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Köszönetnyilvánítás 

E könyv jelenlegi formájának megszületését a hivatalosan felkért lekto
rokon túl sokaknak köszönhetjük. Szakmai véleményükön túl bátori
tást és biztatást kaptunk tőlük. 

Balázs Lóránt nemcsak összefoglaló kémiatörténeti könyvével, ha
nem személyes lendületével, munkabírásával és hatalmas tárgyi tudá
sával is példát adott nekünk. 

Bánkuti Zsuzsa további köteteink szerzőtársa, de ez a kötet sem kap
hatta volna meg jelenlegi formáját segítsége nélkül. 

Czippán Katalin és Csaba György Gábor nemcsak nyomon követte és 
véleményével segítette több mint tíz éves munkánkat, de néhány konk
rét szövegjavaslatukat is beépítettük a kész kéziratba. 

Drahos Róbertné a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola taná
raként elsőként és egy személyben tanította e könyv szellemében a ter
mészettudományokat Töretlen lendülete, gyakorlatiassága, mindenre 
kiteijedő érdeklődése nekünk is példamutató volt. 

Ferge Gábor, aki nem fukarkodott a: kritikus megjegyzésekkel, alig
hanem ezzel a szövegváltozattal is elégedetlen lesz. Sokat tanultunk bí
rálatából. 

Frank Évajavításai sokszor ébresztettek rá arra, hogy a pontatlan fo
galmazás hibás gondolatokat jelez. Sok javaslatát fogadtuk el, használ
tuk föl a szöveg tagolásakor. 

Nagy veszteség, hogy Juhász-Nagy Pál tanácsait nem kérhetjük töb
bet. 

Koch Sándor bátorítása olyan erőt adott. ami sok, későbbi nehézsé
gen segített át minket. 

Ropolyi László és Szegedi Péter nemcsak véleményt mondtak mun
kánkról, hanem tervbe vették a természettudományok történetének be
építését az egyetemi tanárképzésbe is. 

A földrajzfejezetek megírásakor Ambrózy Pál, Bartha Lajos és 
Nemerkényi Antal tanácsaira támaszkodtunk. 

Tóth Kása István észrevételei segítettek bennünket néhány teológiát 
is érintő gondolat megfogalmazásában. 

Hálásak vagyunk Szabó Árpád tanár úrnak, aki fiatalos lendülettel 
mutatta meg nekünk a világra csodálkozás örömét. 

A kézírat korábbi változatát szakvéleményével segítette Fehér Márta, 
Gazda István, Hronszky Imre és Hevesi Attila. Munkánkat a Soros Ala
pítvány, a PSZM, a Pro Renovanda Cuitura Hungariae és a KOMA 
támogatta. 

Fontos volt a Dózsa György, a Veres Péter és a József Attila Gimnázi
um, valamint a Szent István Közgazdasági Szakközépiskola azon diákja
inak segítsége is, akik nem csupán elszenvedői, hanem aktiv közremű
ködői is voltak a tantárgykisérletnek, s így munkatársainkká váltak. 
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A múveltség eszerint annyit jelent: 
mint azt a történeti helyet. amelyen 
mint ember. honpolgár. szakember ál
lok, történelmileg - tehát a múltból ki
fejtve (s persze a jövó felé nézve} meg
érteni. Különösképp ez a múveltség 
olyan korokban, amely mint az újkor. 
átmenet egy szúkebb civilizációból (a 
nyugatiból} egy új. minden nemzetet 
egybefoglaló világcivilizáció felé ( ... } 

Egy tudóst - de még egy gyakorló 
orvost. mémököt,fizikust. vegyészt is
problémák vesznek körül. amelyek tu
dománya s azon át az egész emberiség 
múlljából srujadzanak eló. Nem ezt a 
srujadzást - a használt vívmányok s a 

függöben levó, naponta szorongató 
kérdések eredetét viszonyát kellene-e. 
ha múvelt munkása akar lenni a szak
jának. megérteni? 

Németh László: Pedagógiai töredék 

Előszó 

Kinek szól ez a könyvsorozat? 

MindenJdnek, aki kívánesi arra, hogy a természettudományok milyen 
szálakon kapcsolódnak egymáshoz és hogyan illeszkednek az európai 
kultúra egészébe. 

Tankönyv is, ami segíti a biológia, kémia, fizika, jöldrqjz és filozófia 
tárgyak tanulását és tanítását, összefüggéseik megértését. Tartalmazza 
mindazokat az ismereteket - gyakran azonban többet is -. melyeket e 
tárgyakból az érettségi vizsga középszintü követelményei előírnak. A 
könyv szerkezete lehetövé teszi, hogy e tárgyakat tetszőleges kombináci
ókban külön-külön vagy szoros egységben, párhuzamosan tanulják. 

Olvasó-, nézegető- és töprengőkönyv azoknak a diákoknak, akik a 
természettudományos tárgyakat vagy azok egy részét egészen másként 
tanulták, de érettségire, felvételi vizsgára készülve, vagy pusztán érdek
lődésüktől vezetve szeretnék új szempontból áttekinteni a tanultakat. 

Mit ne váTjunk tőle? 

Noha a témákat a történetiség fonala füzi össze, ez a könyv nem tudo
mánytörténet, inkább a természettudományok belső felépítésének és 
kapcsolatainak fölvázolására tett kísérlet. A történetiség csak az egyik 
eszköz - igaz, csodálatos eszköz - e kapcsolatok megmutatásához. 

Nem vállalkozhattunk az emberi gondolkodás Európán kivüli for
máinak leírására, noha nagyra becsüljük, és a miénkével egyenrangú
nak tartjuk azokat. E könyv azonban csak annyit villant fel belőlük, 
amennyi a természettudományokra közvetlenül hatott. 

Noha a természettudományok kibontakozásától szinte elválasztha
tatlan a matematika, a technika és a müvészetek története, mi mégis 
legfeljebb utalunk kapcsolataikra. Ismertetésük szétfeszítené a könyv ke
reteit. 

Bár könyvsorozatunk sok teológiai és pszichológiai témát érint, 
nem tartjuk feladatunknak e tudományágak rendszeres, teljességre törő 
leírását. A témakörök kiválasztását és terjedelmét is a természettudo
mányokkal való kapcsolatuk szabta meg. 

Fontosnak tartottuk, hogy a természettudományok történetében je
lentős magyar gondolkodók, feltalálók szerepeljenek könyvünk lapja
in. Nem vállalkozhattunk viszont rendszeres magyar müvelődéstörténet 
ismertetésére. A nemzetközi és a hazai müvelődéstörténeti fejezetek illő 
arányára törekedtünk. 

Szemben a szarosabb értelemben vett tudománytörténeti szakköny
vekkel és ismeretterjesztő irodalommal, ez az írás nem követeli meg a le
írt tények és összefüggések előzetes ismeretét. Mivel tankönyv (is). 
arra vállalkozik, hogy megmutassa azokat. 
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Előszó 

Gondolati háttér 

Támpontként Thomas Kuhn tudományelméleti munkája (A tudományos 
forradalmak szerkezete) volt segítségünkre. Kuhn megkülönbözteti a va
lamely alapeszme. paradigma alapján kibontakozó "normál tudományt" 
és a normál tudományok válságából eredő paradigmaváltást, a tudomá
nyos forradalmat. A tudomány fejlődésének ilyen - kissé sarkitott -
szemlélete kitűnöen megfelel mindazoknak, akik szeretnék megmutatni 
az egyes paradigmák alapján álló világlátásokat is, és ezek ütközését, 
valamint egymásra épülését. 

A régebbi korok uralkodó gondolatai- megváltozott formában- ma is 
hatnak. Nem úgy, hogy - mintegy "határesetként"- beolvadtak volna 
mai tudás unkba, hanem jól elkülöníthetöen egymás fölé és mellé réteg
zödtek Mai gondolkodásunkat tehát egyfajta konglomerátumnak lát
juk, amelyben a többé-kevésbé racionálisan felépülö .. kemény magva
kat" valamilyen, hozzájuk képest transzcendens anyag tartja össze (ha 
ugyan összetartja). Nem bújhatunk ki a bőrünkből, nem is kivánjuk ezt 
tenni. Inkább megpróbáljuk kibontani mai gondolkodásunk eme kong
lomerátumából a keményebb magokat-melyek egy-egy paradigma által 
összetartott gondolati rendszemek felelnek meg-. és megkeresni annak 
eredetéL Ha tehát mai problémákat közelitünk meg régi paradigmák 
alapján, akkor ez nem feltétlenül hibás aktualizálás, anakronizmus. A 
szerzök vették a bátorságot az időrend tetszés szerinti átlépésére, amíg 
egyetlen paradigma keretein belül maradtak. Lehetőség szerint tartóz
kodtak azonban olyan problémák felvetésétöl, amelyek a normál tudo
mány adott területének keretein túlmutatnának, mindaddig, amíg ép
pen e váltás szükségessége fel nem merül. 

Elkötelezettség 

Könyvünk a próbálkozó, gondolkodó, értelmet kereső embert állítja a kö
zéppontba. A tudományt éppúgy érzelmektőL elvárásoktól fűtött műal
kotásnak tekintjük, mint egy festményt vagy egy szimfóniát. Ez nem zár
ja ki, sőt magába foglalja a logikus felépítés iránti igényt és az 
objektivitásra való törekvést. 

Példát véve könyvük szereplöiröl, a szerzök is elkötelezettek. A tudo
mányokat úgy kivánjuk megjeleniteni, mint eszközöket, melyekkel lé
tünk értelmét és korlátait kereshetjük. Ha könyvünket jól írtuk meg, az 
olvasót gyakran készteti majd döntésre, értékválasztásra. 

A szerzők 

Verőce, 1992-2002 

A margó szerepe 

A szöveg mellett futó margón NAGYBETŰVEL jelöltük a bekezdésben 
szereplö kulcsfogalmakat. Ezek a fejezeten belüli tájékozódást könnyítik 
meg. 

• 

A fejezetek közti mozgáshoz a kisbetűs utalások adnak támpontokat. 
Ezek kapcsolatokat jeleznek a szöveg távoli részei közt. A f- jel korábbi, 

13 
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14 Előszó 

a �jel később következő fejezetre utal. Az utalások egy része a fogalom 
előzményeit vagy későbbi részletesebb kifejtésének helyét mutatja. Kap
csolatot jelent az ellentét. vagy a mitikus és tudományos fogalom össze
vetése is. Például Galénosz véráramlási elképzelésénél a 

� a vérkeringés felfedezése 
(Harvey) X.4.2.1 

azt a helyet mutatja. ahol Galénosz leírásának cáfolatát találjuk . 

• 

Az utalások ötletadók, nem a teljesség igényével készültek. Számukat az 
Olvasó is gyarapíthatja. kiemelve azokat az összefüggéseket. melyeket 
fontosnak vagy hasznosnak tart. 

Az írodalomjegyzékben a következő jelek szerepelnek: 

::::::: Forrásmunka, a könyvben szereplő szerzők eredeti írása 
:ll: Értelmezés, életrajz. kézikönyv 
a Gazdagon illusztrált könyv 
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l. AZ OSI GONDOLKODAS 
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"Alig ért a szép sziklához. alig ült a kemény kőre, 
tenger tarkán írt szirtjére. csillámló zátony csúcsára: 
hab ba hengerült a szikLa. tenger jenekére fordúlt, 
Ajnó vele hullt a vízbe, süllyedt a sötét tengerbe! 

Így veszett el a szegény szűz, hullt halálba a madárka. 
Merűltében még azt mondja. süllyedőben azt suttogja: 
"Mély tengerbe úszni mentem. lágy habokban lubickoltam, 
csöpp csibécske, odavesztem, kis madár, halálba huHtam. 
Kedves apám, arra kérem. soha. egész éLetében. 
hálóját halra ne vesse ezen a téres tengeren! 

Mosakodni partra mentem. úsztam tajtékos tengerben. 
csöpp csibécske, odavesztem. kis madár, halálba hulltam. 
Kedves anyám. arra kérem, soha egész életében, 
kovászhoz vizet ne vigyen ölébó1 e mély öbölneki 

Mosakodni partra mentem, úsztam tqjtékos tengerben, 
csöpp csibécske. odavesztem kis madár, halálba hulltam. 
Kedves bátyám arra kérem. soha, egész életében, 
ménlovát meg ne itassa itt a tenger puszta martján. 

Mosakodni partra mentem, úsztam tajtékos tengerben, 
csöpp csibécske. odavesztem. kis madárka. mélybe merültem. 
Kicsi húgom arra kérem, soha. egész éLetében, 
szép szemeit meg ne massa pallóján e párás partnak. 
Valahány csepp víz a mélyben, az mind az én szívem vére, 
valahány hal a habolcban, az mind az én gyenge húsom. 
valahány tört ág a marton, az mind az én fehér csontom. 
valahány fűszál a parton, az mind az én hqjam szála!rc" 

Kalevala. IV.ének 
(Rácz István fordítása) 
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l. A világkép 

l. l A szent és a profán 

Az ősi (archaikus) világkép legismertebb tárgyi emlékei a barlangfest
mények. 

A képekre lakhatatlan barlangok mélyén vagy megközelíthetetlennek 
tünö sziklákon bukkantak rá. Gyakoriak a dárdaábrázolások, sőt né
hány kép sérülései azt bizonyítják, hogy a valóságban is dárdát hajítot
tak rájuk. Mindez valószínüvé teszi, hogy az őskori müvész nem csupán 
kedvtelésböl festett. Képei egy szertartás (rítus) részei lehettek. 

Ezt a sejtést néprajzi megfigyelések is alátámasztják. Egy afrikai pig
meus törzs tagjai pl. vadászat előtt ma is félrevonulnak egy kiválasztott 
helyre, ott homokba rajzolják az állat képmását és nyillal átszúrják. A si
keres vadászat után ismét fölkeresik ezt a helyet. kis csészében hozva az 
elejtett vad szörét és vérét. Ezt ráöntik a képre, és kihúzzák belöle a nyi
lat. Az öreg pigmeus magyarázata: ..Az antilop mindent visszakap! Szört 
és vért! Elvettük a nyilat!" (Frobenius 1905.) 

A szertartások végzöje -akárcsak minden mai gondolkodó -az érzé
kelhető dolgok (lények) helyébe azok képmását, jeiét állította. Feltehető, 
hogy az ősi ember is mélységesen hitt a képmás és a valóságos dolog lé

nyegi azonosságában. 
A lényegi azonosság azonban nem jelentheti a két világ-a 

"
profán" és 

a .Jelzett" - összekeverését. A profán dolgok a hétköznapok terében és 
idejében léteznek, az emberi közösség által fölismert-megteremtett világ 
pedig a "szent" térben és időben. A szent-általános értelemben- valami 
élesen elkülönülöt, magasabbrendüt jelent. A szent tér tehát-ahol a ri
tuális játékok lezajlottak-nem a mindennapi élet színtere volt. Az Alta
mira-barlang mélye vagy a pigmeusok 

"kiválasztott helye" nem véletle
nül félreeső és nehezen megközelíthető. A görög nyelvben a "temenosz" 
szóval jelölik az elkülönített területeket. Ennek eredete közös a latin 
.,templum"-mal, amiből a mi templom szavunk származik. Ez már azt a
feltehetően későbbi - fázist jelzi, amikor a szent teret egy e célra emelt 
épület fala választotta el a külvilágtól. 

Az I. fejezet címlap képe. A sámánok 
hagyományos öltözékét és eszkö
zeit használó színész az ősi szer
tartásokat elevenítifel 

RÍTUS 

l. ábra. Bölényfestmény a spanyol
országi Altamira-barlangból 

KÉPMÁS, JEL 

� tárgyak. jelenségek jelölése ma pl: 
- koordináta-rendszer Vl.5.2. 
-vegyjel. képlet IX. 8. 2 

SZE NT 
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ÜNNEP 
--? az ünnepek és a naptár 11 . 1 .2.  11 .2. 

2. ábra. Észak-amerikai indiánok 
bölénybőrbe öltözve járják rituális 
táncukat 
Georg Catlin ( 1 796- 1 872) festrnénye 
a XIX. századból. 
Catlin 1 832 és 1 840 között nyolc évet 
töltött észak-amerikai indián törzsek 
között és megörökítette szokásaikat. 

--? ciklikus vagy egyirányú az idö? 
V.2.3 

MEGISMERÉS 
--? arkhé 111 .2 
--? aha! - élmény Platónnál III .8.  1 . 1  

3. ábra. Dél-afrikai busman szikla
rajz 
Magukat anWopnak álcázó férfiak 
asszonyok tapsára-zenéjére a tehene
kért versengö bikákat utánozzák. 

I. l .  A világkép 

A 
"
szent idö" az ünnepek idejét jelenti. Az előbbi példában a pigmeu

sok ritusa egy éppen esedékes vadászathoz kapcsolódott. A ritusok 
többsége azonban nem ilyen, hanem meghatározott idöszakokhoz kötö
dik, általában évenként játsszák el öket. Az ünnep ideje alatt - és csak 
addigi -egészen más szabályok érvényesek, mint a hétköznapokon. 

Sok ünnep a modern ember számára is megölizte eredeti jelentését és 
sajátos szertartásait (pl. Szilveszter napja, karácsony). Más esetekben a 
szokások töredékei máig élnek, de jelentésük elhalványult vagy változott 
(húsvéti tojásfestés). 

Mi okból hitt az ember a hétköznapok világa helyett - vagy inkább 
mellett- egy másikban is? Bár a vélemények eltérnek, abban megegyez
nek. hogy az ösi embert is foglalkoztathatta a világ és benne önmaga 
megismerésének vágya. A megismerés elemi erejű élmény. Nem isme
retek halmozását jelenti, hanem inkább az ellenkezöjét: egyszerüsö
dést, tisztázódást. Az addig külön-külön érzékelt tények a megismerés 
pillanatában hirtelen rendszerré állnak össze, amelyben minden rész 
összefügg a többivel és az ember minden résznek megtalálja a helyét. 
Mai szóval: egyszerre megtaláljuk (vagy megtalálni véljük) egy sor jelen
ség közös eredetét, okát. 

Mondák, mítoszok tanúsága szelint az ösi ember valószínűleg "szel
lemlények" formájában vélte megtalálni a legkülönbözőbb jelenségek (pl. 
betegségek, villámlás, élet, források) lényegét. Mivel e láthatatlan lénye-
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I. 1.2 Három világ 

get a mai Jélek" (latinul: anima) szó adja vissza a legpontosabban. ezt az 
elképzelést animizmusnak Uélekhitnek") nevezik. Az animizmus szem
léletmódja szelint minden dolognak - csillagnak, kőnek, embemek, 
szélnek egyaránt -lelke van. élő és élettelen közé tehát nem húzható éles 
határ. A természeti jelenségekben- éppúgy, mint az emberi cselekede
tekben- szándékosság, akarat nyilvánul meg. (A ntropomorfizmus, "em
berszerűség": a görög anthroposz =ember szóból.) A vas lelke pl. a finn 
mondák szerint veszélyes és vérszomjas, a járványok szinte minden nép 
szelint rosszindulatú vagy megsértett szellemek művei, az esőt az esőis
ten hozza a szomjazó afrikai vagy indián törzseknek Az élőnek látott je
lenséghez természetes valamilyen történetet fűzni, ami szemléletessé te
szi eredetét és hatását az emberekre. E történetek a mítoszok. Ha ezek 
egy többé-kevésbé egységes rendszerré kapcsolódnak össze: mitikus vi
lágmagyarázat. világkép születik. 

A mitosz tehát - a benne hívő számára- nem mese, hanem rendél
mény, rendteremtés. Az isteni cselekedeteket meghatározott formában
a szent térben és a szent időben- rendszeresen meg kellismételnL Ezek 
a rítusok. Mivel céljuk a világ fenntartása. állandó újrateremtése, érthe
tő, hogy nem változtathatók meg.lényegükhöz tartozik, hogy a benne hí
vők magától értetődően vették át a hagyományt. 

1 .2 Három világ 

,A halász-vadász népek mitoszai és a sámándobok rajzolatai három rész
re osztott világot támak elénk. A felső és az alsó világ a szellemek- iste
nek, démonok, lelkek- országa. A felső világban jóindulatú, az alsóban 
ártó szándékú istenek laknak. E két mitikus vidék közt fekszik az embe
rek lakhelye. a mindennapok szintere. A három világot hatalmas fa vagy 
folyam köti össze. Az eget sok nép olyan csillagos sátomak látta, mely
nek e világfa a tartórúdja. 

A középső világ úgy jött létre, hogy egy fölső világbeli szellem (pl. a vo
guloknál Numi-Tórem A tya) szilárd halmot emelt a viz fölé, majd benépe
sítette emberekkel, állatokkal. Maguk az emberek gyakran valamilyen 
állat leszá,rmazottai (totemős) , aki az égből ereszkedett alá. A forgó földet 
Numi-Tórem úgy állította meg, hogy övét lecsatolta és a földre dobta. A 
szibériai népek hite szelint ebből keletkezett az Urál-hegység. 

4. ábra. Az ősi világkép ábrázolása egy hakasz sámándobon 
A felső égi mező közepén felfutó fogazott csatorna talán az égbe vivő világfa. az 
égi út jelképe. 

ANIMIZMUS 
� G. Bruno filozófiája V1.3.2 
� létrejöhet-e élettelenből élő? 
(ősnemzés) I I I .lO.l; X. l 

ANTROPOMORFIZMUS 

19 

� szeretet és gyúlölet a természetben 
I I I .2;  1X. 7. 1 

MÍTOSZOK 
� ókori mitoszok pl. 11. 1 .2 

RÍTUS 

VILÁGTEREMTÉS (KOZMOGÓNIA) 
� ókori kozmogónia 11 . 1 .2 
� a  Biblia teremtéstörténete V. 2.2 
� Descartes kozmogóniája VII.3. 1 

5. ábra. Világfa egy szölkup sá
mándobon 
A fa az alsó világban gyökerezik, há
rom pár ága az égi rétegeket jelenti. 
A szánján ülő sámánt segítő szelleme 
(esetleg totemállatal röpíti az égbe. 
A világfa egyúttal egy kozm!kus arc 
tengelye is. szemei a Nap és a Hold. 
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A HÁROM VILÁG KAPCSOLATA 

SÁMÁN 
� egyiptomi papok 11 . 1 .2 
� görög jósok Ill . l  

TÁLTOS 

6. ábra. Szamojéd sámán révülés 
közben 
Német utazó. Otto Finsch rajza 
1867-böl. 

I. l .  A világkép 

A három világ azonban nemcsak a teremtéskor, hanem a minden
napokban is állandó kapcsolatban áll egymással. Az alvilágból időnként 
betegségdémonok törnek elő, a felső égből vizözön. napsütés vagy szelek 
támadnak, a lelkek születéskor és a halál után vándorútra kelnek, de 
álomban vagy extatikus állapotban is elhagyják megszokott helyüket. 
Szellemek őrzik a forrásokat, folyókat, hegyeket, fákat, nagyobb köveket 
is. A földi világban eszerint semmi nem véletlen, hanem mindennek ha
tározott oka van: minden jelenség a szellemek, démonok akaratából jön 
létre. 

