
tán büszkék lehetnek. Nemcsak a rádiócsil-
lagászat területén vannak kiemelkedő ered-
ményeik, de India igyekszik felzárkózni az 
űrnagyhatalmak sorába is.

A teljes feladatsort nem ismerve békés 
mederben zajlott az első feladatok diszkusz-
sziója. Az elméleti tételsor három részből 
állt. Az első öt, könnyűnek mondott feladat-
ban többek között igaz-hamis állítások kö-
zül kellett kiválasztani a megfelelőt, a Titán 
légkörében található gázrészecskék relatív 
atomtömegét, a korai univerzum sugárzásá-
nak hőmérsékletét és fotonjainak energiáját 
kellett meghatározni, gnómonnal (árnyékve-
tő bottal) földrajzi szélességet mérni, és mi 
másról szólhatott még feladat, mint a világ 
legnagyobb, méteres hullámhosszon dolgo-
zó rádiótávcsövéről, ami persze Indiában 
van. Ezután öt, közepesen nehéznek titulált 
feladat került terítékre. Cefeida-pulzációról, 
távcsőoptikáról, ultraibolya-fotometriáról, 
gravitációslencse-hatásról, és az indiai Mars-
misszióról (Mars Orbiter Mission, MOM) 
szóltak a megválaszolandó kérdések.

Ránk esteledett, és immár 9 órája vitat-
koztunk a feladatsoron. Pedig ekkor már 
lehetett volna érzékelni a vihar elősze-

lét. De hát a program éjfélre ígérte a be-
fejezést, gondoltuk, addigra csak készen 
leszünk a hátralévő 3 nehéz feladattal. 
Tényleg nehéznek, hosszúnak és nyakate-
kertnek bizonyult mindegyik. (Minthogy 
nem kaptuk meg egyszerre mindet, ezért 
a grémium lelkesen és alaposan vitat-
ta mindegyiket, nem látva mi lesz a vé-
ge.) A 11. feladat a LIGO-val 2015 szep-

temberében elsőként detektált gravitációs 
hullám jelének elemzéséből kérdezett rá 
annak periódusidejére, frekvenciájára, és 
még számos alkérdés is kapcsolódott hoz-
zá. Itt megfigyelőnk, Bécsy Bence a hazai 
gravitációshullám-csapat oszlopos tagja-
ként próbálta a feladatot „realisztikusabb” 
irányba vinni, de sajnos nem sikerült meg-
győzni a szervezőket. A 13. feladat napja-
ink slágertémájához, az exobolygók kuta-
tásához kapcsolódott. A versenyzőknek azt 
kellett kideríteni, hogy különböző módsze-
rek (radiálissebesség-mérés, tranzitmód-
szer) kombinálásával hogyan deríthető ki 
sok minden a keringő bolygóról és gaz-
dacsillagáról, végül pedig eldönteni, hogy 
kőzet-, vagy gázbolygóról lehet-e szó.

A vihar a tizenkettediknek szánt feladat 
miatt csapott le, amely egy indiai műhold, 
a lágy röntgensugárzást mérő AstroSat kö-
rül forgott. Sajnos a szövegezése nagyon 
bonyolultra sikerült, és inkább a műszere-
zettséggel, technikai részletekkel foglalko-
zott. Ekkora már nyilvánvalóvá vált, hogy 
ez a feladatsor nem tartható, valószínűtlen, 
hogy a versenyzők közül bárki a teljes meg-
oldás reményével vágjon neki, hiszen csak 
öt óra állt rendelkezésükre. Persze a házi-
gazdák hallani sem akartak arról, hogy ezt 
a szép feladatot elhagyjuk. Néhány ország-

ban támogatókra is leltek, ők 
azt mondták, hogy a dolgozat 
mindenkinek egyformán nehéz, 
meg különben is, milyen rosz-
szul esik a feladat kitűzőinek, ha 
elhagyjuk a feladatukat. Hosszú 
vita után, a kikényszerített sza-
vazás eredményeként azonban 
végül kihagytuk India büszkesé-
gét, és könnyítettünk még egy-
két helyen, de a feladatsor így is 
nehézre, főleg hosszúra sikerült 
– 11-es betűmérettel 7 és fél ol-
dal lett! A magyarra fordítással 
hajnali négyre végeztük, és nem 
mi voltunk az utolsók.