1 .3 A sámán 

A világtengely egyben út is: lehetövé teszi az átjárást a három világ kö
zött. Ezt a veszélyes utat azonban többnyire csak kiválasztott személyek 

- sámánok, varázslók- tehetik meg úgy, hogy vissza is téijenek. Az em
berek e sámánok révén érintkezhetnek a felső világbeli szellemekkel és 
háríthatják el az alvilági démonok támadásait. A sámán (a tunguz sa = 
tudni igéből: tudós ember) e túlvilági utazásai közben visszaszerezheti a 
betegek lelkét (gyógyithat) . tájékozódhat a várható vadászszsákmány fe
lől, kérhet kedvező időjárást vagy gyermekáldást stb .. képességeivel te
hát az egész közösséget szolgálja. Ugyancsak a sámán feladata a törzs 
vagy nép eredetének számontartása. Tudásukat nemzedékről nemze
dékre szóban adják át, a fölidézésben legfeljebb rajzok, faragványok se
gítenek. 

Sámán nem lehet akárki. Maguk a szellemek választják ki, hívják el, 
sokszor akarata ellenére. Kiválasztottságát testi jegyek is mutathatják, 
pl. a magyar táltos foggal vagy hat ujjal születik. Teljes tudását az onban 
csak hosszú gyakorlással, tanulással, böjtöléssel, magányos szemlélő-
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I. Summa 

déssei nyerheti el. Öltözéke és kellékei a sámándob, a rojtokkal, csör
gökkel ékesített ruha, a korona és a bot. A sámán leliti utazásait ritmi
kus dobszó kíséretében, révületben teszi meg (a " középsö világból" 
kilépés, túllépés miatt ezt transz-áLlapotnak is nevezik, a latin transz = 

valamin túl szóból). A mikor a sámán beszámolt arról, hogy mit látott a 
szellemvilágban, minden hallgatója természetesnek vette, hogy olyan vi
lág üzenetetét hallgatja, amely testi szemekkel nem látható és testi füllel 
nem hallható. 

A sámán tudása révén szolgálta is, vezette is a közösséget Ezt az on
ban csak úgy tehette meg, ha egyúttal el is különült társaitól és a min
dennapok világától. Így a tapintható és a szent valóság nemcsak térben 
és idöben, hanem egyes személyekben is szétvált. 

A mítoszok a tapasztalt világ lényegét, eredetét ragadják meg és köz
vetitik a közösség minden tagjának. A "profán" és a "szent" valóság 
közt a sámán teremtett kapcsolatot. 

Irodalom j egyzék 

RÉVÜLET 
� "plátói szerelem" 111.8. 1 
� exsztázisz (Piótlnos) IV. 7.4 
� transzcendencia V.2.2 

Summa 

21 

Fire, John /Lame Deer- Erdoes: Sánta őz, � Komjáthy István: Mondák könyve, MÓRA , 

-

� 

� 

� 

� 

a sziú indián sámán, EURÓPA , 1988 . 
Edda - óészaki mitologikus énekek, EURÓ-
PA , 1985 . 
Kalevala. EURÓPA , 1980 . 
Papol Vuh- A maja-kicse indiánok szent 
könyve, HELIKON, 1989. 
Nisan sámánnő - mandzsu vajákos szöve-
gek, HELIKON, 1987. 

Kiss József: Szerelmi babonák, NÉPSZA VA , 
1989 . 
Eliade, Mircea: A szent és a profán, EURÓ-
PA , 1987. 
Eliade, Mircea: Az örök visszatérés mítosza, 
EURÓPA , 1993 . 
Hoppál Mihály (szerk.): A tejútfiai - tanul-
mány a finnugor népek hiMlágáról, EURÓ-
PA , 1980 . 
Ipolyi Arnold: Magyar 
EURÓPA , 1987 . (REPRINT) 

mythologia, 

1964. 
� Leroi-Gourhan, A ndré: Az őstörténet kultu-

szai, KOZMOSZ. 1985. 
� Sztyeblin - Kamenszkij. M. 1.: A mítosz, 

KOZMOSZ. 1985. 
� Vértes Edit: Szibériai nyelvrokonaink hitvi-

lága, TANKÖNYVKIADÓ, 1990 . 
�'& Zolnay Vilmos: Pokoljárás (A múvészetek 

eredete), MAGVETÖ, 1983. 
�'& Hoppál Mihály: Sámánok - lelkek és jelké-

pek, HELIKON, 1994. 
�'& Filep Lajos - Beleznai Gyözö: A számírás 

története, GONDOLAT, 1982 . 
:ll: a Kéki Béla: Az írás története, GONDOLAT. 

197 1. 
�'& Makra Sándor: A mágia, MAGVETÖ, 1988 . 

� Oláh Andor: Ífjhold, új kírály! - a magyar 
népi orvoslás életrajza, GONDOLAT, 1986 . 

� a  Seligmann, Kurt: Mágia és okkultizmus az 
európaigondolkodásban, GONDOLAT, 1987 . 
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TOTEM 
TABU 

7. ábra. Ajnu medveáldozat 
Japán rajz ( 1 840) 
A megölt medve mint vendég vesz 
részt a szertartás on. 

JELKÉP 
� a lélek körforgásáról 

- Püthagorasz Ill.3 
- Platón 111.8. 1 
- Averroé s V.3.4 

HALOTTKULTUSZ 
� Egyiptomban 11 . 1 .2.2 

ÁTVÁLTOZÁS 
� a  "kettő s igazság" (Averroé s) V.4.3 

AZ ÖLTÖZET JELZÉSEI 

2. A szimbólumok 

2 . 1 A totem átváltozásai 

Általánosan elterjedt a mai halász-vadász népek körében (is), hogy egy 
állatfajt - ritkábban növényt- ös ükként tisztelnek. Ez a totem. Különös 
tisztelet illeti meg, Wos rá vadászni (tabu), néhány esetben még a nevét 
sem szabad kiejteni, csak körülírni lehet. (Valószínűleg ennek emléke a mi 
szarvas és farkas szavunk, de ilyen a szláv eredetű medve is, ami 

"
méz

tudót" jelent.) A vogulok és osztjákek a medvét, egyes afrikai törzsek az 
antilopot tisztelik totemként, a görögök pedig a kost tartották annak. 

Bár a totemállat megölése általában Wos, néha, ünnepi alkalmakkor 
mégis megteszik. Ennek célja azonban soha nem a mindennapi megél
hetés. A totemet nem egyszerűen megölik, hanem föláldozzák, vagyis 
egy szertartás részévé teszik. 

A szibériai népek medveénekeibő l sok mindent megtudhatunk ezekró l a szer
tartásokróL A Felséges Ég-Atya vagy Ál lat-Ö reg bölcső ben leereszti a fiát az égbő l 
a földre. Az Ég-Fia: medve (totemő s) . Az énekek pontosan leí.Ij ák életmódját. szo
kásait. A megölt medvét szánra teszik és a falu fő terére vontatják. Bevonulása 
ünnepélyes. Szurkos fenyő mézgájától illatos házba v iszik. fejét simogatják. ő t  
magát posztóba. selyembe öltöztetik.  A medvét .. zsir jószágával" bőven ellátják, 
táncolnak elő tte. Majd. miután bálványnak kiszabott három éjjelét eltöltötte. ki
viszik a házból. és egy erdei tl sztáson deszkákból készült állványra. ég és föld 
közé helyezik. (Ez a temetési szokás Á zsiában sok helyen máig fennmaradt. Ma
radványa a magas ravata l.) A medve ekkor Atyj ához kiált. és kéri, hogy bocsásson 
le a számára hágcsó t. Felséges Ég-Aty a meghallgatja a kérést. és ő felhág hozzá az 
égi házba. (Z olnay Vilmos nyomán) 

A történetet egy mítosz megjelenítéseként értelmezhetjük. A mítosz
ban szereplö medve ezúttal nem képmás, hanem valóságos medve (is). 
Az összes többi valóságos állattól megkülönbözteti azonban az, hogy a 
szent térben (az "illatos, füstös házban") és a szent idöben (a dráma el
játszásakor) jelképpé vált. A törzs minden tagja úgy érezheti, hogy ö sze
mélyesen van jelen a medvében-hiszen közös ösük -, így annak halálá
ban és föltámadásában is. Ha pedig a halál nem végsö állomás, hanem 
egy esemény a nagy körforgásban, akkor ezek a szertartások sem értel
metlenek, söt nagyon is fontos szerepük van: a meghalt további útját se
gítik és jóindulatát vívják ki. A halottkultusz tehát az élet fenntartásá
val, tiszteletével függött össze. 

Valószínűleg már nagyon korán kialakult az a szokás, hogy a totem
állat 

"
szerepét" a sámán .. játszotta el". Ha a totemállat a szarvas volt, a 

sámán igyekezett teljesen átváltozni: az elejtett állat bórébe bújt, agan
esos koponyáját a fejére illesztette. A törzs tagjai ugyan tudták, hogy 
nem szarvast látnak (bizonyíték rá a sámánt ábrázoló barlangfestmény), 
mégis elfogadták a helyettesítést, mert ez nem hazugság volt, hanem az 
átváltozás jelzése. Mindenki értette, hogy a sámánt most szarvasként, 
pontosabban totemös-szarvasként kell látni, át kell lépni a szent térbe 
és idöbe. A jel lehet egyszerű is, ha az, akinek szól, felismeri, és tudja, 
hogy mit jelez. így pl. ha a törzs tagjai számára a totemállat bórének a 
szertartás szempontjából nincs jelentösége, úgy az el is maradhatott, 
esetleg rojtos-bojtos díszruhává módosult. A szarvas jelzéséhez elég egy 
agancsos fej is, söt az agancsot elég fólerösíteni egy koronára. A sámánok 
öltözetén számos olyan jelképet láthatunk, amelyek a mai szemlélö számá
ra is meggyözöen mutatják, hogy rnilyen állatot jelent. Más jelek annyira el
vontak, hogy ma már csak találgatjuk eredetüket és jelentésüket. 
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I. 2. 1 A totem átváltozásai 

B.ábra. Szarvasbőrbe bújt tunguz sámán Szibériából 
Nicolaus W itsen, holland utazó rajza az 1 600-as évekbő L 
A karmos mancsok nem annyira a szarv ast, inkább a rajzoló elő itéleteit jelzik: 
nyilván nem tartotta egészen emberi lénynek ezt a .barbár papot". 

l O. ábra. Szibériai tatár sámánruha 
hattyúszárnyakkal 

ll. ábra a) Szölkup sámán ko
ronája 
Az emberalakok a sámán lelkét 
segítik 
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9. ábra. Egy állatbőrbe öltözött 
lény - talán sámán - rajza afran
eia Le Trois Freres-barlangból 

ll. ábra. b) Evenki sámánfény
képe 
Fején madarakkal díszített kor ona 
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ABSZTRAKCIÓ 

KÁOSZBÓL KOZMOSZ 
� ren d és káosz Plótinosz 
fi lozófi ájában IV. 7.4 

� az éggömb forgástengelye a 
gömböknél IV.4. 1 

A BIZTOS PONT 

KÖZÖS MEGJELENÍTÉS 

TÉRKÉPEZÉS 
� az ábrázolás változásai pl. V1II . l 

I. 2. A szimbólumok 

Mai kifejezéssel: az öltözéken, eszközökön elvonatkoztatás (abszt
rakció) figyelhetö meg. Az elvonatkoztatás (absztrakció = abstraho, 
latinul. elvonok, kiemelek) olyan gondolati művelet, amelyben kiemeljük 
a dolog vagy jelenség lényegét, és elhanyagoljuk azt, amit lényegtelennek 
tartunk benne. 

Miként egykor, ma is minden tudomány megértésének feltétele. hogy 
az absztrakt jelben .fölismerjük azt a teljességet, amit jelez. Fordítva is 
igaz: a tudós képes tudását absztrakt jelekké alakítani, s így mások szá
mára is hozzáférhetövé tenni. 

2 . 2  A tér és az idő megjelenítése 

Az ösi szemléletmód számára a világ eredete és a benne való tájékozódás 
szorosan összefüggött. Az eredetmítoszok tanúsága szerint az isteni erö 
a káosz (a zűrzavar) fölé emelte a világot. vagyis a Rendet - görögül koz
moszt. A káosz jelképe általában a kavargó viz, a köd, vagy valarnilyen 
sárkány, alvilági démon. Ahol a teremtés történt, ott van a világ közepe, 
ezen a tengelyen érintkezik egymással az isteni és az emberi világ. E két 
(vagy három) világ kapcsolatát az égig érö fa helyett egy magas hegy is 
megjelenítheti (Ilyen az Olümposz a görög mitológiában, a Sínai-hegy pe
dig a Bibliában.) Még a vándorló törzsek sem nélkülözhették ezt a biztos 
támpontot. A közép-ausztráliai achilpák mítosza szerint Numbakula is
ten a világ tengelyét egy gumifa törzséböl készítette el, fölmászott rajta, 
és eltűnt az égben. A világtengely körül válik a káosz renddé, vagyis a vi
lág lakhatóvá, barátságossá. (Legalábbis az achilpáknak.) Az istenség 
példájára kifaragott szent karó alapvetöen fontos a törzs életében. Ván
dorlásaikban mindig magukkal viszik, és útjukat arra veszik, amerre a 
karó mutat. így az achilpák még állandó helyváltoztatás mellett is mín
dig "saját világukban maradnak", s egyben kapcsolatban lehetnek az ég
gel, amelyben Numbakula eltűnt. Katasztrófának tartják, ha az oszlop 
eltörik, ez bizonyos fokig a "világ végét" jelenti. Egy angol kutató arról 
számolt be, hogy amikor egyszer eltört a szent karó, a törzs tagjai egy 
ideig körbe-körbe kóvályogtak, végül leültek a földre, hogy meghaljanak. 
(Mircea Eliade nyomán.) 

A mitikus erejű biztos pont tette lehetövé a mindennapi térbeli tájé
kozódást, pl. egy vadászat megszervezését és a zsákmány hazaszállítá
sát is. Amikor ismereteiket megkísérelték elvont és többé-kevésbé mara
dandó formában rögzíteni, megszülettek az elsö térképszerií rajzok. A 
térképezés indítéka a vadászatra és gyűjtögetésre vonatkozó ismeretek 
átadása, késöbb a megművelt földek határainak rögzítése lehetett. 

A térképszerű ábrázolás ösi- ma is létezö - módja az eljátszás, a kö
zös megjelenítés. Az elnevezés arra utal, hogy az ilyen térkép mindig 
legalább két (de általában több) ember közös műve, és esetenként, akkor 
és ott készül, arnikor és ahol éppen szükség van rá. Elöször egy irányvo
nalat rajzolnak a földre, és részekre osztják, így jelölve az egy nap alatt 
megtehetö utak hosszát. Ezután irány- és oldalhelyesen megrajzolják az 
utat keresztezö vizfolyásokat és talajból megmintázzák a hegyeket. völ
gyeket. A dombormű elkészülte után kövekkel jelzik a jellegzetes terep
tárgyakat (pl. barlang, termeszvár) a pontos iránytartás végett. Mikroné
ziában kókuszdiót és kagylókat az eszkimók pedig uszadékfát és 
állatböröket használnak e célra. A vázlatkészítést mindig szóbeli magya
rázat kísért. 

A térképezés fejlödésének késöbbi lépéseit nem annyira a pontosság 
növelése, hanem inkább a szóbeli magyarázatok elvont, és mindenkí 
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I. 2.2 A tér és az idö megjelenitése 

által ismerhető jelekkel való fölváltása jelentette. A viszonyítási pont, a 
.. világ közepe" azonban ma is rninden térkép elengedhetetlen alapja. leg
följebb a mitikus magyarázat tűnt el mellőle. Az ókori görög térképeken 
pl. Rhodosz szigete, ma pedig az angliai Greenwichen átmenő hosszúsá
gi kör a viszonyítás alapja. 

A térhez hasonlóan az időt is képszerűen, szimbolikusan ábrázol ták. 
Mivel keletkezés és pusztulás, élet és halál újra és újra egymást követve 
jelent meg előttük, az idő múlását is körrel jelöl ték. A pusztitás és újjá
születés ritmusát gyakran egymást űzö vagy elnyelő állatalakok körkö
rös sora jelenitette meg. A körnek nincs kezdete és vége, de részekre 
osztható, pl. egy kereszttel, a négy évszaknak megfelelöen. A mozdulat
lan viszonyítási pont a kör középpontja, míg az idő kisebb-nagyobb egy
ségei az időkörök (pl. a nap, a hónap, az év). Ez az ábrázolási mód vezet
hetett a későbbi naptárak kialakulásához. 

V1SZO�TÁSI PONT 
� a  görög térképeken IV.4.3 
� OT -térképeken V. 6. 1 
mai térképeken VIII. l .  
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12. ábra. Ezt a pálcikatérképet a 
Marshall-szigetek lakói készitet
ték 
Figyelembe vették a szelek és a hul
lámjárás hatását is. A gyöngyök szi
geteket jelölnek. 

13. ábra. UszadéJifábólfaragott 
grönlandi térkép a partvonal 
egyes részleteit mutaüa 

1 4. ábra. Az eddig ismert legrégeb
bi, vitathatatlanul térképi ábrázo
lás az észak-olaszországi 
Camonica-völgyből 
A bronzkori 4 méter hosszú sziklarajz 
egy faluközösség öntözött földjeit 
ábrázolja (pontozott négyszögek). 
A forrásokat vagy kutakat a ma is 
használatos módon kó rökkel jelöli. 
A földeket összekötö vonalak csator
nák. melyeket a régészek fel is tártak. 
� Jdökörök II. 2 
� Körkörös és egyirányú idö V.2.3 

NAPTÁRAK 
� ókori, középkori 1 1 . 2.6 
� mai (Gergely-féle) VI. l 
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15. ábra. Egymásba harapó sárká
nyok 
Faragott kapudísz Izlandról 
(R eykjavík) 

16. ábra. Bronz ruhadiszek 
honfoglaláskori sírokból 

AZ ŐSI NYELV 

� nominalizmus és univerzalizmus 
vitája V.5.2 
� emberi és állati kommunikáci ó 
XV II. 

PIKTOGRAM 

17. ábra. Indián piktogram 
A jelek a dzsiba és a sziú törzsek köz
ti háborút mesélik el. a - táborhely; 
b - törzsfönök; c - ellenséges sátortá
bo r; d - ellenséges törzsfönök. A csa
ta az e - folyó mentén zaj lott Je; f - és 
g - a megölt és lekaszabolt ellenséges 
harcosokat jelenti 

I. 2. A szimbólumok 

2.  3 Beszéd és írás 

A szimbólumalkotás és elvonatkoztatás terén feltehetően a beszélt és 
írott nyelv tette meg a legnagyobb utat. 

Nem valószínű, hogy valaha is megtudhatj uk, milyen nyelvet beszélt 
az őskori ember. Hogy gazdag és változatos lehetett, arra a ma élő termé
szeti népek szolgáltatnak példát. Egy amazónlal indián pl. közel300 zöld 
színt képes megkülönböztetni oly módon, hogy azoknak a növényeknek 
a neveit mondja. amelyek éppen olyan árnyalatúak. Ehhez természete
sen legalább háromszázféle növényt kell ismemie, vagyis tudása ebből a 
szempontból meghaladja a modem átlagemberét. Elvont fogalmakban 
ugyanakkor általában szegények e nyelvek. Ez megnehezíti azt, hogy ál
talános érvényű kijelentéseket tegyenek. így pl. csak a .. zöld" vagy a még 
elvontabb .. szín" fogalma teszi lehetővé, hogy az állítások ne egy-egy 
konkrétumhoz- pl. egyfajta növény leveléhez- kötődjenek, hanem bár
mely helyzetben és bármely tárgy jellemzésére használhatók legyenek. 

Az írás - fejlett formájában - képes a beszélt nyelv szinte teljes gaz
dagságát rögzíteni és bármikor felidézhetővé tenni. 

Ösi írásforma a piktogram, egy eseménysor képi rögzítése. Ilyet több 
mint 10 OOO évvel ezelőtti barlangrajzokon is találtak. Jellemző, hogy 
mindig eseményeket ábrázoltak, fogalmakat nem tudtak kifejezni (vagy 
mi nem ismeijük fel az esemény elvont jelentését). 

o o o 
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I. 2.3 Beszéd és írás 

Ebböl az ösi tipusból fejlödött ki a képírás sok változata. Mindnek az 
a lényege, hogy a szavakat képekkel próbálja helyettesíteni. Elvont fo
galmak esetén ez nehézkes, de némi fantáziával megoldható. (Egyiptom
ban pl. az öregséget hajlott hátú ember, a .. keresni" igét egy íbiszmadár 
jelölte.) Ha azonban minden szót külön jellel akarunk jelölni, akkor az 
írás szinte megtanulhatatlan ul bonyolulttá válik. Némi könnyebséget je
lentett, hogy a rajzokat elvont, könnyebben kezelhetö jelekkel váltották fel. 

A Mezopotámia területén kifejlödött ékirás több változata között szó
tagírás is van. Az egyik legrégibb fennmaradt szöveg, Kis templomának 
himnusza az i. e. XXVII. századból való. 

A hangjelöl ö irásban egy hangnak egy vagy néhány betű felel meg. Ez 
az írásmód könnyen megtanulható, 40-50 jelével minden gondolat ké
nyelmesen kifejezhetö, a beszéd rögzíthetö. 

i.e. 3000 körül i.e. 2450 körül l.e. 1800 körül i.e. 700 körül 

Késöbbi 
Öst piktogrammok piktografikus irás Korai babilóni Asszir 

hal � 

szamár� 
bika (:j 
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18. ábra. óegyiptomi ábrázolás 
i.e. 3000-ből (Narmer-paletta) 
A kép jobb felső sarkában álló só
lyom a fáraót jelképezi. A sólyom 
markából kötél vezet egy fekvő ember 
szájához: ez a foglyul ejtést jelentl. 
A fogoly hátából kinövö 6 lótuszvirág 
6000 foglyot jelöL A .mondat" megfej
tése tehát: a fáraó ebben a hadjárat
ban 6000 foglyot ejtett. 

KÉPÍRÁS 

SZÓTAGÍRÁS 

19. ábra. Néhány ékírásosjeljelen
tése és ajelek átalakulása 
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HANGJELÖLŐ ÍRÁS 

SZÁMFOGALOM 
" a matemati ka a természet nyelve": 
VI.4.2 

20. ábra. Fiatalfarkas lábszár· 
csontjába vésett rovátkák, 25·30 
ezer évvel ezelőttről 
A jeleket ötös csoportokba rendezték, 
ami az t valószínűsíti, hogy számolás
ra használták ő ket. 

I. 2. A szimbólumok 

A hangjelölő írás talán Egyiptomban jelent meg először. A nagyon de
koratív hieroglifák a képírásból származ nak ugyan. de már az 
Óbirodalom idején is egy-egy képnek meghatározott - egy vagy több -
hangértéke volt. 

Hangjelölő írás az ősi magyar rovásírás és az i. e. l. évezredbeli föníci
ai írás is. Ez már meglehetősen hasonlít a ma használatosra, ami nem 
véletlen, hiszen görög-római közvetítéssel, némileg megváltozott alak
ban ez jutott el hozzánk. 

2 . 4  A számolás 

Olyan bizonyítékok, hogy az ember bizonyos dolgokat összeírt, "megol
vasott", már 20-30 ezer évvel ezelőttről is vannak. Nem tudjuk, hogy a 
csontha vésett rovátkák mit jelentenek, talán a vadászzsákmány 
mennyíségét. Ez valószínűleg még nem szám, tehát nem az egyes tár
gyaktól elvonatkoztatott, elvont fogalom. Az átmenetet az a - természeti 
népek körében előforduló- forma jelenthette, amikor a hasonló dolgokat 
vagy lényeket már ugyanazokkal a számokkal mérik össze, a különböző
ket azonban nem. Az ősi gondolkodásmód képszerű jellegétől pl. teljesen 
idegen, hogy elismeijék: 10 bölény számszerűen ugyanannyi, mint 10 
szentjánosbogár. Az viszont már elfogadható állításnak tűnik, hogy 10 
vadréce ugyanannyi darab, mint 10 fácán. Ebből a köztes formából ké
sőbb, az egyes dolgok minden tulajdonságától elvonatkoztatva létrejött a 

"csupasz" szám. A számfogalom kialakulása alapvető fontosságú a ter
mészettudományok szempontjából; ez teszi megmérhetővé és összevet
hetővé a más-más úton szerzett ismereteket. adatokat. 

fl�Mm1m1�1�1 
l - : l SI � lJ � m1 1 

l l [ [ [ l l l l lilii l �l> [H i� í x IH< [:t [t lllll:i4·.:� 
2 1. ábra. A számolás ősi módját, a rovást még a múlt században is alkal· 
mazták a magyar pásztorok 
A rováspálcába beleégették a gazda billa gát O el ét). rávésték a legelő re kihajtott 
állatok sz ámát. majd hosszában kettéhasították, s az egyik fél pálcát a gazda, a 
másikat a pásztor ő rizte meg a majdani elszámoláshoz. Az eljárást egy sz ólás 
ő rzi: " Sok van a rovásán." 
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I. Summa 

A képi elemekben gazdag, mttikus világszemlélet az idők során lassú 
változásokon ment át. A totemállat szerepét a sámán, illetve a sámán 
ruházata vette át, így az ember már elvonatkoztatott a tapasztalható 
tulajdonságoktól. A táj elvont másaként megjelent a térkép. A nyelv
ben az egyes dolgok megnevezéset mellett általános fogalmak ts meg
jelentek. A piktogram egy eseménysor képi rögzítése. A képírás a sza
vakat képekkel helyettesíti. A hangjelölő betűirásban egy hangnak 
egy vagy néhány betű felel meg (rovásírás, föníciai írás). 

A számfogalom úgy jött létre, hogy az ember a létezoK: minden ta
pasztalható tulajdonságától elvonatkoztatott, így mtndent összemér
hetövé tett. 

Kérdések, problémák 

29 

Summa 

l .  Milyen állatokat fedezhetünk fel az I. 4. és 5. ábrákon látható sámándobokon? Mi a különbség az emberek 
és állatok ábrázolása között? Mit jelenthet, hogy az 5. ábrán a motivumok egy arc vonásaiként is láthatók? 

2. Készítsünk "sámándobot" saját világunkjelképeinek felhasználásával! Mi kerülne a .. felső". a "középső" és 
az "alsó" világba? 

3. Vajon "valóságos" medve-e a 2. 1 fejezetben leírt medveáldozat föszereplője? Utal-e valami arra, hogy egy 
szertartás leírását olvassuk? Vessük össze a 8. és 9. ábrákkal! 

4. Vessük össze az I. 8.-9.- 10. és l l . ábrákat! Miért hordott kornát a sámán? A király? Hasonlítható-e ehhez 
egy mai egyenruha - pl. tábornok sapkája ? 

5. A mindennapi életben sok olyan helyen fordulunk meg, ahol sajá tos, csak az adott környezetre jellemző vi
selkedést várnak el tőlünk. Vajon praktikus oka vagy rituális gyökere van ezeknek a szokásoknak az alábbi 
esetekben? 
- Iskola: tanár és diák köszöntése. 
- Katonaság: tisztelgés. 
- Élelmiszerbolt: sorbanállás. 
- Színház: öltözék, taps. 
- Baráti társaság: koccintás. 

6 .  Milyen ünnepek, időszakok léteznek ma, amelyeknek a hétköznapoktól elütő jellegük van? Szigorúbbak-e 
ezeken a napokon (hetekben, órákban) az elvárt viselkedési szabályok, vagy nagyobb szabadságot engednek 
a hétköznapoknál? Van-e valami közismert vagy elfeledett jelentésük, amelyek rituális jellegűvé teszik? 

7 .  Keressünk olyan viselkedéseket, amelyeket mindennap, rendszeresen és azonos módon hajtunk végre! 
(Pl. : fogmosás, reggeli torna, munka, köszönés.) Rítusok-e ezek? 

8 .  Felmentést ad-e a a gondolkodás felelőssége alól a mitikus magyarázat elfogadása? Megnehezíti-e azt, hogy 
a magunk egyéni módján lássuk a világot? 

9. A tudományos elmélet. magyarázat fontos jellemzöje a bírálhatóság, az, hogy a tapasztalatok fényében 
megerősíthető vagy elvethető. Mítoszok esetében erre nincs lehetőség. Ki lehet biztosabb igazában: a tudo
mányos elméletekben bízó vagy a mítoszokban hívó ember? 

10. Természettudomány-e a matematika? Tudnunk kell-e, hogy mire vonatkoznak valójában a számok vagy 
milyen formát "jelképeznek" a geometriai idomok? Vajon sikerült-e a rénszarvasokat rovásokkal megszám
láló ösi vadásznak megragadnia a rénszarvascsorda "lényegét"? 

l l . a) Készítsük el egy ismert történet (pl. mese) piktogramm formájú "leírását" (szöveg nélküli képregény). 
Mutassuk meg ismeróseinknek a müvet! Megértik-e az abban foglaltakat? 

b) Hasonló módon készítsünk egy elképzelt történetról szóló piktogrammsort! Hasonlítsuk össze az ered
ményt! 

12. Tervezzünk mindenki számára érthető piktogramjeleket pl. állatkerti tájékoztatótáblákra, iskolai szaktan
termekre, természettudományos enciklopédiábal 
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MÁGIA 

ANALÓGIA 
analógtán alapuló társitasok 
� alkímia-asztrológia V.7.3 
� asszoclácl ók Locke és Hume 
szertnt VII.4. 

� a szó jelentése (szofisták) III .  7. 1 

BABONA 

3.  Varázslás , mágia 

3. 1 A varázslat 

A vadászó és gyüjtögető ember tudta, hogy léte függ a vonuló állatok 
megjelenésétől, az időjárás alakulásától, a betegségektől. a család és a 
törzs termékenységétől és egy sor más eseménytől. Azt is világosan látta, 
hogy csak egy közösség tagjaként maradhat életben. Ezért azokat a sza
bályokat követte, amelyeket a közösség hagyományozott rá, és amelyek 
lehetövé tették fennmaradását. Ezekeben a rítusokban összekapcsoló
dott az egyéni létfenntartás (pl. mi a teendő szarvasvadászatkor) . a kö
zösség léte, és az egész világ fennmaradása (a zsákmány kiengesztelése, 
áldozat a szellemeknek) . 

Az ősi ember függött is a világtól és hatott is rá. A hatások egy részét 
ma közvetlen fizikai erőnek látjuk (pl. a nyilvessző kilövése) . más részét 
pedig varázslatnak, mágiának (pl. a szarvas képmásának átdöfése) . 
Ezek azonban csak utólag, számunkra válnak szét ilyen élesen, akkor 
szorosan összekapcsolód tak, és a fennmaradás szabályait jelentették. 

A varázslat (görögül mageia, ebből ered a mai mágia szó) olyan cse
lekvés, mely a (feltételezett) szellemi lények befolyásolására törekszik. A 
varázslás J. Frazer szerint kétféle elképzelésen alapulhat: a hasonlósá
gon, vagy a kapcsolat (átvitel) lehetőségén. A hasonlásági (homeopati
kus) mágia szerint hasonló hasonlót hoz létre, vagyis a következmény 
hasonlít az okára. A varázsló (mágus) tehát arra alapoz, hogy bizonyos 
dolgok hasonlósága nem véletlen,  hanem lényegi azonosságot jelez. úgy 
hiszi, hogy a hasonlóságot, (analógiát) fölhasználhatja arra, hogy az 
egyik dolog befolyásolásával hasson az ahhoz hasonlókra is. Ennek 
azonban feltétele, hogy ismerje a befolyásolás - általában mitikus - ma
gyarázatát, és a befolyásolás módját, rítusát. Különösen nagy jelentősé
ge van a képmásnak és a névnek, amelyek a lényeg hordozóiként a kép
és a névmágia kiindulópontjává váltak. 

Az átviteli mágia alapja az a föltevés, hogy az olyan dolgok, melyek 
egyszer kapcsolatban álltak, a későbbiekben is hatnak egymásra. így pl. 
a szerelmes lány megpróbálkozhat azzal, hogy hasson a kiszemelt legény 
hajszálaira, s ezen keresztül fölkeltse a legyény érdeklődését is. Ebben 
az esetben a rész (a hajszál) révén kívánt hatni az egészre (az emberre) . 

Sok mágikus eljárás bukkan fel népmeséinkben, vagy (tiltások for
májában) a Biblia ószövetségi részében. Mágia a mesékben: a hős med
vét rajzol a porba, s az azon nyomban megelevenedik (hasonlóság) ; a to
temállatból kihúzott három szál szőr előmutatására az állat nyomban a 
hős segitségére indul (átvitel) ; a hős érintésére a szikla emberré, s az em
ber sziklává változik (érintési mágia); a varázsszó ereje kinyitja vagy be
zárja a sziklát (szómágia) . (Makra Sándor nyomán) . 

3.2 Gyógyítás, rontás 

A betegségek mágiával való gyógyítása többnyire közösségi esemény 
volt, a család, törzs előtt. sőt ezek részvételével zajlott. Fontos eleme a 
betegség - általában mitikus - eredetének fölidézése, kimondása, végül 
az ártó szellem kiűzése. A magyar népi orvosmágia (kuruzslás) módszere 
pl. a betegség tárgyakba (pénzérmébe, edénybe) való átvarázslása, s az 



forrasok_szurke.indd   31 2017. 02. 15.   8:44

I. Summa 

így 
"
fertőzött" tárgynak a falun kivüli eldobása. Ha az ilyen porban heve

rő pénzérmét valaki felvette, a baj könnyen átszállhatott rá. 
A kaliforniai pomo indiánok körében "ráijesztő-varázsló" működött. 

Ha azt sejtette, hogy a beteg egy ártó démonnal találkozott, de nem em
lékszik rá, igyekezett megjeleníteni az eseményt. Ha pl. fölmerült a gya
nú, hogy víziszörny okozta a bajt. hatalmas vízikígyómaszkot készített, s 
ennek váratlan bemutatásával alaposan megrémisztette a beteget. Tu
datosította benne, hogy ez az a szömy, ami a bajt okozta, majd szétzúzta 
a maszkot. A betegség gyakran el is múlt. 

A varázslatot egyaránt használták a betegségek gyógyítására (fehér 
mágia) és az ellenségek elpusztítására is (fekete mágia, rontás) . A ma
gyar néphitben pl. sokáig élt a szemmelveréssel és az átokkal való ron
tás elképzelése.Az átok néha "megfogant" (beteljesült) , különösen akkor, 
ha a célba vett személy maga is érezte bűnösségét. Ekkor a mágia szavai 
voltaképpen csak nyilvánvalóvá tették, kimondták a bűnt, sokszor az 
egész közösség előtt. Ennek egyik hatása az elrettentés: bárki járhat így, 
aki nem tiszteli a hagyományokat, aki hűtlen lesz szeretőjéhez stb. Más
részt pedig gyakran jóvátételre, a károsult kiengesztelésére, az átok 
visszavonására késztették a bűnöst. 

Az átok maradványai ma sokszor káromkodások formájában jelen
nek meg . . .A nyavalya essen belé!"; . .A fene egye meg!" . .A francba!" stb. 
Ezek többnyire régies betegségelnevezések, melyekkel a káromkodó el 
akarja pusztítani ellenségét. Sokszor- látszólag-nincs jelen senki más, 
a káromkodó ember egy tárggyal vagy egy helyzettel küszködik. Ilyenkor 
válik nyilvánvalóvá, hogy a káromkodás valójában a szellemvilágnak 
szól, az ellenséges démonok ellen irányul. A mai európai ember-tudato
san és bevallottan- többnyire nem hisz a mágiában, öntudatlanul azon
ban sokszor továbbra is befolyásolja gondolkodásunkat. 

A varázslattal a szellemi lények, erők befolyásolására törekedett 
az ősi ember. Alapja a hasonJósiig (analógia) vagy a dolgok kapcsola
ta lehetett (átviteli mágia). Sok magikus eljárás maradványait ma is 
őrzik a babonák, szólások, káromkodások. 

Kérdések, problémák 

---? anamnéz isz (Hippokratész) Ill .4 
---? Freud módsz ere XVII. 

RONTÁS 

---? a tudattalan megnyilvánulásai 
XVII. 

Summa 

3 1  

l .  Mítosz-e az UFO-kban való hit, a Szent László királyról szóló legenda, Nostradamus jövendőmondása a vi
lágvégéről, a hajnövesztő szerek hatásosságát hirdető reklám? Van-e bennük babonás vagy mágikus elem? 
Igazolhatók-e, cáfolhatók-e? Elfogadják-e az emberek az igazolást vagy a cáfolatot? 

2. Gyüjtsünk (további) példákat mai babonákra, mindennapi "mágiákra"l 

3. A babonát sokan egyszerűen hibás vélekedésnek, félreismert összefüggésnek tartják. Elfogadható-e ez az ál
láspont? 

4. Ausztráliai bennszülöttek érdekes eszköze a "zugattyú": egy üreges fadarab, mely megpörgetve búgó hangot 
ad. Próbáljuk meg pusztán e tárgyból kitalálni, hogy mire használhatják! 

5. Egy-egy tárgy funkciója, haszna sokszor nem egyértelmű, ha megtalálója nem ismeri azt a kultúrát, amely
ben keletkezett. Milyen következtetésekre juthatna egy európai szeméttelepen végzett ásatásai során egy 
ausztrál bennszülött az alábbi tárgyak szerepéről: 
a) fogkefe b) dugóhúzó c) rúzs d) ötforintos e) villamosjegy j) esernyő? _ 

Képzeljük el, hogy ugyanezeket az "ásatásokat" egy középkori lovag, majd egy földön kivüli lény is elvégzi! Ok 

hogyan vélekednének a tárgyak szerepéről? 

6 . .. s az iskolába menvén, a járda peremén, l hogy nejeleljek aznap, egy kőre léptem én. " - iija Radnóti a Nem 
tudhatom c. versében. Hogyan alakulhatott ki ez a gyermekkori szokása? Babona volt-e? Miért tarthatta 
fontosnak, hogy lehja versében? 
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Il. JELEK AZ ÉGBOLTON 
Az ősi földművelő kultúrák 
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Világos Lesz a fold, 
Ha kélsz a Láthatáron, 
Ki nappal Aton képében ragyogsz, 
Elűzöd a setétet, sugaraidat ontod. 
A két Föld ünnepel, 
Felébrednek az emberek, Lábra állnak, 
Te serkentedfeL ó'ket. 

Tojásban a csöpp madár, 
A héjbanfelpityeg. 
Te adsz neki ott benn Lélegzetet, 
Hogy életre keljen, 
És te adsz néki teljet, 
Hogy héját összetörve, 
Hallassa madárszázatát 
És elinduljon Lábain 
A tojásból k{jőve. 

Megalkottad a távoli eget, 
Hogy benne tündökölve Lalg, 
És Látva láss mindent, 
Mít létrehoztál, 
Ki voltáL egymagad. 
És felkeltél alakjaidban, 
Mint eleven korong, 
Felfény lettél, fennen ragyog tál, 
Messze voltál és közeL voltál. 
Milljó formát teremtettél magadból, 
Városokat, falvakat, szántqföldeket, 
Utat, folyót, 
És minden szembenéz veled, 
Ki vagy a Nappali Korong 
A fold felett. 

Ehnatonfáraó Naphimnusza (részlet) 
(Grigássy Éva fordítása) 
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l. Az ősi földművelő kultúrák 

1 . 1  Az állam 

Körülbelül 8- 10 ezer évvel ezeJött a késö kökori halász-vadász törzsek 
egy része letelepedett, és áttért a földmüvelésre. Ehhez az új életmódhoz 
a nagy folyók völgyei kedvezö lehetöségeket kínáltak, így az elsö államok 
általában itt alakultak ki (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína) . A letele
pedés az addigi szabad, de bizonytalan jövöjü vándorláshoz képest gyö
keres változásokat hozott. Bármilyen gazdag is vadban egy erdös vidék 
vagy szavanna, csak kevés embert tud eltartani. A földmüvelés tízszer, 
söt százszor több ember megélhetését biztosítja, ha pontosan, elörelátó
an megszervezík a mezögazdasági munkákat. 

A szervezés kényszere hozta létre az államot. Az egységes állam haté
kony müködését az egységes vallás is elösegítette. Tudatosította az 
egyes emberekben, hogy ugyanazon közösség tagjai (közös isteneik, 
uralkodóík vannak) , elfogadtatta velük alárendelt helyzetüket s felada
taikat akkor is, ha magasabb tisztségbe kerültek. A vallás magyarázatot 
kínált sok természeti jelenségre, rendszerbe foglalta a korábbi mítoszo
kat, új értelmezéssel gazdagítva, vagy elhagyva egyeseket. így olyan vi
lágkép keletkezett, amelyben az egyes ember és az egész közösség örö
me, szenvedése is földöntúli távlatokat kapott. 

A sámánok. varázslók helyére a papság lépett. Feladatuk azonos: 
közvetíteni az égi és földi világ között, fenntartani a hagyományokat, 
gyarapítani a tudást. A papok azonban a közösség többi tagjától sokkal 
élesebben elkülönültek, mint a sámán: külön társadalmi réteget alkot
tak. Anyagi biztonságukat és nyugalmukat az állam szavatolta. Míg a 
sámánok általában egy személyben voltak orvosok, csillagászok, jósok, 
énekmondók, tanítók, szertartásvezetök, addig az ösi földmüvelö kultú
rákban ezeket a szerepeket gyakran a papság más-más rétege vállalta 
magára. A beavatást (pappá szentelést) hosszú tanulási idöszak elözte 
meg. Ezalatt nemcsak szóban, hanem írá.sban is átadták az ösök tapasz
talatait. Ez a módszer óriási ismeretenyag felhalmozását tette lehetövé. 
A tudás rétegei ugyanakkor elváltak, szaltok rendszere jött létre, saját 
testületekkel és szabályokkal . Valószínüleg már az ókorban sem sok or
vos-pap tudta volna áttekinteni a csillagászati ismereteket (és viszont) . A 
tudás ilyen körülmények között egy-egy réteg kiváltsága lett: aki nem tu
dott írni és olvasni, az egyénileg már nem válhatott tudóssá. A papi tes
tületek - részben hatalmuk fenntartása érdekében - maguk is ügyeltek 
a titokzatosság látszatára. A felfedezéseket, felismeréseket hasznosítot
ták ugyan, de azok - a mai értelemben - "nem kerültek nyilvánosságra". 

A számos ókori folyammenti kultúra közúl a mezopotámiainak és 
az egyiptominak volt ránk, európaiakra a legjelentösebb, ma is érezhe
tó hatása. 

A II. fejezet címlapképe. Egyiptomi 
világkép-ábrázolás egy i.e. IV. szá
zadból való koporsóról 
A négykézláb álló nóalak Nut, az Ég, 
alul Geb, a föld férfi istene. Az eget 
Su, a levegö támasztja alá. A szár
nyas és kígyókkal díszített korong a 
Napisten, Ré szimbóluma, a csillagok 
a halottak lelkei. A korong alakú föld 
középpontjában Egyiptom és a Nílus 
áll. mint keskeny szalag. Két oldalról 
sivatag veszi körül. Az idö folyását Ré 
útja szemlélteti. Az istenség bárkán 
evez át az ég fölötti vizeken. Alko
nyatkor egy kígyó formájú szömyeteg 
- Apóphísz - leselkedik rá és elnyeli. 
A képen a kör széléhez simuló 
hosszú kezu istenalak segíti át a bár
kát a holtak birodalmába, amit sa
kálszerú istenség - Anubisz - öriz. 
Éjszaka a Nap az alvilágon át evez, 
egyes források szerint Ilyenkor 
Ozirisz alakját ölti magára. Hajnal
ban újjászületik, útját égi erök segí
tik, de gonosz démonok akadályoz
hatják is (pl. napfogyatkozás idején). 
Az égistennö teremtö erejét az ágyéka 
és szája elött lebegö szárnyas napko
rongok jelképezik. 

� hippokratészi eskü III.4 

� püthagoreusok I I I .3 
� a mai tudományos közélet 
kialakulása VII . l 
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36 

EGYIPTOMI MITOLÓGIA 
-) öselemek a görögöknél lll.2 
-) Genezis V.2 
-) Platón ideái 111.8. 1 

SÖTÉTSÉG 
Kuk 

REJTETISÉG 
Amon 

LEVEGŐ 
Su 

FÖLD 
Ge b 

KEZDET 
A tum 

ŐSVÍZ 
Nun 

PÁRA 
'Iefnut 

ÉG 
Nu t 

e>zh.tsz ízisz 
l l Széth Nephtusz 

Hórusz 

n. l .  Az ősi földművelő kultúrák 

l .  2 Világkép,  vallás 

1 .2. 1  A világ teremtése 

Az ókori kultúrák vallásáról, az emberek világképéről pontosabb tudá
sunk van, mint az ősi korokéról ,  hiszen képeken. szobrokon és épülete
ken kívül írásban is rögzítették gondolataikat. 

Az egyiptomiak világát papirusztekercs-töredékek, piramisszövegek és képek 
alapján ismerhetjük meg. E szelint az idök kezdetén az ösóceánban (Nun) lap
pangó istenség egy lótuszvirágban emelkedett a viz szinére. ő volt a kezdet 
(Atum). akit késöbb azonositottak a Napistennel (Rével, illetve Amonnal). Ő hozta 
létre a levegö és a pára istenét (Su t és Tefnutot). Belölük származik a föld és az ég 
(Geb és Nu t). Ozirisz. Ízisz és Széth pedig - az egyiptomi mitológia föszereplöi - az 
ö gyermekeik. Testvérviszályukban Széth megölte Oziriszt, aki - átváltozása után 
- a  holtak királya, az Alvilág ura lett. Halála azonban nem teljes és nem is végle
ges. Csodálatos módon holtan nemzi fiát, a sólyom képében ábrázolt Hóruszt. 
Hórusz megbosszulja apja halálát, legyözi Széthet. és Egyiptom uralkodója lesz. A 
fáraók az ö örökébe lépnek. lényegében tehát Hórusz megtestesülései, újraszüle
tései (istenkirályok). 