Az elméleti feladatsor vitája 
után pár óra alvás következett, 
majd az IBM még aznap neki-
fogott az adatelemzési fordu-
ló megtervezésének. Ebben a 
versenyrészben az ifjú csillagá-
szoknak 4 óra alatt valódi adat-
sorokból kellett következtetése-
ket levonni, kérdésekre vála-
szolni, mint ahogyan azt a való-
ságban is teszik a csillagászok. 

Voltak olyan olimpiák, amikor ez a forduló 
számítógépes volt, de a közel 250-es ver-
senyzői létszám miatt ez heroikus vállalko-
zás lett volna, indiai barátaink nem is vál-
lalták be, így az olimpikonoknak a grafiko-
nokat milliméterpapíron kellett ábrázolni.

Az első probléma egy kettős pulzárról 
szólt. Ismerve a forgási periódus és a látóirá-
nyú gyorsulás értékeit, ábrázolniuk kellett a 

Gémes Antal átveszi a bronzérmet Chatief Kunjajától, az IOAA 
januárban leköszönő elnökétől és Anwesh Mazumdartól, a 

diákolimpia szakmai főszervezőjétől (Kovács József felvétele)
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megadott adatsort a periódus–gyorsulás sí-
kon, ezen kívül pedig még nyolc alkérdésre 
kellett válaszolniuk, ezek tartalmaztak hiba-
számítást, adatbecslést, pályasugár-számo-
lást. A második feladatcsoport a Hold távol-
ságának meghatározását célozta. A megadott 
adatlista a Hold 2015. szeptemberi geocent-
rikus efemeriszeit tartalmazta, 00:00 UT-
kor. Ebből, és az ebben a hónapban lezajlott 
holdfogyatkozásról készült montázs alapján 
becslést kellett adniuk a holdpálya excent-
ricitására, a Hold legkisebb és legnagyobb 
távolságára, továbbá a Hold sugarára, és ki-
számolni a Föld–Nap-távolságot. A harma-
dik adatelemzési feladat az extragalaktikus 
távolságok mérésében nagy szerepet játszó 
ún. Ia típusú szupernóvák világába vezette 
el fiataljainkat. Három szupernóva adathal-
mazából kellett sok mindent meghatározni-
uk, a végén pedig becslést adniuk a Hubble-
állandóra, valamint az univerzum Hubble-
korára. A feladatsor mindenki tetszését el-
nyerte, de a lényeg: mint később megtudtuk 
tőlük, diákjaink is ezen a véleményen voltak.

Az adatelemzési feladatsor összeállása 
után a fordítás, borítékolás következett, hogy 
másnap reggelre ott legyen a diákok aszta-
lán. Így is este 10 lett, mire végeztünk. Ekkor 
menetrend szerint megkaptuk a megfigyelé-
si és az elméleti forduló diákjaink által meg-
írt dolgozatainak fénymásolatát. A korábbi 
olimpiákon úgy volt, hogy ezzel egy időben 
a zsűri által adott pontokat is megtudták a 
csapatvezetők. Most azonban nem. Hajnali 
háromig, a versenybizottság pontozásának 
ismerete nélkül, attól függetlenül kijavítottuk 
a dolgozatokat. Amikor később az adatelem-
zés értékelésével is készen lettünk, a ponto-
zásunkat feltöltöttük a verseny számítógépes 
rendszerébe. Ekkor derült ki, hogy az indi-
ai javítók értékelésétől mennyire tértünk el. 
Jelentős különbségek nem voltak a két pon-
tozás között, a részletes pontozási útmutató-
nak és a gondos javításnak köszönhetően a 
legtöbb helyen megegyeztek a pontszámok, 
néhol mi adtunk több pontot, de több helyen 
a versenybizottság pontszáma volt a maga-
sabb. Az utolsó előtti, a szombati nap állt a 
csapatvezetők rendelkezésre, hogy pontos 
időbeosztás alapján – egy-egy feladatra 
maximum nyolc percet szánva – minden-
ki reklamálhasson, nyilván csak akkor, 
ha az eltérés számára kedvezőtlen volt. 
Ellenkező esetben a zsűri pontszáma ke-
rült az értékelőlapra. Bécsy Bence nemcsak 
a feladatok javításában vállalt oroszlánrészt, 
hanem nagyon jó reklamáló is volt, minden 
„lebegő” pontért megharcolt, amiért maxi-
mális dicséret illeti!

Közben még két kirándulás is belefért a 
programba. Először a várostól 8 km-re talál-
ható buddhista szentélyt, a híres Dhauli Shanti 
Stupát néztük meg, aztán visszamentünk a 
városba az igazán lenyűgöző, XI. századi 
Siddeshwar templomhoz. A gyönyörűen fara-
gott kövek vallási jeleneteket ábrázolnak: ezt 

a szent helyet tekintik a hindu építészet egyik 
csúcspontjának. A délelőtti program után az 
olimpiai mozgalom jövőjéről, szervezeti kér-
déseiről kezdődött megbeszélés. Elsőként új 
vezetőséget választottunk. Először az elnöki 
poszt sorsát döntöttük el. Chatief Kunjaya, a 
Bandungi Egyetem (Indonézia) csillagászpro-
fesszora, aki 5 éven át töltötte be ezt a tisztsé-
get, nem jelöltette magát az újabb elnöki cik-
lusra, helyette az eddigi titkárt, a lengyel Greg 
Stachowskit választottuk meg, szinte egyhan-
gúan. A titkári posztért már szorosabb volt 
a verseny, de végül is meggyőző fölénnyel 
nyerte el a címet Aniket Sule indiai csillagász, 
a helyi rendezők egyike.

Ez után az adatelemzés feladatainak ja-
vítása következett, másnap hajnalig. Pár óra 
alvás után indultunk a péntek délelőtti prog-
ramunkra, a Nandankanan Zoológiai Park 
meglátogatására. Az állatkert fő látványossá-
ga az itt szabadon is élő bengáli tigris, annak 
is a fehér színű változata. Sajnos a hatalmas, 
gazdag állatvilágú park nem a mi fogalma-
ink szerint épült. A kifutók, ketrecek távol 
vannak a látogatóktól, az állatok a hőség elől 
az árnyékba húzódva hűsöltek, alig láttunk 
belőlük valamit. Az állatkert szegényes, el-

hanyagolt, pedig csupán némi törődéssel a 
csodálatos tájból, a trópusi növényzetből és 
az egzotikus állatseregletből tényleg éden-
kertet varázsolhatnának ide. A nap végén a 
NISER-be szállítottak bennünket, ahol végre 
találkozhattunk a diákokkal, visszaadhattuk 
nekik a kommunikációs eszközeiket.

Az olimpia záróünnepségére, az érmek és 
dicséretek kiosztására a szombati „pontvadá-
szat” után vasárnap este került sor. A lényeg: 
Világos Blanka és Vígh Benjámin dicséret-
ben részesültek, Gémes Antal pedig bronz-
érmes lett. Röviden értékelve: tisztes helyt-