.A Mindenség Ura ezt mon4ja. miután létezni kezdett: Én vagyok. aki keletkezett, 
mint Heper {a hajnali Nap). Miután én keletkeztem, jöttek létre a formák. Létrejött 
minden alak. miután már én léteztem Sokfélék a formák, melyek számon kijöttek. 
Amikor még nem keletkezett az ég, amikor még nem keletkezett a fold, amikor a 
fold még nem hozta létre a férgeket ezen a helyen. én már kialakítottam őket az ős
vízben. mint ifáradtakat-".•Rhind·papirusz (i. e. IV. század) 

.Létrehoztam az isteneket veritékemből. megalkottam az embereket szemem 
könnyéből. " 

A Mindenség Urának szavai egy koporsószövegből. (i. e. II. évezred) 

A Mindenség számtalan eseménye és lénye tehát - beleértve az em
bert is - egyetlen ősokra vezethető vissza, abból bontakozott kí. A dolgok 
eredete és mindennap tapasztalható viselkedése szorosan összefügg. 

l .  ábra. A világ teremtése és az istenek származása (theogónia és kozmogó
nia) az egyiptomi Halottak Könyve alapján 
A lótusz a hullámzó káoszból kiemelkedö kezdet jelképe. Más mitoszok a viz 
fölé emelkedö domb. háromszög vagy a vizböJ kiemelkedö ös tojás képében jele
nitik meg ugyanezt. 

2. ábra. A Nap átváltozásai az egyiptomi mitológiában 
A Szó, az Igazság. a Felismerés és a Varázslat istenei körülveszik a Napot és a 
világ rendjét biztosítják. A sólyom Hórusz isten jelképe. de a Napot is helyette
sítheti. A szarabeuszbogár az újjászületés jelképe. A lenyugvó Napot az 
Apóphisz-kigyó nyeli el, ami Széth egyik alakja is lehet. A Nap éjszaka a holtak 
birodalmán evez át (Ozirisz) és Felkelö Napként jelenik meg ismét a keleti hori
zonton. 
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n. 1.2 Világkép, vallás 

1 .2.2 A körforgás 

Az egyiptomi rnitológia sokat foglalkozik az istenek születésével (görögül: 
theogónia) és a világ létrejötével (görögül: kozmogónia) . Egyes források 
szerint (Halottak könyve) a világot időben végesnek tartották, és úgy hit
ték, hogy pusztulása után visszatér a kezdeti (vagy ahhoz hasonló) álla
potba. 

A saját farkába harapó kigyó az idő rnúlásának és körkörösségének 
szirnbólurna. Ez a körforgás (ciklikusság) a rnindennapok szemléletét is 
áthatotta. A nappalok és éjszakák váltakozását a Napisten (Ré) hajnali 
feltámadásának és esti halálának látták. Alkonyatkor tehát nem egysze
rűen "lement a nap", hanern rnélyértelrnü átváltozás zajlott le: a nappal 
rendje átadta helyét az éjszaka káoszának. A Napot alkonyatkor elnyelő 
kigyóformájú szömy maga is káosz-szirnbólurn, az alkonyi Nap neve -
Aturn - az öskezdetre utal. Szerencsére Ozirisz, a holtak királya uralko
dik az éjszaka felett is - egyes írások szerint maga a meghalt Nap változik 
át Ozirisszé. A hajnali Nap sem csak .. napfelkelte", hanern Ozirisz átvál
tozása-feltárnadása. A Naphoz hasonlóan semmisültek meg és születtek 
újjá az egyiptomiak szemében a Hold és a csillagok is. A csillagok halot
tak lelkei, s egyben a Ré bárkáját hajtó evezősök. Ez adhatta a remény
séget az embereknek, hogy a nagy körforgásban ök is részesülhetnek a 
feltámadásban. Ennek azonban feltétele a ritusok ápolása, a törvény
tisztelő élet és a halottakról való gondoskodás is. Az egyiptomi gondolko
dást átható .. halottkultusz" tehát szorosan kapcsolódott a csillagászat
hoz, a rnitológiához, az építészethez (píramisok) és az állarn rendjéhez is 
(a társadalmi alárendeltség elfogadása). 

1 .2.3 Az istenkép változásai 

Az egyiptomiak számtalan istenben, dérnonban, szellernben hittek: ez a 
.. sokistenhit" (politeizmus). Ezek szerepe és rangja azonban változott az 
idő folyamán. Lassan kialakult a rangsor (hierarchia). így pl. Ré-Arnon 
alapvetőbb, nagyobb hatalmú isten, ITiint Geb, Geb pedig fölötte áll a kö
vek vagy fák helyi szellerneinek A hierarchia magában hordta az egysé
gesítés lehetöségét mind politikailag, mind gondolatilag. Az egymással 
versengö-vitázó vallási központok (Mernphisz. Héliupolisz) igyekeztek 
olyan rangsort felállítani, ami a maguk hatalmát erősítette. E folyamat 
betetőzésének tekinthetjük Ehnaton fáraó kudarcba fulladt reformki
sérletét. Az Ehnaton alapította vallás szigorú egyistenhit volt, Atonén 
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THEOGÓNIA ÉS KOZMOGÓNIA 
� a körforgás a milétosziak szerlnt 
III .2 
� ciklikus és egyirányú idő V.2.3 

� a püthagoreusoknál: 111.3 
� ugyanezek a jelenségek az 
egyiptomi csillagászatban 11.3. l 

.Én pedig (Atum) mindent meg jogok 
semmisíteni, amit alkottam, és a .föld 
majd visszatér az 6svízbe, az áradat
ba, ahogyan kezdetben volt. Én mara
dok meg Ozirisszal. miután más ala
kot veszek jel. kigyókét. melyet az 
emberek nem ismernek, és az istenek 
nem látnak. " 

Halottak könyve. 175. fejezet 

f- ősi ritusok: 1.2. 1 

3. ábra. Keletkezés, pusztulás és 
idő - az egyiptomi Halottak köny· 
vének illusztrációja 
Bal oldalon a két oroszlán: a Tegnap 
és a Holnap. Vállukon tartják a far
kába harapó idókígyót. egyben jelké
pezik a napkelte és a napnyugta he
gyeit is, melyek elnyelik és megszülik 
a napkorongot. Mellette a .Halál. a 
nagy isten, aki megalkotta az istene
ket és az embereket". Farka sakálfej
ben végződik. szárnyai közt azonban 
a skarabeuszbogár az ú.iJászülető na
pot szimbolizálja. 

POLITEIZMUS 
mERARCHIA 

EGYISTENHIT ÉS SZINK.RETIZMUS 
� zsidó-keresztyén monoteizmus 
V. l .2 
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4. ábra. Egyiptomi keverékisten 

JELEK 

� az archaikus világlátás Jung 
szertnt XVII. 

� az  álmok jelentéséről Freud,Jung: 
XVII. 
� jelent-e az egyldejúség oksági 
összefüggést? IV. 7. l .  VII .4.3 

ASZTROLÓGIA 
� görög jósJatok liLl 
� középkori asztrológia V.7.3 
� Kepler kritikája VI.2.2 

n. l .  Az ösi földmüvelö k.ultúrák 

kívül minden más isten tiszteletét megtiltotta. Jellemző azonban, hogy 
ezt az elképzelést a fáraó közvetlen környezetén kívül senki nem fogadta 
el, s halálával véget is ért e próbálkozás. 

Az egyiptomi vallás másik, sokkal inkább a hagyományokban gyöke
rező iránya az összeolvasztás (szink.retizmus). Ez azon a fölismerésen 
alapul, hogy a különbözőnek tartott istenek valójában azonos erő, lé
nyeg eltérő megnyilvánulásai. Ezt úgy kívánták jelezni, hogy az őket áb
rázoló állati vagy félemberi formákat összeolvasztották, így az ábrázolá
sokon szemünkben torznak tűnő, különös keverék lényekjelentek meg. 
Ez az irányzat - a monoteizmussal szemben - nem vonta kétségbe az is
tenek önálló létét. 

Az egyiptomiakat vallásos meggyőződésük nem akadályozta meg ab
ban, hogy világuk anyagi összetevőit is kutassák. Az eget pl. nemcsak is
tennőnek tartották, hanem olyan anyagnak is, amely vizet tartalmaz 
(néha esik). sőt vasat, köveket is. (A lehulló meteorokban talált vasat 
mennyei fémnek nevezték.) Azok a mesteremberek, akik homokból és 
szódából üveget állítottak elő, szintén hihettek egyúttal Geb földisten lé
tezésében is. A mitikus és a közvetlen tapasztalatokon nyugvó magyará
zat megfért egymással. 

1 .3 Jelek tudománya 

Az ősi gondolkodásmód szerint a világ eseményeit szellemek, istenek 
akarata irányitj a. Amennyiben az ember képes értelmezni a jelensége
ket, úgy azok jelekké válnak. A jelek jelentése a .,jóslat", azaz az isteni 
(szent) világ megnyilvánulása (latinul: divinatio = isteni erő, látomás, 
jóslat) . A jelek (omenek) megnyilvánulhatnak anélkül is, hogy bárki igé
nyelné, de tervszerű megfigyelések, kísérletek útján is kérhetők. Az előb
bire példák a csillagos ég változásai, az álmok, vagy akár a ló megbotlá
sa, az utóbbira a madár- és béljóslás, kockavetés stb. 

Az ókorban számos módszert ismertek az isteni akarat kifürkészésé
re. Az ősi májjóslás a leölt áldozati állat májából próbált következtetni, a 
tenyéijóslás a tenyér vonalaiból, a görög-római világban elteijedt ma
dáijóslás a felbukkanó madarak fajából, számából és röptük irányából, 
a dodonai görögjósda a szent liget leveleinek susogásából. az álomfejtés 
az álmokból stb. A mai tudományok szempontjából azonban meghatáro
zó fontosságúvá a csillagtudomány (asztrológia) vált. E módszert külö
nösen a babilóni (káldeus) papok gyakorolták magas fokon. A csillagá
szati változásokkal egyidejűleg Jelrták a birodalom fontosabb eseményeit 
is, így ezeket össze lehetett vetni . Mivel a mitikus világlátás amúgy is is
teneknek vagy isteni erők jeleinek tekintette a csillagokat, kézenfekvő 
volt a föltételezés, hogy az égi és afoldi események összefüggésben áll
nak. Kellő mennyiségü följegyzés segítségével és ezek helyes értelmezése 
alapján talán minden előre tudható, jósolható. Ez a gondolat a csillag
jóslás (asztrológia) alapja. A babiloni csillagjósok csak az uralkorlóra 
vagy a birodalomra vonatkozó jóslatokat adtak, magánszemélyeknek 
nem készült horoszkóp. 

Ajóslások sok tipusa a későbbi korok kutatási módszereire is hatott: 
- Pontos megfigyeléseken alapul tak. Például a juhok máj án a babi

lóniaiak tucatnál is több jelentős (.,ominózus") pontot figyeltek meg. 
- A megfigyeléseket ismételték. Például nem egyetlen, hanem egy 

tucat juhot vágtak le, így próbálták kíszürni a véletlen hatásokat. 
- Különböző eljárásokat k.ombináltak.. Ugyanarra a jelenségre nézve 

különféle vizsgálatokat végeztek, például bél- és madáijóslást. Az - eset
leg - egyező eredmény növelte a jóslat hitelé t. 



forrasok_szurke.indd   39 2017. 02. 15.   8:44

ll. Summa 

- Pontosan följegyezték a körülményeket: a vizsgálat idejét, módját, 
a rituális előírásokat (pl. a levágandó állat nemét, korát, származását 
stb.) 

- A kapott eredményt összevetették a teljes korábbi írásos 
ismeretenyaggal, adatokkal. Ezek az asztrológiában gyakran több száz 
vagy ezer éves számoszlopok, listák voltak, melyek az égitestek kelését, 
nyugvását, egymástól mért szögtávolságát stb. tartalmazták. 

- Ennek alapján értelmezték az eredményt. 
- Egyetemes érvényre törekedtek, azaz igyekeztek számolni minden 

olyan lehetőséggel is, amelyről (még) nem állt rendelkezésükre tapaszta
lat. így pl. a rendellenes szülések előjel-irodalmában az ikerszülések so
rában számításba vették a négyes- hatos-, nyolcasikreket az asztrológi
ában az éjféli napfölkeltét stb. Az "éjféli napfölkelte" lehetetlen, abszurd 
eseménynek látszik, ám "ellentétét" a napfogyatkozást - ha ritkán is -
megfigyelték már. A jóslat készítője tehát igyekezett iltalánosítani, el
méletének érvényét soha nem tapasztalt jelenségekre is kiteijeszteni. 

Az öst földművelö Irultúrák - Egyiptom és Mezopotámia területén -
folyamvölgyekben fejlődtek btrodalmak.ká. Ezekben az államokban a 
tudományok művelése a papság kezében volt, tagjai nemzedékról 
nemzedékre, írásban adták át tapasztalataikat. 

Szövevényes mitológiájuk szerint a mindenség számtalan esemé
nye és lénye - beleértve az embert is - egyetlen ösokra vezethetö 
vissza, abból bontakozott ki (theogónia, kozmogónia). Az elpusztuló 
és ú.ljaszületö isten( ek) (Ozírisz-mítosz) biztosítják a ciklikus megúju
lást, a létezés folytonosságát. 

A sokféle isten közt (politeizmus) kialakuló hierarchia részben az 
egyistenhithez vezetett (Ehnaton monoteizmus), részben az istensé
gek összeolvasztásához (szinkretizmus). 

Az isteni akaratot sokféle módszerrel fürkészték ijóslás, divi
natlo). Ezek közill az asztrológia (csillagtudomány, csillagjóslás) lett 
a természettudományok szempontjából a legfontosabb, mert ebböl 
vált ki a mai csillagászat (asztronómia). 

Irdalomjegyzék 

� csillagkatalógusok jelentösége 
(Hipparkhosz) IV.4: Kepler: VI. 2.2 

� elméletek érvényességének 
kiterjedése - pl. püthagoreusok 
� napfogyatkozás oka: 111.9.2. 3  
� a Saturnus felfedezése VI.8.3 

Summa 
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:l€ Dobrovits Aladár: Egyiptom és az antik vi
lág, AKADÉMW, 1979. 

:l€ Schaik Gyula: Ido1c, korok, naptárak, TIT 
Uránia, 1993. 

:l€ a Kákosy László: Ré.fia.i, GONDOLAT, 1979. 
:l€ Komoróczy Géza: Bezárkózás a nemzeti ha

gyományba, OSIRIS, 1995. 

:l€ a Szécsényi-Nagy Gábor: Tqjékozód.ás a csil
lagos égen, TANKÖNYVKIADÓ, 1987. 

:l€ Neugebauer, Otto: Egzakt tudományok az 
ókorban GONDOLAT, 1984. 
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NAPTÁR 
� 1 .3.3 
--? Gergely-naptár VI. l 

CIKLIKUS FOLYAMATOK 
--? ml az idö? 

- Augustinus V.3.3: 
- szúfik V.4.2 
- Newton VI .7.2 
- Leibniz VII .3.2 

ÉGITESTEK DELELÉSE 
--? világidö. napidö: VIII. l .3 

NAP 
--? mihez viszonyítsunk? 
Newton VI .7.8 

ÓRA 

GNÓMON 
--? napóra készítése JV.4.3 

TÁJOLÁS 
--? Eudoxosz modellje III.9.2.2 
--? éggömb és földgömb III .9. JV.4.2 

SARKCSILLAG 

2. Csillagászat, naptár 

2. 1 Ég és föld kapcsolata 

Az ókori kultúrák csillagok iránti érdeklődését csak részben magyarázza 
a mitikus hagyomány. a halottkultusz. Hétköznapi okai is voltak. A jó 
termés egyik alapfeltétele. hogy ismerjék a folyók vizjárását, és a mező
gazdasági munkákat a megfelelő időben, összehangoltan végezzék el. 
Ehhez számon kell tartani az idő múlását, amihez viszont naptárra van 
szükség. Ahogy a térkép a térbeli, a naptár az időbeli tájékozódás eszkö
ze, absztrakt viszonyitási rendszere. Itt is szükség van viszonyitási pont
ra vagy pon tokra, amihez képest lehet a múltról beszélni, vagy a jövőt 
tervezni. Mitikus jelentőségük mellett ez volt a szerepe a rendszeresen 
tartott ünnepeknek. Az ünnepnapok által tagolt időt olyan ciklikus (is
métlödó1 folyamatokkal lehet egységekre osztani, amelyek eléggé sza
bályosak, megbizhatóak, ezenkivül könnyen és rendszeresen megfigyel
hetők. A földijelenségek között nem találtak ilyet, az égen azonban igen. 

2.2 A nap és az órák 

A babiloniak az égről bizonyos égitestek kelte alapján olvasták le az időt. 
De mert ez nem nagyon könnyü, később áttértek az égitestek delelésé
nek megfigyelésére. (Egy égitest delel, ha a nap során a látóhatár fölött a 
legmagasabban áll.) Az éjjeli órákat bizonyos kijelölt csillagok delelése 
mutatta (ezeket "tanácsadóknak" nevezték) . Nappal a Nap állása volt az 
óramutatójuk. Az idő legfontosabb egysége a Nap két, egymást követő 
delelése között eltelt idő, a nap. A napot 1 2  éjszakai és 1 2  nappali órára 
osztották. Ez a rendszer (mai fogalmaink szerint) pontatlan, hiszen nyá
ron a nappaJok sokkal hosszabbak az éjszakáknál, míg télen a helyzet 
fordított. Tudták ezt a babiloniak is, egyszerűen elfogadták, hogy óráik 
hossza periodikusarr változik. Kb. i. e. 1 700-tól azonban már kialakult az 
a gyakorlat (is), hogy a napot 24, egyenlő hosszúságú szakaszra osztot
ták. Ez a ma használt óra fogalma. 

2 . 3  Égtájak, bolygók, csillagok 

A babiloni csillagászok egyik legfontosabb eszköze a gnómon volt, egy 
függőleges pálca, amelynek árnyéka megfigyelhető. Ezzel jól lehet tanul
mányozni a Nap járását. Az árnyék napkeltekor hosszú, a nap folyamán 
rövidül, délben a legrövidebb, majd ismét hosszabbodik napnyugtáig. A 
legrövidebb árnyék mindig észak felé mutat. mert a napsugarak ilyenkor 
déli irányból érkeznek. Ez a megfigyelés lehetővé tette a csillagászatban 
is és a térképezésben is nélkülözhetetlen pontos tájolást. (Az itt leírtak 
csak Földünk északi féltekéjén igazak, de a könyvünkben szereplő kul
túrák mind itt jöttek létre.) 

Éjszaka a csillagos égbolt teszi lehetővé a tájékozódást. Az a körülbe
lül 2000 csillag, amelyet szabad szemmel láthatunk, szabályos körmoz
gást végez az égen, mintha egy hatalmas, láthatatlan tengely körül forgó 
kupolához lenne rögzítve . Egyedül ezen képzeletbeli tengely irányába 
eső csillag mozdulatlan, s ez éppen az északi irányt jelzi - ezért Északi 
Sarkcsillag a neve. Könnyen megtalálható a Nagy és Kis Göncöl csillag
képek alapján, az ábrán látható módon. 
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II. 2.3 Égtájak, bolygók, csillagok 

' 

\,',,\ 

\,'\
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... ··)\ 
•··�·..:· lk Nagy ·· .. ., .... ···· Göncöl 

7. ábra. a) Egy bolygó mozgása a csillagos égbolt előtt 
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5. ábra. Az égtájak megállapítása 
gnómon segítségével 
A függőlegesen letüzött bot legrövi
debb árnyéka mutatja az északi 
irányt. Ennek kitűzése így a legegy
szerubb: a gnómon körül valamelyik 
délelötti órában a P 1 pontban húzott 
kört egy délutáni P 2 pontban ismét 
érinteni fogja az árnyék. A P1P2 távol
ság felezöpontja (F) és a bot közti 
egyenes észak-déli irányú. 

6. ábra. A Nagy és Kis Göncöl 
a. Sarkcsillaggal 
(a két csillagképet Nagy Medvének és 
Kis Medvének is nevezik) . 

7. ábra. b) Fényképfelvétel a csilla
gos égről 
Egyetlen képbe súrítve mutatja meg 
azt. amJt a csillagászok minden éj
szaka megfigyelhetnek. Mindegytk 
körív egy-egy csillag nyoma. A világos 
csík egy meteorit nyoma. 
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CSILLAGKÉPEK 

BOLYGÓK 

A BOLYGÓMOZGÁS 
MAGYARÁZATA 
� Arisztotelész: Ill.9.2.2 
� Ptolemaiosz IV.3 
� Tycho Brahe VI.2. 1 
� Kopemikusz VI. l 

8. ábra. A napkelte helyzetének 
változása az év folyamán (az észa
kiféltekén} 
Évente csak kétszer kel pontosan ke
leten a Nap: tavaszi és öszi napéj
egyenlöségkor. Ugyanezeken a napo
kon a nappalok és éjszakák hossza 
éppen egyenlö. Az évszakok csillagá
szati kezdö-és végpontjait e dátu
mokhoz kötik. 

9. ábra. A nappalok és éjszakák 
hosszának változása egy év során 
az 50. szélességi körön 

n. 2. Csillagászat, naptár 

Mozgásuk közben az égitestek többségének egymáshoz viszonyított 
helyzete mindvégig változatlan marad, ezért nevezték öket régebben "álló
csillagoknak". Ugyanez a változatlan helyzet tette lehetövé, hogy elrendezö
désükben különféle rnitikus állat- vagy istenalakokat véljenek felismerni. A 
csillagképek önkényes szempont alapján összekapcsolt csillagcsoportok, 
melyek megkönnyítik az égbolton való tájékozódást. 

Csak a Nap, a Hold és még 5 - szabad szemmel is látható - égitest 
nem követi ezt a szabályos körforgást. Az ö pályájuk is szabályos, de 
más, bonyolultabb irányú. Az 5 égitest hol elöresiet, hol lelassul. söt 
visszafordul - szinte "bolyong" a csillagok között. El is nevezték öket 
bolygóknak (görögül:  planéták). Az ókor mitikus szemlélete szerint e 
különös viselkedést csak úgy lehet magyarázni, hogy e planétáknak -
miként a Napnak és a Holdnak is - önálló lelkük van, istenek. Ezért külö
nös tiszteletben részesítették öket, s a naptár beosztásában mindmáig 
fontos szerepük van. Ma görög-latin nevükön ismerjük öket: Merkur, 
Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz. (Csak az újkorban, távcsövek segít
ségével fedezték fel az Uránuszt, a Neptunuszt és a Plútót) . 

2.4 Az évszakok és az év 

Miközben az egyiptomi csillagászok napról napra nyomon követték a 
déli árnyék hosszának változását, azt tapasztalták, hogy az december 
22-töl június 22-ig fokozatosan rövidül, június 22-töl december 22-ig 
pedig hosszabbodik. Ez azzal magyarázható, hogy a Nap más-más körív 
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U. 2.5 A hónapok 

mentén halad: télen rövid ideig és kis szög alatt érik sugarai a Földet, 
nyáron nagyobb szög alatt és tovább. Az évszakok határai így pontosan 
kijelölhetök a gnómon segítségéveL Az egyiptomi csillagászok lakóhe
lyén az évnek az a napja, amikor a déli árnyék a legrövidebb - a nyári 
napforduló, június 22. -. a nyár kezdete. A leghosszabb árnyékot a téli 
napforduló idején - december 22-én - mérhetjük. Ez a tél kezdete. Nyári 
napfordulókor a leghosszabbak, téli napfordulókor a legrövidebbek a 
nappalok. Az évben két olyan napot találtak, amikor a nappal és az éj
szaka éppen azonos hosszúságú. Március 2 1 . ,  a tavaszi napéjegyenlő
ség, a tavasz, szeptember 23. ,  az őszi napéjegyenlőség pedig az ősz 
kezdete. (Az Egyenlítőtől délre a helyzet éppen fordított) . 

Két egymást követő téli napforduló közt eltelt idő az év. Ennyi idő 
szükséges ahhoz, hogy a Nap (a Földhöz és a csillagokhoz képest egy
aránt) visszatérjen ugyanabba a helyzetbe. (Az év hosszát ma a Föld ke
ringési idejével mérjük.) 

2 . 5  A hónapok 

A nappalok és éjszakák váltakozása után a legfeltűnőbb égi jelenség a 
Hold járása. A Hold alakváltozásajól látható: újholdkor a Hold a Nap kö
zelében áll, nem figyelhető meg, első negyedkor növekvő D alakú félhol
dat mutat, teleholdkor kerek, utolsó negyedkor C alakú félholddá fogy. 
Teleholdtól teleholdig mai időegységgel számolva kb. 29,53 nap telik el, 
ez az (ún. szinodikus) holdhónap. A holdhónap volt az első keleti naptá
rak legfontosabb időegysége. 

A babiloniak megfigyelték, hogy napnyugta után a nyugati látóhatár 
felett látható csillagok nem mindig ugyanazok, hanem az év folyamán 
lassan változnak (de egy év elteltével ismét ugyanazok lesznek) . Rájöttek 
ebből, hogy a Nap a csillagok között egy év alatt "körbejár" az égen. Pon
tosan tudták, hogy mikor melyik csillag közelében látszana, ha nappal is 
láthatnák a csillagokat. A Nap égi útját napistenükről Samas útjának 
nevezték. Mai neve: ekliptika. Mivel a Hold is mindig Samas útjának kö
zelében jár, sőt az általuk fölfedezett bolygók is (a Merkúr, a Vénusz, a 
Mars, a Jupiter és a Szaturnusz). ezt a kört nagyon alaposan megvizs
gálták. 

Egy év alatt a Hold nagyjából 1 2-szer jár körbe, ezért Samas útját 1 2  
részre osztották, az egy-egy részbe eső csillagokat 1 2  képpé formálták. 
Az ekliptika mentén kijelölt 12 csillagkép alkotja az állatövet. Lényegé
ben ma is a babiloni állatöv csillagképeit használjuk. 

2.6 A naptár 

A három alapvető időegység a nap, a hónap és az év. Sem a hónap, sem 
az év nem egész számú napból áll (egy év kb. 365,2422 nap). s az év sem 
egész számú - hanem kb. 1 2,3682 - hónapot tartalmaz. Ezért nehéz jó 
naptárt készíteni, mely e három időkört áttekinthető rendszerbe foglal
ná. 

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a babiloniak még egy negyedik 
időkört is bevezettek: a hetet, amelynek egyes szakaszait, a napokat, az 
általuk ismert hét kitüntetett égitesttel (a Nap, a Hold és a szabad szem
me! látható öt bolygó) jelölték. A hét napjainak neve a megfelelő égitest 
(rendre a Hold, Mars, Merkúr, Jupiter, Vénusz, Szaturnusz, Nap) latin 
nevéből ered (a sorrend nem véletlen: a planéták mozgásának látszóla-

43 

-t összefüggés az éghajlati övekkel: 
IV.4.3 

NAPFORDULÓK 
-t IV.4.3 

NAPÉJEGYENLÖSÉGEK 

ÉV 

A HOLD ALAKVÁLTOZÁSAI 

HOLDHÓNAP 

EKLIPTIKA 
-t a bolygók és a nap mozgása. 
Kepler VI.2.2 

ÁLLATÖV 

HÉT 
-t az égitestek sebessége (Kepler III.) 
VI.2 
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magyar 
hétfö 

kedd 

szerda 

csütörtök 

péntek 

szombat 

vasárnap 

BABILONI NAPTÁR 
(-- 1.3. 1 

SZÖKÖNAP 
(-- 11. 1 .3 

latin 

dies Lunae 

dies Martis 

dies Mercurtt 

dies !ovis 

dies Veneds 

dies Satunú 

dies Solis 

EGYIPTOMI NAPTÁR 

GÖRÖG-RÓMAI NAPTÁR 
� a mai Gergely-naptár Vl.l .  

SZÖKÖÉV 

ÓKORI CSILLAGVIZSGÁLÓK 
� iszlám csillagvizsgálók V.4. 1 
� 'JYcho Brahe csillagvizsgálója VI.2 

n. 2. Csillagászat, naptár 

gos gyorsaságán alapul). Az elnevezés nyomai - az indoeurópai nyelvek 
közös eredete miatt - sok mai nyelvben is föllelhetök Az angol és német 
elnevezésekben a germán mitológia istennevei jelennek meg (Freia, 
Donner) . 

A hét ugyan egész számú napból áll, de maga nincs meg egész 
számszor sem a hónapban, sem az évben. 

francia olau &DIO l n6met 

Lundi L un edi Monday Montag 

Mardi Martedi Tuesday Dienstag 

Mercredi Mercoledi Wednesday Mtttwoch 

Jeudi G iovedi Thursday Donnerstag 

Vendredi Venerdi Friday Freitag 

Samedi Saba to Saturday Samstag 

Dtmanche Domenica Sunday Soontag 

A babilóniaiak úgy oldották meg a problémát. hogy éveiket 1 2, felváltva 29 és 30 
napos hónapnak vették, s mert így az év csak 354 napból állt. minden harmadik 
évben egy rövid 1 3 .  hónapot is számítottak. (Mivel a szabályos rendszertöl való el
térést nem szerették. babonásan féltek a 13.  hónaptól. a 13-as szám azóta száJnit 
szerencsétlennek.) ldönként egy-egy szökönap hozzátételével tették pontosabbá 
naptárukat. Csillagászaik rendszeres megfigyeléseiket egyszeru eszközökkel vé
gezték. Szögmérö. körzö. vonalzó. valamint gnómon segítette a munkájukat. Min
den megfigyelésüket gondosan följegyezték. így egyre több adat állt rendelkezé
sükre. Már az i. e. Il .  évezredben, Ammiszaduka király uralkodása alatt olyan 
pontosan nyomon követték a Vénusz mozgását, hogy az erröl készült táblázatok 
alapján a mai csillagászok ki tudták számítani, mikor készült a leírás. 

Az egyiptomiak is figyelték az égitesteket. Különös jelentáséget tulajdonítot
tak annak a napnak. amikor a Nap és az égbolt legfényesebb csillaga. a Sirius 
(egyiptomi nevén Szopdet) együtt kelt (.heliákus kelés") .  Ezt ugyanis - az i.e. IV. 
évezredben - néhány nap múlva követte a Nilus áradása. ami Egyiptom földjét 
termékennyé tette. Évüket is e naptól kezdték. Ám az egyptomi naptár sem volt 
pontos, mivel évük 12 harmincnapos hónapból állt. amelynek végére még 5 napot 
csatoltak. Az eltérés még így is kb. egynegyed nap volt. ezért naptári évkezdetük 
lassan .elcsúszott" a csillagászatihoz képest. A naptári újév és a Sidus heliákus 
kelte így valójában csak kb. 1 460 évente esett egybe. Ezt az idötartamot nevezték 
Nagy Sírius-évnek. és kezdetét különleges fénnyel ünnepelték meg. A papok 
azonban .belsö használatra" más, pontosabb naptárt szerkesztettek: ök négy
évenként egy szökönappal megtoldották az évet. 

Európában a görög-római Julianus naptár vált elfogadottá egészen a 
XVI. század közepéig, az ún. Gergely-féle naptárreformig. (Ezt Julius Ca
esar megbízásából i.e. 238-ban Szószigenész görög csillagász készítette 
el .) A Julianus-naptár 30 és 3 1  napos hónapokkal, 365 napos évekkel és 
négyévenként egy 366 napos szököévvel számolt. A naptár szerinti évek 
átlagos hossza így 365,25 nap volt, ami kb. l l  perccel hosszabb, mint a 
két téli napforduló közt eltelt idö. 

Az ókor csillagászai megfigyeléseiket hatalmas épületek segítségével 
végezték. Babilon minden nagyvárosában zikkurat, - egy lépcsözetes 
építmény - állt, amelyben raktárak, hivatali helyiségek voltak, tetején 
pedig a csillagász papok megfigyelöhelye. Az egyiptomi piramisok is 
részben csillagászati megfigyelöhely céljára épültek, ami megmagyaráz
za, hogy alapéleik tájolására miért fordítottak olyan nagy gondot. Csilla
gászati célú építményeket a Föld más pontjain is találtak. Legismerteb
bek a dél-angliai Stonhenge kötömbjei. 



forrasok_szurke.indd   45 2017. 02. 15.   8:44

n. summa 

A naptár az idöbeli tájékozódás eszköze. absztrakt viszonyítási rend
szere. Az ünnepnapok által tagolt időt olyan ciklikus (ismétlődő) fo
lyamatokkal lehet egységekre osztani, amelyek eléggé szabályosak, 
megbízhatóak, ezenkívül könnyen és rendszeresen megfigyelhetők. 

A Nap két, egymást követő delelése között eltelt idő, a nap. Kb. i. e. 
1 700-tól azonban már kialakult az a gyakorlat (is) , hogy a napot 24, 
egyenlő bosszúságú szakaszra osztották: ez az óra. 

Tájolás nappal: a gnómon olyan függöleges pálca, amelynek az ár
nyéka a vízszintes síkon megfigyelhető. Ezzel jól lehet tanulmányozni 
a Nap járását. A legrövidebb árnyék mindig észak felé mutat, mert a 
napsugarak ilyenkor déli irányból érkeznek. Éjszaka: az Északi 
SarkcsUlag segítségévet Mozgásuk közben a csUlagak egymáshoz vi
szonyított helyzete mindvégtg változatlan marad (állócslllagok). A 
Nap. a Hold és a bolygók (Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szatur
nusz) e csUlagos ,.háttér" előtt mozognak. 

Az évszakok cslllagászatl határait a téli és a nyári napfordulók, 
valamint a napéjegyenlőségek jelölik ki. Két egymást követő téli (vagy 
nyári) napforduló közt eltelt idő az év. A Hold ciklikus alakváltozásai 
alapján határozták meg a hónapot (29,53 nap) . A Nap, a Hold és az öt 
bolygó tiszteletére vezették be a hétnapos hetet. 

Az így definiált időegységek nem egész szántszorosat egymásnak, 
ezért nehéz jó naptárt készíteni. 

Kérdések, problémák 

1 O. ábra. Stonhenge (Dél-Anglia) 
ma 
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I.e. 2000- 1 500 közt épült. több ton
nás kötömbökbóL Alkalmas a napfor
dulók és napéjegyenlöségek észlelésé
re. így az év kezdet pontos jelzésére is. 

Summa 

l .  Hasonlítsuk össze az I .  (4-5. )  ábrán látható sámándobokat és a belső címlapon látható egyiptomi világ
kép-ábrázolást! Körülhatárolható-e a rajzokon a .. tapintható" és a .. szent" (mitikus) világ? Törekedtek-e az 
alkotók az érzékelhető világ pontos megjelenítésére? Milyen kapcsolatot ábrázoltak a két világ között? 

2.  Az 1-3. ábrák jelképei alapján milyen szimbólumokat tudunk értelmezni a 4. ábra .. keverékistenén"? 

3. Hihet-e valaki egyszerre a körülötte lévő dolgok anyagi realitásában és isteni-démoni jellegében? Előfor
dulhat-e ma is, hogy személyekben és tárgyakban .. önmagukon túli" jelentést vagy jelentőséget látunk? 
- Mit jelent egy köztéri szobor vagy egy ikon? 
- Több-e a Himnusz, mint hangjainak egymásutánja? 
- Mennyit ér egy aranyérem? A súlyának megfelelő arany árát? 

Gyüjtsünk más példákat! 
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46 ll. 2. Csillagászat, naptár 

4. Elalvás elött sokan szeretik fölidézni az elmúlt napot, és megtervezni a következöt. Jelen vannak-e ilyenkor 
az elmúlt és eljövendó események? Hasonlít-e ez az állapot a Rhind-papiruszon leírtakhoz ("fáradtak")? 

5. Hogyan ellenörtzhetö, hogy valóban függöleges-e a gnómon? 

6. Az 5. ábra segítségével állapítsuk meg, hogy meghatározható-e gnómonnal a déli Irány akkor is, ha éppen 
délben felhös az ég? 

7. Milyen más módszerekkel lehet meghatározni az észak-déli irányt? Mennyire megbízható és pontos eljárá
sok ezek? 

8. Vajon mit tapasztalnánk, ha a gnómont a déli féletekén szúrnánk le? Ott is meghatározható-e segítségével 
az északi irány? 

9. Szögmérö segítségével mérjük meg a 7. ábrán, hogy hány fokot mozdultak el a csillagok! (Minden fényes ív 
egy-egy csillag nyoma). 
a) Megállapítható-e ennek alapján, hogy mennyi ideig exponált a fotós? 
b) Legföljebb milyen hosszú lehetne egy-egy körív? (Ld. a 9. ábrát is!) 

10. A 9. ábra segítségével határozzuk meg, hogy az eredeti babiloni beosztás szerint milyen hosszú lenne 
egy-egy éjszakai ,  illetve nappali óra dec. l 5-én és júl 22-én (a táblázat által megadott helyen). 

l l . Olvassuk el a Bibliából a samaritánus asszonyról szóló részt! (János 4.) Körülbelül hány óra lehetett, ami
kor Jézus leült a kút mellé? Mi az oka a maitól eltérö számozásnak? Megadható-e egyértelműen az !dó
pont? Miért? 

12.  Hány év alatt tennének ki a "maradék" napok egy teljes évet, ha az év mindig 365 napos lenne? Hány napos 
hónapokra lenne szükség, ha 12 azonos hosszúságú hónapra szeretnénk osztani az évet? 

13. Kísérlet 
Magunk is bejelölhetjük egy "gnómon" (pl. lámpaoszlop) árnyékainak helyzetét óránként vagy kétórán
ként. Egyenletesenjár-e "napóránk mutatója"? Mi történik az árnyékok irányával egy év folyamán? (A vá
laszadásban segít a IV. fejezet 1 4 . ábrája.) 
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III . A BÖLCSESSÉG SZEHETETE 
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.,Az emberele ugyanis most is, meg régen is, a 
csodálkozás következtében kezdtek filozojálni. 

Kezdeiben a hozzájuk legközelebb eső cso
dálatos dolgokon álméllcodtalc el, majd lassan
ként továbbmentek ezen az úton, és nagyobb 
dolgokjelől is kezdtek kérdéseik lenni. így pl. a 
Holdnak változásaifeló1, a Nap és csillagok já
rása és keletkezése felől. A kételkedő és csodál
kozó ember pedig tudatlannak érzi magát - ezért 
a mítoszkedvelő is valahogy filozófus. mert a mí
tosz is csodálatos eseményekből áll -. s mivel 
azért filozofál. hogy a tudatlanságból kiszaba
duljon, világos, hogy az első filozófusok is a tu
dományt a tudás kedvéért keresték. s nem a be
ló1e falcadó más egyéb haszonért. " 

Arisztotelész: MeLaj'!Zika 
(Halasy-Nagy József fordítása) 

., S en·e megszálalt egy nagyon öreg pap: 
- Ej, Szolón, Szolón, ti, görögök, mindig gyer-

mekele vagytok. öreg görög pedig nincs is. 
Hallván ezt, így szólt: 
- Hogy érted ezt? 
Erre ő: 
- Mindnyájan !Jjak vagytok lelkileg: mert 

nincs lelketekben ősi hagyományon alapuló régi 
meggyőződés. sem időtó1 szürke ismeret. ·· 

Platón: Timaiosz 
(Kövendi Dénes fordítása) 

"Ismerd meg önmagad!"  

A delphoi jósda felirata 
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l .  A filozófia születése 

Az ókori görög törzsek hazája - Hellász - földrajzilag is erősen különbö
zött a folyam menti kultúráktól. A kisebb-nagyobb városállamok (poü
szok) egymástól eltérő módon fejlődhettek, ugyanakkor mégis szaros 
kapcsolatot jelentett köztük a közös vallás és nyelv, a hagyományok (pl. 
az olimpiai játékok), esetenként a közös gazdasági érdek és ellenség is. 
Nagy szerepet játszott életükben a hajózás, a kereskedelem. Ennek koc
kázata is, haszna is a kereskedőé volt. A kereskedők megismerhették 
más népek szokásait, hiedelmeit, és összevethették a sajátjukéval. Ez 
azután hozzájárult ahhoz, hogy elgondolkodjanak önmagukról is. Kezd
ték mind szabadabban vizsgálni addigi világképüket, hitüket. Ez a ,.lel
ki fiatalság" az, ami az ókori görög gondolkodást minden korábbitól 
megkülönbözteti. 

A görög mitológia politeizmusára jellemző, hogy minden polisznak, 
sőt szent hegynek, forrásnak, ligetnek is megvolt a maga különös becs
ben álló istene, így az istenek és mitikus történetek száma elvben végte
len lehetett. E szövevényes mitológiának nem volt semmilyen .hivatalos 
foglalata", szent könyve, a papságot sem egy állandósult réteg alkotta. A 
poliszhűségnek ugyan szükséges jele volt a (helyi) istenek tisztelete, azt 
azonban nem határozták meg, hogy pontosan milyen módon kell hinni 
az egyes mítoszokban. Ugyanazt a történetet színjátékok, táncünnepek, 
költemények, sportversenyek, szobrok idézték fel. A gondolkodás sza
badságát így nem korlátozta, sőt inkább fokozta a mítoszok és a rítusok 
sokszínűsége. 

A poliszok szellemi vezetése, az istenekkel való kapcsolattartás ere
deilleg a jósok feladata volt. A jós - a sámánokhoz hasonlóan - elkülö
nült a mindennapok világától, látása a szellemi valóságra irányult. (Szo
phoklész több tragédiájában Teiresziasz testileg is vak, a delphoi jósda 
papnője révületben, csukott szemmel jósolt). Sok történet szól arról, 
hogy valaki nem értette vagy félreértette a jóslato t. Gyakran (főként ép
pen a kárvallottak) a jóslatok homályosságát okolták emiatt. Ez a .ho
mályosság" azonban pusztán azt jelezte, hogy az istenség nem az illető 
személy egyéni szempontjait, érdekeit tartja szem előtt. Üzenete nem pa
rancs vagy .használati utasítás", ami feltétlenül sikerre vezet. hanem 
jel, amit értelmezni kell. Az értelmezés és döntés azonban már nem a jós 
feladata, hanem az egyéné, akihez a jóslat szól. 

.Az úr, akié a jóshely Delphoiban, nem mond ki semmit, nem rejt el semmit, ha· 
nemjelez. " 

írja Hérakleitosz. 

Híres történet szól arról a királyról, aki kívánesi volt rá, hogy hadjáratha kezd
jen-e a perzsák ellen. A választ: .Nagy bírodaimat veszítesz el" - úgy értelmezte, 
hogy legyőzi ellenfeleit. Az eredmény azonban saját birodalmának elveszitése lett. 
A jóslat tehát beteljesült. 

A figyelmesen szemlélődő és elmélyülten gondolkodó számára las
sanként fölöslegessé válhatott a jós személye, hiszen mindennapi ta
pasztalatait, sőt saját gondolatait is tekiniliette megfejtendő jelnek, va
lamiféle .üzenetnek" vagy .jóslatnak". Azokat . akiknek kedvük is, 
lehetőségük is volt erre a szellemi kalandra, a görögök mozófusoknak 

A III. fejezet cím.lapképe. "Ugyan
azokba afolyamokba lépünk és 
még� ugyanazokba lépünk, va
gyunk is, meg nem is vagyunk" 

(Hérakleitosz) 
- Kovács Gabriella rajza 

LELKI FIATALSÁG 

+- mítoszok l .  2 

� ortodox és plurális 
gondolkodásmód V. 2. 1 

+- sámánok 1 . 1 .3 
� álonúejtés (Freud, Jung) XVU. 3. 2 
és 3.4 

+- a  jóslat. mint jel Il .  1 .3 

� fátum (sztoikusok) IV.7.2-3. 
� szabadság és predestináció V.4, 
6.2 

FILOZÓFIA 
� a filozófia és szofizmus I I I .  7. l 
� a filozófia átalakulása az újkorban 
VII .  
-? filozófia és kisérleti pszichológia 
XVl. 
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50 m. l .  A filozófia születése 

nevezték. A philia (szeretet) és a szophia (bölcsesség) szavakból alkotott 
filozófia eredetileg tehát nem tudomány, hanem életmód és gondolko
dásmód, amely pl. a gazdagság vagy a becsület kedvelésével szemben a 
bölcsességet tekinti a legfőbb értéknek. 

.Nem a sokat tudó a bölcs. hanem az, aki tudja, mitévő legyen. H 

Hésziodosz (i. e. VU. század) 

KRITIKA, ÖNKRITIKA 
� szkepticizmus IV.7. 1 
� Descartes V11.3. 1 

A filozófus legfőbb jellemzője. hogy szereti és keresi a bölcsességet, de 
sohasem lehet biztos abban, hogy meg is találta. Másokkal szemben te
hát krltikus, önmagával szemben pedig önkrltikus. 

� III .7.2 

• utalás N. Cusanus ( 1 40 1- 1 464) 
..A tudás tudatlanságáról'' cimú 
könyvére 

.A filozófusnak nincs birtokában a bölcsesség. A szophia nem a.filozójusnak. ha
nem a törekvésnek (phUia) a tárgya. - ?Udom hogy semmit nem tudok - mondogat
ta Szókratész. Afrlozójus nem annyira tudatlan, hogy ne ismemé tudatlanságát. s 
ne látná be annak szükségét. hogy jelülemelkedjék rajta. de tudatlan annyiban. 
amennyiben törekednie kell a bölcsességre. A phUia különbözteti meg a balgától. 
aki nem ismeri korlátait, de a bölcstol is, aki - mivel nem szenved hiányt semmiben 
- nem vágyódik semmire. Mivel a.filozófusra nem a tudása, hanem a tudva nem tu
dása (a docta ignorantia)jellemző. akkor lenne a legostobább. ha tudónak tartaná 
magát. H - írja Nyírt Tamás (Filozó.fiatörténet 1983) 

Irodalomjegyzék 

::::::: :1€ Delphoi jóslatok, HOLNAP, 1992 . Steiger 
Komél magyarázataival. 
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Prótagorasz. Gorgiász, Lükophrón, Prodi
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Apáczai Csere János: Magyar logikácska, 
KRITERION/TÉKA, 1975. 
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2. Az eredet (arkhé) 

Az első ismert filozófusok a kis-ázsiai jón városállamokban, Milétoszban 
és Epheszoszban éltek, az i .  e. VII-VI . században. E városállamok mind 
Egyiptommal, mind a Mezopotámia területén kialakuló Perzsa Biroda
lommal szoros kapcsolatban álltak. Jól ismerhették tehát tanításaikat, 
mítoszaikat és tudományos eredményeiket is. A világ keletkezésére és 
müködésére vonatkozó szövevényes rnitikus magyarázatok helyett azon
ban egyszerűbbet és általános érvényüt kerestek. 

Érdeklődésük középpontjában az állt, hogy rni az, amire a világ 
összes jelensége visszavezethető, vagy - másképpen megfogalmazva -
miből lettünk, miből állunk és mivé leszünk? Ezt a valamit nevezték 
arlménak (magyarul az eredet, alap, kezdet szavak adják vissza leg
pontosabban a jelentését) . 