állás. A sok erőfeszítésnek, amit a csillagá-
szati diákolimpiai mozgalom meghonosítá-
sa érdekében egyre többen teszünk, lassan 
meglesz az eredménye. Az is látszik, hogy 
sok ország előttünk jár. Ha csak a környező 
országok eredményét tekintjük, azok jobbak, 
mint a miénk. Igaz, ők korábban bekapcso-
lódtak az olimpiai mozgalomba, és a tapasz-
talat sokat számít. Most mi is gazdagodtunk 
e téren. Az irány, amit a felkészítő szakkörök 
indításával, a válogató versenyek széleskö-
rűvé tételével elkezdtünk, jó, látszik is, hogy 
már több tucatra tehető azon diákok száma, 
akiket sikerült megszólítanunk, és évről év-
re többen vannak. De ez még mindig ke-
vés. Például az aranyéremmel büszkélkedő 
cseh csapat tagjait 500 diák közül választot-
ták ki, de hasonló számot említettek a görö-
gök is. Nem is beszélve például az irániak 
vagy az indiaiak kiválasztási folyamatáról. 
Utóbbiaknál Mumbaiban egy egész intézet 
dolgozik fő tevékenységként a diákolimpi-
konok kiválasztásán és felkészítésén. A kitö-
rési irány tehát látszik, de rengeteg munkát 
kell még elvégeznünk.

A csapat nevében mindenkinek köszön-
jük a szurkolást, a biztató üzeneteket! Úgy 

gondoljuk, mindannyian rengeteg élmény-
nyel és sok-sok tapasztalattal tértünk haza. 
2017-ben újult erővel kell nekilátnunk a fel-
adatoknak, hiszen közeledik 2019, amikor 
Magyarország rendezi a 13. Nemzetközi 
Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiát!

Köszönjük Gémes Csaba, Laczkó Éva, 
Nagy Szabolcs Levente, Uhrin András, a 
Bajai Obszervatórium Alapítvány, vala-
mint az EMET Nemzeti Tehetségprogram 
(NTP-NTV-16-B-0004) olimpiai felkészü-
léshez és részvételhez nyújtott segítségét 
és támogatását!                                     

A magyar olimpiai küldöttség a Taj Mahal előtt, a kelő nap fényében 
(Kruk Sándor felvétele)
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A mélység vonzása – 1600 méter mélyen a 
Krubera-Voronya-barlangban
Ambrus Gergely felvétele

Egy különös törpebolygó: a Ceres

Az Occator kráter a jellegzetes, 
fehér sófoltokkal, amelyeknek a 

Nemzetközi Csillagászati Unió már 
nevet is adott. A legnagyobb folt a 
Cerealia Facula, míg a kisebbek 

együttesen a Vinalia Faculae nevet 
kapták (Forrás: NASA/JPL-Caltech/

UCLA/MPS/DLR/IDA)

A Ceres domborzati térképe a Dawn megfigyelései alapján, a 
legnagyobb kráterek hivatalos nevével. Jelentősek a szintkülönb-
ségek, a legmélyebben fekvő sötétkék és a legmagasabb fehér te-
rületek közti szintkülönbség mintegy 15 kilométer (Forrás: NASA/
JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA)

A Ceresen a vártnál kevesebb az igazán nagy kráter. 
A 103 km átmérőjű Meanderi a legnagyobbak közé tartozik 

(Forrás: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA)

A 90 km átmérőjű Occator kráter domborzati térképe 
(a színek a magasságot jelölik) a jellegzetes, fehér sófoltokkal  

(Forrás: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA)

A Dawn felvételei alapján készült domborzati kép a Ceres különös 
alakú képződményéről, az Ahuna-hegyről. A legmélyebb (kék) és 
a legmagasabb (barna) területek közti szintkülönbség 9 kilométer 

(Forrás: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA)

Párhuzamosan futó árkok a Ceres egyik 
legnagyobb kráterében (Yalode, 260 km). 
A legszélesebb árkok 1,5 km széles, fiatal 
képződmények, amelyeket az égitest belső 
feszültsége hozhatott létre (Forrás: NASA/

JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA)

A Ceresen a pólusok felé haladva (körülbelül 
40 fok szélességtől) erőteljesen nő a hidrogén 
mennyisége, a regolit legfelső, 1 méter vastag 

rétegében az egyenlítő vidékén alacsony a 
hidrogén koncentrációja (azaz a vízjég meny-
nyisége, barna színnel jelölve), a sarkvidéken 

nagyobb (kék) (Forrás: NASA/JPL-Caltech/
UCLA/ASI/INAF)
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