.Az első jilozofálók közül a legtöbben csak az anyagijellegű elveket tartották min
den dolog elvének. Azt mondották, hogy a létezóknek az az eleme és a kezdete, 
amibot [ . . .  } keletkezik, és amibe végül, megromlásakor visszatér, miközben a 
szubsztancia {lényeg} megmarad, noha tulajdonságaiban változást mutat. S ezért 
úgy vélekedtek, hogy nincs sem keletkezés. sem elmúlás, mert hiszen az efféle ter
mészeti lényeg farkhéj mind ig megmarad. Így pl. Szókratészról sem mondhatJuk 
egyszeruen. hogy •keletkezik•. ha lelkileg széppé vagy múveltté lesz. vagy hogy •el
pusztul•. ha egyszer elvesztette ezeket a készségeket. mivel az alany: Szókratész, 
ugyanaz marad. S éppígy áll a dolog más téren is.•Mert kell valami természeti való
nak lenn� már akár egynek, akár többnek, amelyból a . más " keletkezik, míg ó 
maga állandóan ugyanaz marad. " 

Arisztotelész: Metajizika 

Hogy ennek a végső valónak [arkhé) mennyi a száma és rni a formája, 
arra nézve az első ftlozófusok nem voltak egy véleményen . 

• Thalész { . . .  } víznek moncya ezt az alkotó elvet. - s ezért állitotta azt, hogy a .föld a 
vízen van. Ezt a jeifogást talán arra alapította. hogy mindennek nedves a táplálé
ka. { . . . } 
Anaximenész pedig a levegót régebbinek tartja a víznél, és így azt teszi az egy
szerű testek közül alkotó elvvé. • 

Arisztotelész: Metajizika 

.A ritkult levegőbot lesz a tűz, a súrúból a szél. mqjdfelhó, s még nagyobb sűrűsö
dés útJán víz, mqjdjöld, mqjd kó, minden egyéb pedig ezekbo'"l létesül. • 

Anaximenész 

Voltak más elképzelések is: Hérakleitosz szertnt az arkhé a tűz, 
Anaximandrosz pedig nem adott ilyen szemléletes meghatározást: ő 
megfoghatatlannak és határtalannak (apeiron) nevezte a végső valósá
got, amiből minden kiszakad, és oda visszatér. 

A korai jón bölcselők elképzeléseit csakhamar fölváltotta egy olyan 
tanitás, amely nem egy-egy, hanem négy elpusztíthatlan őseiemet té
telezett fel. Ezek a föld, a víz, a levegő és a tűz. Belőlük sarjad kevere
dés és szétválás útján a dolgok sokfélesége. Ezt a később népszer§ vé vált 
és sokáig elfogadott tant Empedoklész fogalmazta meg először. O az ős
elemek között személytelenül ható erőket, Szeretetet és Gyülöletet téte
lezett föl, szerinte ezek váltakozó hatása okozza az egyesülést és a szét
válást .  

EGYSZERŰSÖDÉS 

ARKHÉ 

r elvont fogalmak 1 .2.3 

� a létező állandóságáról 
Parmenidész IIJ.5. 1 .  Platón IIJ.S. l 

r körforgás: 11. 1 .2.2 
� ciklikusság és egyirányúság V.3.2 

A NÉGY ŐSELEM 
� őselerntan Platónnál IIJ.8.2 
Arlsztotelésznél: III.9.3 
� őselerntan bírálata IX. l 
SZERETET ÉS GYÜLÖLET 
� ellentmondások egysége 
Hérakleitosznál IIJ.5 
� vonzásról és taszításról: kémiai 
affinitás IX. 2.3. 1 ,  Bo§kovié elmélete 
IX.2.3.6 
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52 m. 2. Az eredet (arkhé) 

-t elektrokémia (Benelius) XI . Egyszer egyesülnek a Szeretetben, mqjd szétválnak a különbözó anyagok a Vi
szály gyü.löletében. " -t élet- és halálösztön (Freud) XVII. 

Summa 

Kérdések, problémák 

Empedoklész 

l. ábra. Thalész (i. e. 624?-547?}, milétoszifilozó.fus 
Életéről kevés biztosat tudunk. de sok, később az ő nevéhez kapcsolt történe
tet, legendát ismerünk. Ezek szelint Thalész jómódú kereskedőként sokat uta
zott. Mezopotámiában, sőt Egyiptomban is járt. és mindenütt tanult. Nevét ma
tematikai munkái tették általánosan ismertté. (Csúcsszögek egyenlősége, 
Thalész-tétel.) E tételeit bizonyította is. a feltevések szelint először a tudomány 
történetében. Mint csillagász is nagy tekintélyt szenett. amikor az i. e. 585. 
május 28-i napfogyatkozást előre jelezte. A Holdat sötét testnek tartotta, ame
lyet csak a Nap világít meg, a csillagokban viszont szelinte a fölszálló vízgőzök 
lobbannak lángra. Thalész tanítványai között olyan híres filozófusok is akad
tak. mint Püthagorasz és Anaximandrosz. Az utókor Thalészban a .hét görög 
bölcs" egyikét tiszteli. 

A jón filozófusok az "arkhé" fogalmán azt értették, ami a változások 
közben is megmarad ugyanannak, így a mennyiségek és a törvények 
folyamatosságát is megtestesitt Az arkhét őselernekkel azonosítot
ták: Thalész - viz, Hérakleitosz - tűz, Anaximenész - levegő. 

Empedoklész négy elpusztíthatatlan őseivet tételezett föl. 
egyesülésével és azétválásával magyarázta a változásokat. 

l .  Hasonlítsuk össze a szibériai sámán, az egyiptomi pap, a görögjós és a filozófus szerepét, társadalmi rang
ját, célját, viselkedését, ruházatát! Milyen hasonlóságokat és különbségeket fogalmazhatunk meg? 

2.  "Lám, míg a négernek fekete s lapos orrú az isten, addig a thrákoknál, íme, kékszem ü, rőt valamennyi." 
.Ha a marhák, lovak és oroszlánok rajzolni tudnának - az emberhez hasonlóan -, akkor a lovak az istene
ket a lovakhoz, a marhák a marhákhoz, az oroszlánok az oroszlánokhoz hasonlóan ábrázolnák." 
A két idézet Xenophanész (ie. 540-4 70) görög filozófustól származik. Miért válthatott ki erős ellenkezést ez 
a két mondat a kortársakból? Miért éppen egy görög filozófus fogalmaz ilyen kritikusan? Vajon istentagadó 
volt Xenophanész? 

3. Vessük össze a 2. fejezetben leírt arkhé-fogalmat az egyiptomi mitológiával (11. 1 .2. fejezet és 11. 1-3. ábrák)! 
Mi vagy ki az, ami az egyiptomiak, ill. a milétoszi filozófusok szelint elpusztul. s mi az, ami változatlan ma
rad? 

4. Megfogalmazható-e valami lényegi hasonlóság a jón filozófusok arkhé-elképzelései között? 

5. A teremtésmítoszok - pl. Genezis, Rhind-papirusz - és az élet kialakulásáról szóló mai tudományos elméle
tek jó része is alapvető fontosságúnak tartja a vizet. Hogy viszonyul ezekhez Thalész elmélete? Melyek az el
térő és melyek a közös vonásaik? 

6. Kíséreljük meg lerajzolni, hogyan látta a világot Empedoklész. Thalész vagy Püthagorasz! 
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3 .  Az arányok 

A jón természetbölcseiökkel nagxjából egy idöben élt a dél-itáliai Kro
tónban Püthagorasz. (i. e. 5807-5007) . 

Míg a jón filozófusok a világ eredetét, a létezés forrását igyekeztek 
megtalálni az arkhé fogalmában, addig Püthagorasz a v1lágban uralkodó 
rend és harmónia magyarázatát kereste. Meglátása az volt, hogy a rend 
az arányokból ered, az arányokat pedig számokkal tudjuk kífejezni. 
Ezért az arkhét nem valamilyen anyagnak kell elképzelnünk - hiszen az 
változékony, romlandó - hanem a romolhatatlan számok arányainak. 
így pl. egy szobor jellegzetességét, szépségét nem az anyaga és nem is a 
mérete mutatja meg, hanem részeinek egymáshoz v1szonyított aránya. 
Ha ezt pontosan rögzíteni lehetne, akkor mindent tudnánk a szobor lé
nyegéröl, ha anyaga szétporladna, akkor is újraalkothatnánk. 

.A szépség lépésról lépésre valósul meg. sok szám által. " 
Polükleitosz (görög szobrász) 

Valószínűleg Püthagorasz volt az elsö, aki kísérletekkel alátámasz
tott természettörvényt fogalmazott meg. Arra volt kiváncsi, hogy mi az 
oka egyes zenei hangok összecsengésének, harmóniájának - pl. oktáv, 
kvart. kvint -, szemben más hangokkal, amelyek együtt megszólaltatva 
diszharmonikusak. Húros hangszeren a hang magassága függ a húr
hossztól, mégpedig - és ez a törvény lényege - az összecsengö hangot adó 
húrok hosszai úgy aránylanak egymáshoz, mint kís egész számok. így 
pl. az oktávnál ez az arány l : 2, a kvintnél 2 : 3, a kvartnál 3 : 4. Ha az 
alaphangot adó húr hossza 1 2  egység, akkor a kvarthoz 9, a kvinthez 8, 
az oktávhoz pedig 6 egységhossz tartozik. A püthagoreusok észrevették, 
hogy e számok összefüggésben vannak egymással. 12 : 9 = 8 :6 . Továb
bá 9 = (6 + 12)/2 (számtani közép). Egy kockának 1 2  éle, 6 lapja és 8 
csúcsa van, az oktaédemek 1 2  éle, 8 lapja és 6 csúcsa! Ugyancsak érde
kes arányokat mutatnak a kristályok és az élölények, pl. a csigaházak, a 
v1rágszirmok vagy az emberi test. 

A püthagoreusok arányelmélete már az ókorban nagy hatással volt a 
természettudósokra, művészekre és matematikusokra. A művészek a 
természetben, az emberi testen megfigyelt arányokat igyekeztek megva
lósítani alkotásaikban is, hogy az harmóniát sugalljon. 

2. ábra. Püthagorasz {i. e. 580 ?-500 ?) görögfilozófus {elképzelt arckép) 
Számosz szigetén született. arisztokrata családban. Politikai okokból számüze
tésbe kényszerült, és a dél-itáliai Krotónban telepedett le, ahol vallásos jellegü 
társaságot alapított (püthagoreusok), mely hamarosan több városállamra klter
jedő politikai szövetséggé terebélyesedett. Püthagorasz gondolatai azonban 
nemcsak e közösségen belül érvényesültek, hanem erősen hatottak Platónra. és 
rajta keresztül az egész görög gondolkodásra is. 
A püthagoreus iskoláknak szigorü belső rendje volt. Az újdonsült tanítványok
nak egy ideig tilos volt megszólalni. de a beavatottakat is kötelezte a napi rend
szeres csöndes elmélkedés. A beavatott minden vagyonát fölajánlotta a közös
ségnek. A püthagoreusok hittek a lélek halhatatlanságában. úgy gondolták. 
hogy a halál után lelkünk más testekbe. pl. állatokéba költözik (lélekvándor
lás). Ez magyarázza. hogy nem bántalmaztak állatokat. és nem fogyasztottak 
húst. 

f- Ill .2 

ARÁNYOK, SZÁMOK 

.A bölcsek is azt mondják. Kalliklész. 
hogy kölcsönösség. barátság. össz
hangzó rend, józan mérték és igazsá
gosságfűzi össze az eget és ajöldet, az 
isteneket és az embereket. 
Ezért nevezik a Világmindenséget is vi
lágrendnek: Kozmosznak. " 

Platón: Gorgiasz 

TERMÉSZETTÖRVÉNY 

HARMÓNIA, DISZHARMÓNIA 
f- a babilóni omenek 11 . 1 .3 
� Hippokratész Ill.4 
� összhang a szervezetben 
(Galénosz) fV.6. 1 

� Mikro- és Makrokozmos: V.7.3 
� Galilei a természet nyelvéról VI.4 
� A Kozmosz harmóniája (Kepler) 
VI.2 
� a szervek korrelációjának tana 
(Cuvier) X. 5. 
� a húrarányok magyarázata a 
hullámelmélettel XIV. 
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54 m. 3. Az arányok 

oktáv 1 :2 

l 

a) 

kvint 2:3 2 

b) 

kvart 4 

3:4 

c) 

a 

- - - - - - - A 

- - - - - - - B 

- - - - C 

- - - - D B 
d) aranymetszés x : a = a : (x + a) e) 

o 
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ill. Summa 

.A templomok tervezése a szimmetrián alapul, amelynek elvéhez az épitészeknek 
a legszigorúbban kell ragaszkodniuk. Ez pedig az arányosságbóljön létre, amit gö
rögül analógiának mondanak. Az arányosság minden múben a tagok mértékegy
ségének és az egésznek egymáshoz mérése. amelybo1 a szimmetriák rendje jön létre. 
Mert hiszen szimmetria és arányosság hiján egyetlen templomot sem lehet éssze
rűen tervezni. csak ha pontosan oly arányos, akár a jó testalkatú ember tagjainak 
szabatos rendje. 
A természet pedig úgy alkotta meg az ember testét, hogy a koponya az állcsúcstól a 
homlok tet(jéig és a haj eredetének a!Jáig egy tizedrész legyen, a tenyér a csuklótól 
a középsö ujj hegyéig ugyananny L . . .  Az arc magasságának egyharmada az áll al

jától az orrlyukak a!Jáig tart. az orr az orrlyuk a!Jától a szemöldökök vonalának kö
zepéig ugyanennyi, s innentól a haj eredetének a!Jáig a homlok szintén egyharmad 
résznyL . .  
Továbbá a testnek természetes középpontja a köldök. Mert ha az embert kitárt ka
rokkal és lábakkal hanyatt fektetjük, s a körzö középpontját a köldökéhez helyez
zük. köré kört húzva a vonalat mind a kéz. mind a láb ujjai érinteni fogják. Ugyan
úgy. ahogyan a testen kör alakzatjön létre, négyzet idom is található benne. Mert 
ha a talpaktól a koponya tetejéig terjedö távolságot lemérjük. s ezt a mértéket át
visszük a kitárt karokra. úgy talá!Juk, hogy szélessége ugyanakkora, mint a ma
gassága. mint az olyan négyzeté, amelyet zsinórmértékkel szerkesztettek. " 

Vitruvius (!. sz. l. sz.) :  Tíz könyv az építészetról 

A püthagoreusok meg voltak győződve arról, hogy a zene, a geometria 
és az anatómia arányai nem véletlenül esnek egybe. hanem egy általá
nos, az egész világra kiterjedő összefüggésrendszer megnyilvánulásai. 
Ennek tanulmányozását. az ebben való elmélyülést nevezték eredetileg 
matematikának. Gondolkodásmódjuk minden korábbitól eltért. Nem 
elégedtek meg ugyanis azzal, hogy valamely számolási eljárás beválik (a 
gyakorlatban használható eredményt ad), hanem törekedtek állításaik 
bizonyítására is. A bizonyitással azt igyekeztek megmutatni, hogy állí
tásuk szükségképpen igaz, nem is lehetne másként. (A Püthagorasz
-tételt pl. ismerték és alkalmazták már az ősi Egyiptomban is, ám 
Püthagorasz követői bizonyitották először) . A püthagoreusok a termé
szet minden jelenségében az általuk felismert összefüggéseket, arányo
kat keresték. Gyakran sikerrel jártak, a tapasztalat azonban sokszor 

3. ábra. Arányok a tennészethen és a művészetben 

a) Santa Maria Nouvella, Firenze 
A homlokzat magassága 2:  l arányban osztja a szélességet. 

b) A párizsi E(ffel-torony 

c) Leonardo: Tanulmányfej Vitruvius leírása nyomán 

d) A IV. században épült régi Szent Péter bazilika metszete 
A mellékhajók támaszsíkjának C illeszkedés! pontja az aranymetszésnek megfe
lelöen osztja a teljes magasságot. Ugyancsak aranymetszés figyelhetö meg az 
A és a B magasság viszonyában. 

e) A püthagoreusok általfölfedezett aranymetszés szerkesztése 
Az AB szakaszt (a) kell úgy felosztani egy C ponttal, hogy igaz legyen az alábbi 
arány: x/a = a/ x+a. Ennek érdekében az A pontból kiindulva a/2 hosszúságú 
merölegest állítunk az AB szakaszra. Az így kapott O pontból a/2 sugarú kört 
rajzolunk, melyet az OB egyenes a D pontban metsz. A DB hossz a keresett x 
távolság, mellyel B-ból kört rajzolva az az AB egyenest éppen a kívánt C pont
ban metszi. x/a = kb. 0,6 1 83 . . .  

0 Hajóspolip (Nautilus) 
Mellette a csavarodó héjú Ammanitesek héjába olyan téglalapok rajzolhatók. 
amelyekben a rövidebb és hosszabb oldalak aránya éppen az aranymetszést 
követi. 

55 

MATEMATIKA 

BIZONYÍTÁS 
--+ a  Jogikában ll l. l l .4 
--+ Euklidész roatematikája IV.3. 1 
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4-5. ábra. Leonardo da Vinci: Arc
képvázlatok 
Uobbra: rút. balra: ideális arc) 

megfigyelés és értelem kapcsolata 
Platónnál lll .8 . ;  Kantnál VII. 5. 
� Kepler a .világ harmóniája" VI.2 

SZÁMMISZTIKA 

KRÍZIS 

f-- babiloni jóslások II. 1 .3 

Summa 

m. 3. Az arányok 

. ' 

� .� 
. . . � ·  
. · . .. .  - { 

mást mutatott, mint amit elméletük alapján vártak. Ilyenkor inkább a 
szemüknek nem hittek. mint az elméletnek. Jobban bíztak a belátott 
igazságokban, mint az esetleges, változó és hiányos tapasztalatok nyúj
totta ismeretben. Ez a gondolkodásmód késöbb a számmisztika egyik 
forrása lett. 

Példa rá a .. kritikus napok" elmélete. Megfigyel ték, hogy néhány beteg
ség - pl. a váltóláz - szabályos idöközönként visszatérö lázrohamokkal je
lentkezik. Valószinüleg ebböl általánosítottak úgy. hogy minden betegség 
kritikus szakaszába lép a 4. ,  7.,  l l . ,  14. ,  illetve a 1 7. napon. E válságos 
periódusokon, a k.riziseken kell átsegítenie az orvosnak a beteget. 

.. S ha valahol hiányzott valami, míndenáron azt igyekeztek elémL hogy az elméle
tük összefüggö egésszé legyen. Úgy értem ezt. hogy pl. mivel szeríntük a tízes a tö
kéletes szám. amely a számok egész természetét magában foglaya, ezért az égi 
bolygók számát is tíznek mondották. Mínthogy azonban csak kilenc látható. tíze
diknek megtették az ellenlábas Földet {Antichton/. " {Ez egy nem látható bolygó len
ne. ami szeríntük a Földdel szemközt kering a Központi Túz körül./ 

Arisztotelész: Metafrzika 

Püthagorasz és követöi a világrendet (Kozmoszt) a matematikai ará
nyakban ismerték fel. A matematika segítségével kisérelték meg álli
tásaik bizonyítását is. Téves általánosításaikból alakult ki a szám
misztika. 
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4 .  A görög orvoslás 

A görög mitológia orvos istene, Aszklépiosz. a monda szerint egy kenta
urtól tanulta el a gyógyítás müvészetét, méghozzá olyan kiválóan, hogy 
még holtakat is életre tudott kelteni. A görög városállamokban müködő 
orvosi rendek tagjai az ö leszármazottainak tartották magukat 
(Aszklepiádok) . A gyógyhelyek egyben szentélyek is voltak, ahol a gyógyí
tó papok imádsággal , varázslattal és a gyakorlati tapasztalatból nyert 
tudással igyekeztek enyhülést adni a betegeknek. Az orvosoknak szigo
rü erkölcsi szabályok szerint kellett élniük, esküjük szövegét, amely 
máig is meghatározó az orvosi etikában, később Hippokratész írta le . 

INKUBÁCIÓ A kezelés egyik módja az ún. templomi alvás, az inkubáció volt, 
amelynek gyakorlatát az egyiptomiak már jóval korábban ismerték. A 
betegnek megérkezésekor az előírások szerint tisztálkodnia kellett. majd 
bemártották a szent forrás vizébe, és ezután megnyilt előtte a templom 
ajtaja. Éjszaka a betegnek megjelent Aszklépiosz szent állataival (bagoly, 
macska, kigyó) . A gyógyítás reggel az álmok megfejtésével kezdödött, és 
azzal végződött, hogy a sikeres beavatkozások eredményeit fölírták a 
templom falára. 

f- babiloni omenek Il. 1 .3 
-7 álomfejtés a pszichológiában XVII. 

A gyógyítások történetében akkor következett be nagy változás, ami
kor az orvosok kapcsolatba kerültek az őselerneket kereső különböző fi
lozófiai iskolákkal. Annál is inkább, mivel leggyakrabban egy személy
ben voltak filozófusok is, orvosok is. 

f- III .2. 
f- III .3 

A hippokratészi eskü 
Esküszöm az oroos Apollónra, Aszkléptoszra, Hügi
eiára, Panakeiára, az összes istenre és istenn6re, 
6ket híva tanúul, hogy er6mhöz és belátásomhoz 
mérten te!Jesíteni fogom eskümet és alábbi kötele
zettségemet 
Az oroostud.ományban mesteremet ugyanolyan tiszte
letben részesitem 171C!Jd, mint szülei.met: megosztom 
iJele megélhetésemet, és ha nélkülöz, gondoskodnifo
gok ellátásáról; .fiait sqjátfivéreimnekfogom tekinte
ni, és ha 6Ic is el akru:Ják sqjátítani az orvostu.d.o
mányt, fizetség és szerz6dés nélkül megtanítom 
rn.qjd nekik. 
Gondom lesz rá, hogy a tudományt, a szóbeli és min
den más felvilágosítást ismertessem fiaimmal és 
mesterem gyermekeivel, valamint azokkal a tanítvá
nyokkal, akiket szerz6dés és az oroosi törvény alap

ján tett eskü kötelez, de [rqjtuk kívül] senki mással 
nem. 
Az életmódra vonatkozó szabályokat a betegek hasz
nára kamataztatom majd er6m és belátásom szerint, 
megóva 6ket a bqjtól és kártevést6L 
Senkinek sem adok majd mérget. még ha kéri is; s6t 
még csak Uyen tanácsot sem adok neki. Hasonló
képp egyetlen asszonynak sem adok magzatelhajtó 
méhgyúrű.t. 

Tisztán és szepl6telenül fogom eZtölteni életemet, 
gyakorolni mesterségemet. 

Nem alkalmazok vágást még akkor sem, ha az U
let6k k6t6l szenvednek is; az Uyenfeladatot azoknak 
hagyom meg, akik ebben szakemberek. 
Báimely házba lépek is be, azért megyek oda, hogy 
hasznára legyek a betegeknek, tartózkodva minden 
szándékos jogtalanságtól és kártevést6l, f6leg attól. 
hogy nemi visszaélést kövessek el n6k vagy férjlak 
testén, legyen szó akár szabadokról, akár rabszol
gákróL 
Foglalkozásom gyakorlása közben vagy azon kívül 
bármit is látok, illetve hallok az emberekkel való 
érintkezés során, aminek nem szabad nyUvánosság
ra kerülnie, arról hallgatni fogok, és azt mint titkot 6r
z6m 
Ha te!Jesítem és nem szegem meg eskümet. adassék 
meg nekem. hogy örömömet lelhessern az életben és 
hivatásomban, mindig elismerésben részesü!Jek 
minden ember részér6l; ha viszont fogadalmamat 
megsértern és hamisan esküszöm. akkor az ellenke
z6 sorsjusson nekem osztályrészüL 

Válogatások a Hippokratészi gy4Jteményb6l 
(Fordította Havas László) 
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� a fül felépítése XVIII. 

f- óselemek lll.2 
� mi biztosítja a harmóniát l l l . 10. 1 

AZ EGÉSZSÉG= HARMÓNIA 

A GYAKORLAT FONTOSSÁGA 
� részleges indukció 111 . 1 1 . 5. 1 

.,..."..,""""'_ 

ANAMNÉZIS, DIAGNÓZIS, TERÁPIA 
� anamnézis Platónnál III.8. 

DIÉTA, PROGNÓZIS 

m. 4. A görög orvoslás 

Püthagorasz tanítványa volt Alkrnaión, a krotóni orvosiskola megte
remtöje. Először itt végeztek állatboncolásokat a szervezet megismerése 
céljából, ahol az anatómiai megfigyeléseket élettaní feltevésekkel párosí
tották. így pl. fölfedezték a fülkürtöt, ezt a középfület a garattal összekö
tő vékony csatornát (amelyet késöbb egy Eustach nevű itáliai orvos is le
írt, így ma általában Eustach-kürt néven ismeijük). Alkmaión szertnt a 
testben különféle, ellentétes hatású nedvpárok vannak, s akkor egész
séges az egyén, ha e nedvek egyensúlyban. harmóniában vannak. 

A filozófus, orvos és pap Empedoklész az emberi testben is a világal
kotó 4 őseiemet látta. A 4 elem eloszlását számarányokkal fejezte ki, így 
pl. a csontban 4 : 2 : l arányban osztozik a föld, a tűz és a víz. Az eleme
ket a Szeretet és a Gyűlölet ellentétes erőinek küzdelme hozza mozgás
ba. Az egészség feltételének ö is az elemek egyensúlyát tartotta, a be
tegséget és a halált az egyensúly megbomlásában látta. 

Az orvoslás gyakorlata Hippokratész nyomán változott meg radikáli
san. Kimondta, hogy a betegségek oka nem isteni büntetés, hanem a 
testnedvek egyensúlyának zavara. Nincs tehát értelme a mágikus eljárá
soknak sem, a harmóniát az ellentétes hatású szerekkel kell helyreállí
tani (a bőr kiszáradása esetén pl. pótolni kell az elvesztett vizet) . Hippok
ratész azonban azt is látta, hogy az elméleti ismeretek hiányosságai 
miatt ezek a módszerek csak az esetek kis hányadában hatásosak. Min
dig a tapasztalatokból, a gyakorlatból kell kiindulni . 

• Kósz szigetének templomában az volt a szokás. hogy a betegségbőlfölépülők fölír
ták. hogy mi segítette elő a gyógyulásukat. hogy késöbb hasonló esetekbenföl le
hessen használni- Azt mondják. hogy Hippokratész ezeket fölírta, és miután a 
templom leégett. bevezette a betegágy melletti gyógyítást "  (ldiniké - ebből szárma
zik a mai klinika szó). 

Plinius 

6. ábra. Hippokratész (i. e. 460?-377?) görög orvos 
Kósz szigetén múködött. egyébként életéról nem sokat tudunk. A neve alatt 
fönnmaradt irások (Corpus Hippocraticum) részben késöbbi eredetűek. Hiresek 
a helyes táplálkozásról, az embertipusokról, valamint az idegrendszeri betegsé
gek természetes eredetéról szóló irásaL 

A terápia a kórkép pontos megfigyelésével kezdödött (diagnózis), és 
a beteg kikérdezésével folytatódott (anamnézis, szó szertnt: visszaemlé
kezés) . A diagnózisban ma is használatos módszerek játszották a fő sze
repet, pl. a mellkas kopogtatása. A beavatkozás célja a beteg erőinek 
megtartása volt, gondosan megválogatott étrend: diéta mellett. Mindig 
prognózis (kóijóslat) előzte meg, amit aztán vagy megerősített, vagy cá
folt a tapasztalat. Az eredményeket figyelembe véve a gyógyítás haté
konysága növekedett. 

Kevés technikai eszközzel, a tapasztalatokból kiindulva, előítélet
mentes föltevésekkel az orvos szerepét Hippokratész a segítségben, a 
szaigálatban látta, hiszen a gyógyító erő magában a természetben van. 
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ID. Summa 

A görög orv oslá s a mitikus- má giku s h agyomá ny okon ké t okból lé pett 
túl. Egyré szt a püth agoreus h armóniatan egyik gyakorlati alkalmazá
sá t lá ttá k benne (pl. a kr itikus napok elmé lete, nedvtan). Má sré szt a 
tapasztalatok ro ljegyzé se leh etövé tette a cé lrav ezetö módszerek elter
jedé sé t. A ma is haszná latos orv osi eljárá sok é s  elnev ezé sek egy ré sze 
görög eredetű. rrerá pia, diagn óz is, anamnézis, prognózis, klinika.) 

Kérdések, problémák 

59 

Summa 

l .  A 3 .  á brá n kü lönféle ará nyokat lá thatunk a természetben é s  a müv észetekben. Terv ezzü nk laká st, könyv 
bori tót ékszert, dallamot stb. ugyanezen ará nyok fi gyelembevé telével! 

2. Mit érthetett Vitruvius a fl templomok ésszerű (rac ioná lis) terv ezé sé n" (3.fejezet)? Ugyanebben az é rtelem
ben használja- e a mai köznyelv az fl ésszerü ség

fl 
fogalmá t? 

3 .  Érezhetü nk- e szé pnek olyan zenét, amelyben diszharmonikus hangok szá lai nak meg egyi dejü leg? Mié rt? 

4. Babona-e a pü thagoreus szá mmisztika? Tudomá ny-e? Elvá rható-e egy törv énytöl, hogy meg is magyará z
za az á ltala leírt jelenséget, v agy elé g, ha szá mszerű összefüggéseket (ará nyokat) ad meg (pl. zenei h ar mó
niá k magyará zata)? 

5. A beavatá sra vá ró pü thagoreusoknak tilos volt ké rdezni. Vajon a törv énytiszteletet növelte ez a szabá ly 
vagy öná lló gondolkodá sra sarkallt? Ellentétben á llnak-e ezek egymá ssal? 

6. Mi utal a hippokr até szi eskü szöv egé ben a szakosa dá sra (kü lönbözö orv osi testü letek lé té re)? Milyen vi
szonyban lehettek ezek egymá ssal? 

7. Tartalmaz- e a hippokratészi eskü olyan erkölc si követelmé nyeket, amelyeket ma is felté tlenü l el kell fogad
nia minden orv osnak? Vannak- e olyan ré szletei, amelyeket ma c sak bizonyos fenntartá sokkal helyeselhe
tü nk? Mi az, ami ma kivihetetlen lenne? Miért? 

8. Az fl anamnézis" kifejezé st ma is használjá k az orv osok: a kórelözmé nyt értik ezen (mi módon betegedett 
meg, mik voltak az addigi tü netek? ) .  Miben hasonlít ez az ókori fl anamné zis" kifejezé shez? Miért tar tottá k  
fontosnak az á lmok ismeretét? 

9. Mié rt kötelezi titoktartá sra az orv ost a hippokraté szi eskü? A beteg szempont já ból lé nyeges ez, v agy inká bb 
az orv osi testü let érdeke? Összeegyeztethetö- e ez a kutatá s szabadsá gáv al? Föloldható-e az orv os a titok
tartá s  alól bizonyos körű lmények között? H a  igen, mikor? 

10. A titoktartá s  az ü gyvé deket a papokat, a bankhivatalnokokat is köti. Miért? Má s- e az indíté k, mint az or
v osok eseté ben? Elvá rható- e a titoktartá s a taná rtóL a katoná tóL a minisztertöl, a kereskedötöL a feltalá ló
tól v agy a mé möktöl? Milyen esetben é s  miért? 

l l . Vajon felté tlen, vak bizalmat követelt-e H ippokratész betegeitó l a gyógyulá s  érdeké ben, v agy megvi tatta a 
terá pia koc ká zatait a hozzá fordulóv al? Kü lönbözhetett-e módszere az A szklépiosz-szenté ly papjai á ltal 
folytatott gyakorlattól? H ogyan járn ak el a mai orv osok? 
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VÉLEKEDÉS ÉS GONDOLKODÁS 

7. ábra. Látszat és valóság 
Az út szélei valójában párhuzamosak 

--) teremtés a semmiböl V.2.2. 1 
--) dilemma 11 1 . 1 1 .5.2 

ÖRÖKÖS LÉTEZÉS 
--) Augustinus idöszemlélete V.3 
--) tér. idö. mozgás - Galilei VI.4 

AZ ÉRZÉKELÉS KRITIKÁJA 
--) Platónnál: II1 .8. :  Descartes-nál 
VII .  3. ! :  Kantnál: VII. 5. 
--) preformációs elmélet X. l 

5. Állandóság és változás 

5. 1 A valóság nem változhat! 
(Parmenidész) 

A milétoszi U ón) filozófusok a változatlanul maradó öselvet. Püthagorasz 
és követői pedig a dolgok fölött uralkodó mértéket keresték. Mindkettö
nek alaptulajdonsága a lényegi változatlanság. A mozgást, a változáso
kat azonban mindenki tapasztalja. Milyen kapcsolatban áll egymással a 
változó és a változatlan? E probléma első következetes végiggondolója a 
dél-itáliai Eleában élő Parmenidész volt (i. e. 5 1 5?-?) . 

Parmenidész kiindulópontja az, hogy szét kell választanunk az érzé
kelt és a gondolatilag megragadott világot. Az érzékelt világ a látszatokon 
alapuló vélekedések (doxa) világa. Pusztán ezekből nem juthatunk biz
tos tudáshoz. Egy távoli fa kisebbnek látszik, mint egy közeli (holott 
ugyanakkorák) , az utazó számára a fasor elmozdulni látszik (holott moz
dulatlan) . A valódi tudás Parmenidész szerint a gondolkodáson alapul. 
Ha valarniről egyértelmüen, ellentmondásmentesen belátható, hogy igaz, 
akkor az létezik, még akkor is, ha a látszat ellene szól. Ha tudom, hogy a 
két fa azonos magasságú, akkor nem téveszt meg, hogy az egyik kisebb
nek látszik, ha értem, hogy mozdulatlanok, akkor ezt fogadom el, akkor 
is, ha elmozdulni látszanak. A filozófus is - mint bárki más - az érzékelt 
világot tapasztalja, de csak a gondolatok világában nyert tudást fogad
hatja el igaznak, számára ezek a létezők. 

Parmenidész a lehető legáltalánosabban is megfogalmazta a problé
mát. Ha a létező dolgok összességét "a létezőnek" nevezzük, akkor az ál
talános kérdés így szól: miböl lett ez a létező ( .. az, ami van")? Erre a kér
désre - pusztán megfontolás. gondolkodás alapján - a következő két 
válasz közül csak az egyiket adhatjuk: 

l .  A létező abból lett, ami nem volt (= a létező a nem létezöböl keletke
zett) . 

2. A létező abból lett, ami már a keletkezése előtt is volt (= a létező a 
létezöböl let t). 

Parmenidészt egyik válasz sem nyugtatta meg! Az első gondolat önel
lentmondáshoz vezet, hiszen minden dolog csak önmagával lehet azo
nos, semmiből nem keletkezhet valami. A második állításban viszont a 
,.keletkezés" szó válik értelmetlenné. Ha ugyanis a létező már keletkezé
se előtt is létező volt, akkor egyáltalán nincs különbség - éppen a létezés 
szempontjából - a keletkezés elötti és utáni állapot között. így tehát -
minthogy kiderült: egyik válaszlehetőség sem kielégitő - azt kell monda
nunk: a létező nem keletkezett. Magának a keletkezésnek a fogalma 
ellentmondásos. Ami van, az eszerint mindig is volt. Ami pedig nincs, az 
nem is lehet soha. Ehhez hasonló gondolatmenet alkalmazható az ,.el
múlás", 

"
pusztulás" fogalmára is. Erről is kimutatható, hogy ellentmon

dásos. A létező tehát nem keletkezik és nem múlik el soha, hanem egy
szer s mindenkorra van, létezik. 

Ez a meghökkentő következtetés ugyan ellentmond tapasztalataink
nak, de a filozófus feladata az. hogy a létezővel foglalkozzon, így nem fo
gadhatja el bizonyítékként a puszta érzékelést. csak az ellentmondás
mentes gondolatokat. Az érzékszervek vélekedéseket szülnek, a 
gondolatok viszont a valóságot ragadják meg, sőt azonosak a valósággal 
- szól Parmenidész tanitása. 
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m. 5.2 Minden változik! (Hérakleitosz) 

Parrnenidész filozófiai rendszerét tanítványai - az eleaták - fejlesztet
ték tovább, szemléletes példákkal mutatva rá arra, hogy a mozgás, a tér 
és az idö fogalma éppígy ellentmondásos, tehát elvetendő. Közülük leg
híresebb az eleai Zénón volt (i. e. kb. 495-430). akit ún. apóriái tettek is
mertté. Ezek logikailag kifogástalan gondolatmenetek, amelyek mégis 
meglepö, tapasztalatainknak ellentmondó eredményre vezetnek. 

Akhilleusz és a teknős versenyfutást rendeznek, de a gyors lábú hös 
némi előnyt ad a lomha állatnak. Mielött Akhilleusz elémé a teknöst, el 
kell jutnia abba a pontba, ahol a teknős tartózkodott a verseny kezdetén. 
Közben azonban a jószág is továbbmászott így Akhilleusz elött ismét az 
a feladat áll, hogy elérjen abba a pontba, ahol most a teknős tartózkodik. 
Mire azonban odaér, a teknős ismét továbbjutott egy kissé. így Akhille
usz - akármilyen gyors futó is - legföljebb megközelítheti, de el nem ér
heti a teknőst. 

Ezzel a meghökkentő példával tette szemléletessé Zénón, hogy az el
gondolt és az érzékelt világ nem azonos. Érzékszerveink arról győznek 
meg bennünket, hogy egy gyors futó nemcsak hogy eléri, de hamar le is 
hagyja a teknöst. Bontsuk azonban gondolatban végtelen sok pillanatra 
a mozgást, majd - szintén gondolatban - adjuk össze e végetelen sok 
pillanatot! Kaphatunk-e így véges értéket? Ez a végtelen oszthatóság 
problémája, melyet Zénón fogalmazott meg először, s amire a későbbi 
korokban sokféle választ adtak. De bármilyen megoldást kerestek is, 
pusztán a tapasztalatra nem hivatkozhattak többé. A gondolat világá
ban megfogalmazott kérdésre csak a gondolat világában adható érvé
nyes válasz. 

Parrnenidész és Zénón szemléletmódja máig hat. Amikor pl. egy is
merősünk jellemzésekor megkülönböztetjük hangulatfüggö, változó, 
.. külsö" tulajdonságait, és .. valódi, belső" jellemzöit. ami .. igazán ö". ak
kor Parrnenidész szellemében járunk el. Az az igényük pedig, hogy egy 
állítás pusztán érzékelés útján soha nem igazolható, ahhoz mindig egy 
ellentmondásmentes gondolatmenet szükséges, a matematika, a logika, 
és minden, ezekre épülő tudomány alapja lett. 

5.2 Minden változik! (Hérakleitosz) 

Parrnenidész a világban tapasztalható változásokból arra következtetett. 
hogy az. ami valóban létezik. teljesen mozdulatlan és változatlan. Kor
társa. a Kis-Ázsiában (Epheszoszban) élö Hérakleitosz (i. e. 540?-480?) vi
szont elfogadta a születésröl, pusztulásról és mozgásról nyert tapaszta
latainkat és azokat mintegy .. beemelte" a gondolatok világába is. Az 
ellentmondásokat nem kivánta feloldani, mert úgy vélte, hogy maga a vi
lág ilyen - nem csoda hát, hogy gondolataink is hasonlóak. Lehet pl. va
lakit egyszerre szeretni is és gyülölni is . 

• Lesbia egyre csak ócsárol. foLyton gonoszul szól 
rólam; vesszek hát. hogyha nem engem imád. 
Hogy mért gondolom ezt? Mivel így vagyok én is: örökké 
átkozom és vesszek, hogyha nem őt szeretem. " 

Catullus (XCII) 

APÓRIÁK 
-t szofista paradoxonok JII.7. 1 

8. ábra. Akhilleusz és a teknős 
(magyarázat a szövegben) 

61 
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9. ábra. Pannenidész és Héraklei· 
tosz filozófiája 
Parmenidész: az érzékelhető világgal 
(.látszólag létezők") az érzékszerveken 
keresztül. a valóban létezővel (fehér 
körl a gondolkodás útján kerülhe· 
tünk kapcsolatba. Hérakleitosz szá· 
mára a létező világ önnön ellentétét 
is magába foglalja: a tyúkban benne 
rejlik a tojás és a tojásban a tyúk is. 
gondolkodásunk éppen vég nélküli 
átváltozásaikat ismerheti fel.  

� a  logika alapelvei 111 . 1 1 .2 

� a lehetőség és az aktualitás III . 9. l 

� III .2 

DIALEKTIKA 

INDIREKT BIZONYÍTÁS 
� a  logikában: III. l l  

Summa 

m. 5. Állandóság és változás 

PARMENIDÉSZ 

• Ugyanaz ugyanabban maradván ön· 
magában nyugszik. Mert miféle kezde· 
tét tudnád kinyomozni, hogyan és hon· 
nan növekedett volna? 
igy puszta nevek azok. amiket a halan· 
dók alkottak maguknak. igaznak vélve 
ezeket: a keletkezés és a pusztulás. a 
létezés és nem létezés, a helyváltozta· 
tás és a csülámló szin cserél6d.ése . . .  
Egyetlen út·szó marad még. hogy: van. 
Ezen igen sok ajegy. mivel nem szüle· 
tett, romolhatatlan. egész. nem osztha· 
tó, rendületlen és teljes. Soha nem volt, 
nem lesz. mivel most teljességgel van. 
egy. folytonos. 
Ami elgondolható és kimondható, an· 
nak léteznie kell. Mert van létezés, és 
nincs, ami nem létezik. Arra intelek, 

fontold ezt meg. " 

HÉRAKLEITOSZ 

• Ugyanazokba a folyam[at]okba lé· 
pünk. és mégsem ugyanazokba lépünk. 
vagyunk is. meg nem is vagyunk. 
Nem értik meg. mint van az, ami ellen· 
kezile önmagával, mégis összhangban 
van: visszacsapódó üleszkedés, mint 
ijé és lanté. { . . .  ]Az ijnak tehát neve élet. 
müve pedig halál. 
Háború mindenek atyja és királya. És 
egyeseket istenekké tett meg. másokat 
emberekké, egyeseket rabszolgákká 
tett. másokat szabadokká. 
Ezt a Kozmoszt itt, mely ugyanaz min· 
denkinek, sem isten. sem ember, nem 
alkotta senki, hanem volt mindig és 
van és lesz; örökké élő tűz. amely Jel· 
lobban mértékre és kialszik mértékre. " 

A változások Hérakleitosz szerint éppen a dolgokban feszülő belső el
lentmondásokból fakadnak. Egy tojás pl. nemcsak önmaga, hanem egy 
jövendő kiscsibe is. Pusztulása, szétrepedése és a kiscsibe kikelése e 
kettősség következménye. 

Hérakleitosz és az eleaiak új módszert. stílust honositottak meg a fi
lozófiában. Állításaikat nem kinyilatkoztatták, hanem más állitásokkal 
szemben, azokkal vitatkozva fejtették ki. A vita müvészete a dialekti
ka, a vitatkozó felek a dialektikusok. Az érvelés módszere általában a kö
vetkező volt. Az egyik fél kiindult ellenfele egyik állításából, és látszólag, 
feltételesen elfogadta azt. (Feltevés, hipotézis.) Ezután lépésről lépésre 
haladva bebizonyította, hogy a hipotézis ellentmondásra vezet, el kell te
hát vetni, és más kiindulópontot kell keresni. Ez a módszer - az indirekt 
bizonyítás - nagy szerepet kapott a filozófiában is, a matematikában is. 

Az eleai filozófusok a mozgás és változás ellentmondásossá.gából arra 
következtettek, hogy a valóban létezó változatlan, mozdulatlan és 
oszthatatlan. Parmenidész tanítványa, Zénón példákkal (apórtákkal) 
mutatta meg az ezzel ellentétes állítások hibáját. Hérakleitosz elfo
gadta a gondolati ellentmondásosságot, mtvel az szerinte a valóság 
hú tükre. 
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6. Az atomelmélet 

6. 1 Az oszthatatlan 

Zénón gondolatmenete az időtartamok és távolságok végtelen osztható
ságából indult ki (Akhilleusz és a teknős versenye) . Eszerint egy testet 
pl. almát - vég nélkül darabolhatunk mind kisebb és kisebb részekre. A 
gyakorlatban ez nem lehetséges, de csak eszközeink durvasága miatt. 
Nincs tehát elvi akadálya az újabb és újabb osztásoknak. 

Már az ókorban is akadtak gondolkodók, akik kétségbe vonták ezt a 
feltevést. úgy érveltek, hogy a végtelen oszthatóság nemcsak tapasztala
tainknak mond ellent, de logikailag is tévedés. Végtelen sok osztás 
.eredménye" ugyanis vagy a semmi lenne, vagy kicsiny, de véges tömegű 
testek végtelen sokasága. Ha most a fordított utat jáljuk be és megpró
báljuk össszerakni, amit az imént szétszedtünk, akkor ellentmondásra 
jutunk. A semmit ugyanis hiába sokszorozzuk végtelenszer: továbbra is 
semmi marad. Véges kis tömeget végtelen sokszor összeadva viszont 
végtelen ül nagy számot kapnánk - s nem a szétszedett test eredeti tömegét. 

Megoldást kínál, ha feltételezzük, hogy a testek parányi de véges tö
megű atomokból állnak, melyek tovább már nem oszthatók (atomosz = 

oszthatatlan) . Ez annyit jelent, hogy ha valamilyen testet képzeletben 
mind kisebb részekre darabolunk, véges számú vágás után elérjük az 
oszthatóság elvi határát, - s éppen ezt az atom mérete. 

Az atomelmélet egyik első hirdetője  az abderai Démokritosz volt (i.e. 
460-370) . Elméletét átalakitotta Epikurosz (i. e. 34 1-270), majd hosszú 
szünet után a római Lucretius (i. e. 97?-55) tette közismertté. Lucretius 
költő is volt. így neki köszönhetjük az atomelmélet legszebb összefogla
lását a De rerum natura (A természetről) c .  művében. 

1 O. ábra. Démokritosz (i. e. 460-370) 
A thrákiai Abderában született. vagyonos szülók gyermekeként. Átfogó tudásra 
törekedett. e-.tért bejárta Hellászt és az egész Keletet. Atomelméletét valószínú
leg mesterétöl. Leukipposztól vette át. Démokritosztól csak töredékek maradtak 
fönn, inkább követói és ellenfelei hivatkozásaiból ismerjük tanítását. A világ 
ésszerúségében. magyarázhatóságában hívó Démokritosz a .nevetó" jelzót kap
ta az utókortól. szemben a komor és homályosnak tartott, .síró" Héraklei
tosszal. 

6.2 Az atomok és a vákuum 

Parmenidész és Hérakleitosz hatására a következő kérdés tehető fel: va
jon összeegyeztethetők-e a változások - melyeket tapasztalunk - az ál
landósággal - amit viszont gondolatilag látunk be? Elfogadhatjuk-e az 
állandóságot is, a változásokat is úgy, hogy az eredmény ellentmondás
mentes és a gyakorlatban is használható legyen? 

Erre a problémára is megoldást kínált az atomelmélet. 
Az ókori atomelméletben a testeket térben elkülönült parányi ato

mok alkotják, melyeket űr (vákuum) választ el egymástól. Démokritosz 
atomjai éppúgy csak gondolati úton ismerhetök meg, mint Parmenidész 
létezője, s hozzá hasonlóan azt is feltételezi, hogy az atomok - mivel való
ban létezők - elpusztithatatlanok, létük örök. 

t- III .5. 1 

OSZTÁSOK VÉG NÉLKÜL 
� Leibnienél V11.3.2 
� Boskoviénál IX. 2.3 

ATOMELMÉLET 
� .idóatomok": V. 4.2 
4 a dalteni atomelmélet IX.2 

f-- 1 1 1 .5.2 

ATOM ÉS VÁKUUM 
4 a .vákuum" a fizikában: IX.2 



forrasok_szurke.indd   64 2017. 02. 15.   8:44

64 

A LÉTEZÖ ŰR 
� vannak-e részei a léleknek? 
1 1 1 . 1 0. 1  

AZ ELTÉRÖ SŰRŰSÉG 
MAGYARÁZATA 

l l .  ábra. Lucretius magyarázata 
az eltérő fajsúlyokra 
A tollpihében és a vasban eltérö a vá
kuum és az atomok aránya. 

m. 6. Az atomelmélet 

.Semmi sem keletkezik a semmiből. és semmi sem válik semmivé. " 
Démokritosz 

Démokrttosz elképzelése azonban különbözik is Parmenidészétől, hi
szen nem egyetlen létezőt tételez fel .  hanem végtelen sokat (ezek az ato
mok, sőt még az atomok közti űr is). A tapasztalt változások oka 
Démokrttosz szerint az atomok átrendeződése. Egyesülésük: az össze
tett testek keletkezése, szétválásuk: ezek pusztulása. Ugyanazok az ato
mok másféle elrendeződésben egészen más tulajdonságú anyagot alkot
nak, ahogyan az ABC betűiből is végtelenül sokféle szöveg alkotható. 

" Ugyanazokból a betűkbál lesz a komédia és a tragédia" (Arisztotelész) . A 
változások azonban nem érinthetik magukat az atomoka t. hiszen azok 
az ókori gondolkodásban - nem összetettek, nincsenek részeik. 

Démokrttosz elméletében mindenfajta változás előfeltétele az atomok 
közti vákuum. Ebben történik az átrendeződés. A legtömörebbnek látszó 
testben is kell lennie ürességnek, másként egyneműek lennének, nem 
pedig összetettek .  A vákuum és az atomok aránya szabja meg a testek 
tömörségét, sűrűségét: 

.Kőfalakon, s kerítésen által szállnak a hangok, 
És a kemény hideg áthat csontunk legvelején is. 
Mik, ha üresség nem létezne. amelyben utukra 
Le/jenek. át nemjuthatnának semmi erővel. 
. . . .  miért látjuk. hogy az egyik tárgy nehezebb a 
Másiknál, noha egy cseppel se nagyobb az alalga? 
Mert ha egyenlő számú rész van a gyapjúgomolyban 
S álomban. biztos. hogy a súlyuk ugyancsak egyenlő. 
Mert hisz tiszte a testnek. hogy mindent lefelé nyom. 
Ezzel szemben, ahol nincs súly. nincs más. csak üresség. 
igy mi olyan nagy. mint egy más test. ámde a súlya 
Könnyebb. abban nyilván látszik. több az üresség. 
Míg a nagyobb súlyúban több van az őselemekbo1 
És nyilvánjóval kevesebb van benne az úrbo1. " 

Lucretius: A természetról 

.Nézd ugyanis. valahányszor a napnak a házba szüremlö 
Fénye homályos zugba bocsátja arany sugarát, hát 
Sok csöpp testecskét láthatsz kavarogni az űrben 
Erre meg arra lihegve afény ragyogó mezejében . . .  
Szét-szétugranak. aztán ismét megtömörülnek. 
Elképzelheted ebből is, hogy az őselemek mint 
JáTják le s föl táncukat egyre a végtelen űrben. 
(Annyira persze. amennyire ily csöpp kép a nagyobbnak 
Mása lehet, s mintegy nyom amannak az ismeretéhez.)" 

Lucretius: A természetról 

12. ábra. Titus Lucretius Carus (i. e. 96/98-55] rómaifilozófus és költő 
Elsőként vállalkozott arra. hogy a kor filozófial-tudományos elméleteit a csiszo
latlannak tartott latin nyelven is megfogalmazza De rerum natura c. nagy tan
költeményében (félbemaradt). Lucretius Epikurosz szellemi követője volt, a ftlo
zófia fö céljának azt tartotta. hogy az embert megszabadítsa a félelemtől. 
különösen a halálfélelemtöl. Mivel ez szerinte a tudatlansággal és az abból ere
dó vallásossággal függ össze. Lucretius erősen vallásellenes volt. és gyakorlati
lag istentagadó (ateista) is. úgy vélte. ha léteznek is istenek. azoknak semmi 
közük nincs a földi halandókhoz. Lucretiusról úgy tudják. hogy gyenge idegzetü 
ember volt. és egy őrültségi rohamában öngyilkos lett. 
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m. 6.3 A tér végtelensége 

A démokrttoszi vákuum az elemi részeket elválasztó üres tér. Mivel 
tökéletesen üres, erök. vonzások. taszítások sem járhatják át, nincs 
benne "fönt" és lent", minden irányban azonos természetü, azaz egyne
mü (homogén). Az atomokon belül viszont nem lehet vákuum, hiszen 
akkor részei lennének, márpedig Démokrttosz éppen azt nevezi atom
nak, aminek már nincsenek részei. Az atom 

"
anyaga" tehát szintén egy

nemü (homogén) , azonban tökéletesen tömör, "telt". 
Ugyanezen a módon bizonyítható az atomok és a vákuum örök léte is. 

A változások ugyanis az alkotórészek átrendezödéseként értelmezhetök. 
Ami tehát változik (pl. elpusztul) , az feltétlenül részekböl áll, tehát nem 
lehet sem atom sem vákuum. 

6.3 A tér végtelensége 

Az ókori atomelméletben az atomok az egynemü (homogén) ürben mo
zognak. Lehet-e határa ennek a térnek? Lucretius szerint nem. Vélemé
nyét indirekt úton, az ellenkezö állítás cáfolásával kívánja bizonyítani: 

"Teddfel mégis. hogy valahol van vége a térnek! 
Nos. ha akadna, ki eyuthatna a leg-legutolsó 
Szélire annak, s ott egy dárdát messzehqjítna. 
Mit gondolsz, hogy nagy-nagy erővel szállva a jegyver 
Célhozjutna-e vagy tán még messzebbre repülne. 
Vagyfenntarhatná valamely gát, ellene állva? 
Mert egyet hinned vagy fol kell tenned ezekből, 
És kibuvót egyik sem hagy számodra, de arra 
Készt. hogy a mindenséget végtelennek elósmerd. 
Mert ha azontúl is van még, ami ellene álYon. 
S gátul szolgáYon. hogy célba ne éljen, a vég itt 
Lesz. vagy száll szabadon, nem lelve seholse határra. " 

Az atomelmélet tanában tehát szorosan összekapcsolódott a legki
sebb építöegységekröl (az atomról és a vákuumról) szóló elképzelés a leg
nagyobbal: az Univerzum végtelenségéveL 

6.4 Az atomok sokfélesége 

Az atomelmélet hívei gyakran elfogadták az öselemek létét is. Ennek ma
gyarázatához azonban legalább négyféle, eltérö tulajdonságú atomot 
kellett föltételezni. Más természeti jelenségeket úgy tudtak legegysze
rubben értelmezni, ha sokféle, különbözö súlyú és alakú atomból rakták 
össze a testet. 

PORSZEMHASONLAT 
� Brown-mozgás IX.2. 1 
� abszolút tér (Newton) VI. 7.2  

HOMOGÉN ŰR 
� Artsztotelész ellen érve: III. 9. l .  2 

AZ ATOM ÖRÖK 
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� mit értenek ma az "atom részein"? 
XI.,  XX. 

HATÁRTALAN TÉR 
� indirekt bizonyítás III. V.2; 1 1 .4.2 

� Artsztotelész ellenérve lll.9. 1 .2 
� G. Bruno filozófiájában VI.3 

ELTÉRŐ ATOMOK 
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� szénhidrogének eltérö alakja és 
következményei XII. 
� féllgáteresztö hártyák IX.4.2 

� III .6.5 
� a kémiai elemek sokfélesége IX. l .  
XXI . 

.. HORROR VACUI" 
� a fizikai vákuum kisérleti 
bizonyítása: IX.2. 1 . 1 -2 

AZ .. ÖSSZETETT ELEMI" :  
ELLENTMONDÁS 

A SOKFÉLESÉG MAGYARÁZATRA 
SZORUL 
� az  .atom" részei XI. 

m. 6. Az. atomelmélet 

.S látjuk. mily gyorsan megy a szúrőn által a bor, míg 
Ezzel szemben a lomha olaj mily tartva szivárog; 
Feltehető. hogy emennek a teste nagyobb elemekből 
Áll, amelyek görbék lévén, egymásba ragadnak. 
S innen ered. hogy nem válván szét hirtelenében. 
Nem tud minden része azonnal akármely anyagnak 
Egyszeriben minden nyílásán általömölni. [ . . . / 
. . .  Síma. kerekded 
Magvakból áll minden test, mely kellemesen hat 
Ízlés ünkre. viszont a csípős keserú anyagok meg 
Szögletes és érdes formáktól lettek ilyenné, 
S érzékszervünketfel szakták mami ezáltal. " 

Lucretius: A természetről 

Ugyancsak sokféle. különböző alakú atomot kell föltételeznünk, ha 
az atomok kapcsolódási rendjét akaijuk magyarázni. 

6.5  Az atomelmélet problémái 

Az ókori atomelmélettel szemben már a kortársak is súlyos ellenvetése
ket tettek. Filozófiailag - és fizikailag is - a legnehezebb probléma az 
üresség (vákuum) kérdése volt. Az atomelmélet ellenfelei - pl. Arisztote
lész - nem tudták elfogadni a .. létező semmi" gondolatát, ehelyett azt álli
tották, hogy .. a Természet irtózik az ürességtől" (horror vacui), azaz a 
vákuum elgondolhatatlan. Mivel pedig Démokritosz elméletében a .. telt
ség" és az .. üresség" (az atom és a vákuum) egymást feltételező fogalmak, 
a vákuum tagadói az atomok létét is kétségbe vonták. 

Az atomelmélet másik problémája az .. összetett elemi" egység fogal
mában rejlő belső ellentmondás. Ha ugyanis az atomokat valóban oszt
hatatlan, elemi gömböknek képzeljük el, akkor semmi nem magyarázza 
kapcsolódásuk meghatározott rendjét. A sókristályok pl. mindig kocka 
alakot vesznek föl, a hópelyhek mindig hatszöges szimmetriájúak - de 
miért? Voltak, akik .. füleket" és .. horgokat" képzeltek el az atomokon, így 
próbálták magyarázni a meghatározott kapcsolatot. A horog azonban el
görbülhet, a fül letörheL Az atomot pedig állandónak, stabilnak tételez
ték föl. Másrészt pedig miért van olyan sokféle elemi részecske? Ha vala
mi bonyolult, rögtön föltámad a gyanú, hogy szerkezete van, tehát 
összetett. Ha pedig összetett, akkor nem lehet elemi. 

Főleg e problémák miatt vetették el sokan Démokritosz elméletét az 
ókorban és a későbbiek során is. 

13. ábra. Salvador Dali: Galathea golyókból 
Talán valahogy igy képzelte el a világot Démokritosz is. A kép kapcsán minden
esetre fölmerül a kérdés: lehet-e ezen a módon magyarázni a rendet. a mindig 
ugyanúgy megjelenö formákat. pl. egy emberarcot vagy a sókristályok hasonló
ságát. 
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ill. Summa 

Az ókori atomelmélet a mozgással és v�tozással kapcsolatos ellenté
tes vélemények összeegyeztetésére tett kísérlet. Démokritosz szerint 
a valóságos létezo'K az atomok és az üresség. A tapasztalható változá
sok: atomok kapcsolatának átrendezödéset A tulajdonságok kü
lönbségei az atomok minöségi különbségeire, kapcsolódásuk eltérő 
sorrendjére és helyzetére vezethetők vissza. 

Az ókori atomelmélet két ellentmondása az üresség kérdése és az 
�összetett elemi" problémája. (Ha az atomok kapcsolódási rendjét az 
atomok szerkezetére vezetjük vissza, akkor az elemi egység összetet
té válik.) 

Kérdések, problémák 

67 

Summa 

l .  Egy fiatal ffiozófus állitólag a következőképpen érvelt Zénón apóriái ellen: felállt és sétálni kezdett. Elfogad 
ta -e vajon Zénón ezt az .. érvet"? 

2. Ha egy mozgófilmet mind jobban lelassitunk, végül állóképek sorozatát kapjuk. A mozgás tehát csak lát
szólagos. Miben különbözik ez az érvelés Zénónétól? Vajon mit szólna hozzá? 

3 .  Hasonlitsuk össze Püthagorasz és Parmenidész érvelését! Mit tartottak változatlannak, mit romlandónak 
(söt: látszólagosnak)? 

4. Gyüjtsünk a (7. ábrához hasonló) példákat arra, hogy a megfigyelés, ha hibásan értelmezzük, megtévesztő 
lehet! 

5. Mennyiben hasonlit a sakk, a LEGO, a dominó és az . .Adj . király, katonát!" játék az atomelmélethez? Mi a 
különbség? 

6. Hányszorosára nö egy kocka összfelülete, ha minden Iapján félbevágj uk? Ha tízfelé? Ha százfelé? Külön
bözne-e egymástól egy kisebb és egy kétszer akkora kocka összfelülete, ha vég nélkül oszthatnánk? Le
het-e ez a gondolatmenet érv az atomelmélet mellett? 

7. Tételezzük fel, hogy egy almát elfelezünk, azt ismét félbevágj uk, és igy tovább . Démokritosz szerint eljutha
tunk-e ezen a módon az .. almaatomhoz", ami még az alma összes lényeges tulajdonságát hordozza? Ha 
nem: hol .. veszett el" az alma? 

8. Gyakran hallható, hogy a mai tudomány megcáfolta Démokritosz atomelméletét. az atomnak ugyanis ré
szei vannak (proton, elektron, neutron} , mig Démokritosz oszthatatlannak tételezte föl. Elfogadható-e ez az 
érvelés? 

9. Démokritoszi atomokat ábrázolt-e S. Dali : Galathea golyókból c. festményén? ( 1 3. ábra) . Ábrázolhatók-e 
egyáltalán ezek az atomok? 

10 .  Másoljuk le az ábrán látható régi fejtörö játékot egy kartonpapirra, vágjuk ki, majd próbáljuk meg kirakni 
az összes elem felhasználásával a rajzon szereplö alakzatokat! Milyen más szabályos vagy érdekes formát 
lehet kirakni ugyanezekböJ az elemekböl? Hogyan kapcsolható ez a játék az atomelmélethez? Mi a különb
ség? 

o 
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MEGGYŐZÉS ÉS LEGYŐZÉS 
+-- III.5.2 

� I II . l l .3-4 

SZOFISTÁK 
� a plurális es az ortodox 
gondolkodásmód ellentete V.2. 1 
� a .kettös igazság" a közepkorban 
V.4.3 

� .lenni annyi. mint erzekelve 
lenni"? (Berkeley) Vll.4.3 

RELATÍV-E AZ IGAZSÁG? 

MINDENNEK MÉRTÉKE AZ EMBER 
� szkepticlzmus IV.7. 1 
� Berkeley Vl1.4.3; Kant: VII. 5 
� Rousseau a terrneszetes emberröl 
XVII. 

MEGGYŐZÉS 
+-- III. 5. 1 
� a meggyözes pszichológiája XVII. 
� mit mond az arisztotelesz! logika? 
(szetválasztó iteletek) III. l l .5.2 

A TAPASZTALAT: VISZONY 
� Platónnál III.8 
� az újkori emplrlzmusban: Vl1.4 
Kant: Vll.5 
� a látás elettanában XVIII. 

7.  Kétely és igazság 

7. l A szafisták 

A demokrácia fénykora Athénban egyben a város politikai-gazdasági ha
talmának és kulturális befolyásának csúcspontját is jelentette. Megvál
tozott az emberek érdeklődése és a filozófia szerepe is. Fontossá vált a vi
tatkozás művészete, a dialektika, hiszen ennek elsajátítása lehetövé 
tette, hogy az érvelő szócsatában legyőzze ellenfeleit és meggyőzze saját 
igazáról a bírákat, a népgyűlést vagy áruinak megrendelőjéL E vitákban 
nem míndig a logikus érvelés játszotta a fő szerepet - gyakran hatáso
sabbnak bizonyult az ellenfél összezavarása, megszégyenitése, a hallga
tóság rokonszenvének megnyerése vagy az indulatok felkorbácsolása. A 
filozófusok egy része - a kereskedökhöz hasonlóan - áruba bocsátotta 
tudását és tanítványait az érvelés, meggyőzés célravezetöbb módjaira ta
nította. Öket nevezték szofistáknak. 

Milyen következtetéseket vontak le a szofisták elődeik gondolataiból? 
Legfőképpen azt, hogy ugyanarról a dologról sokféleképpen lehet véle
kedni. Helyes tehát. ha a filozófus mindenekelött saját magával, aztán 
mások gondolataival foglalkozik, összehasonlítja, mérlegre teszi öket. s 
csak ami ezek után is cáfolhatatlannak bizonyul, azt fogadja el igaznak. 
Ez azonban sokszor egészen egyszerű esetekben is gondot okoz. Lehet
séges pl. . hogy az egyik ember ugyanabban a szobában fázik, amelyik
ben a másiknak melege van. vagy valaki édesnek talál egy bort, másvala
ki pedig ugyanazt keserűnek érzi. A leghíresebb szofista, Prótagorasz 
szerínt a filozófus nem döntheti el, hogy .valójában" milyen izű a bor, ha
nem csak azt állapíthatja meg, hogy ha én édesnek érzem, akkor szá
momra az édessége létezik, ha pedig más nem érzi annak, akkor számá
ra ennek a bornak az édessége nemlétező. nincs. Az igazság tehát 
viszonylagos, relatív, attól függ, hogy kinek a szemszögéböl nézzük. Az 
egyedüli értelmes viszonyítási pont maga az ember. 

.Mmdennek mértéke az ember - hirdette Prótagorasz -. a létezőknek 
abban, hogy vannak, a nem létezőknek abban. hogy nmcsenek. " 

Ha több, egymással ellentétes állítás egyike sem cáfolható, akkor -
Prótagorasz szerint - mindegyiket el kell fogadni igaznak, az igazság 
más-más oldalának. Egy Anaxagorasz nevű filozófus pl. azt hirdette, 
hogy a Nap bizonyos szempontból istenség - más szempontból viszont 
egy izzó kődarab, nagyobb egész Attikánál. Hasonlóképpen vélekedtek 
az etikai (erkölcsi) ítéletekről is. A csalás pl. elítélendő, ha valaki honfi
társát csapja be. az ellenség becsapása. a hadicsel viszont dícséretes 
ügyesség - érveltek a szofisták. 

A viták célja ezek szertnt nem is lehet az igazság kideritése - hiszen az 
mindenkinek más és más -. hanem csak a másik fél meggyőzése vagy le
győzése . •  A meggyőzés célja a silányabb érvet erősebbé tenni" - hirdette 
Prótagorasz. A szofisták mesteri módon csűrték-csavarták a szavakat. 
Kedvenceik azok a problémák - paradoxonok - voltak, melyek megold
hatatlanságából azt a következtetést vonták le, hogy kellő ügyességgel 
minden állítás és annak az ellenkezője is bebizonyítható. A szofisták 
több szempontból is gyökeres fordulatot hoztak a gondolkodás történe
tében. 

Először hívták fel a figyelmet arra, hogy a tapasztalat nem egyszerű
en a külvilág képe bennünk. hanem viszony, azaz olyan kapcsolat, 
amely a külsö és a belső világ köz t jön létre (pl. az .édesség" érzete a bor 
és a bort ízlelő személy közötti kapcsolat eredménye) . Nemcsak az a fon
tos tehát, amit megfigyelünk, az is éppolyan lényeges, aki és ahogyan 
megfigyel. 
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m. 7.2 Szókratész fellépése 

Ugyancsak elsőként fogalmazták meg a szofisták, hogy a beszéd nem 
azonos a beszéd jelentésével . Valamiképpen mindegyik valóságos, de 
nem azonos módon. Ez a kimondott vagy leírt szó: .alma" másképpen lé
tezik, mint a fán függő ízletes gyümölcs. Az álomban látott hatlábú ken
taur tapasztalat, ám kérdés, hogy ez az állítás: .Létezik hatlábú kentaur" 
- igaz-e? 

69 

A SZÓ ts JELENTtsE 
-t nominalizmus és univerzalizmus 
V.5. 1 

Az egyik legrégebbi szofista paradoxon: Prótagorasz 
és tanítványa. Prótagorasz jogászatra oktatta tanít
ványát, és abban egyeztek meg, hogy a tandíjat csak 
az első megnyert pere után kell megfizetnie. A tanít
vány azonban az oktatás befejezése után egyáltalán 
nem vállalt pert. Egy idő után Prótagorasz megunta 
a halogatást, és beperelte volt tanítványát, hogy fi
zessen. Prótagorasz így érvelt: Ha ő elveszti ezt a 
pert, akkor fizetnie kell, hiszen éppen erről folyik a 

per. Ha megnyeri a pert, akkor megnyerte első pe
rét, ezért kell fizetnie. Bármelyik esetben fizetnie 
kell tehát. A tanítvány viszont így érvelt: Ha meg
nyerem a pert, akkor nem kell fizetnem, hiszen ép
pen erről folyik a per. Ha elvesztem a pert, akkor 
még nem nyertem meg első peremet, márpedig amíg 
meg nem nyertem első peremet, addig nem vagyok 
adósa Prótagorasznak. Egyik esetben sem kell tehát 
fizetnem. Kinek volt igaza? 

A filozófusok ettől kezdve nem egyszeruen az .érzékelhető világgal" 
foglalkoztak, de nem is csak az .elgondolt világgal", hanem a gondolko
dás, a beszéd és az érzékelés kapcsolatával. 

A beszéd iránti érdeklődésük miatt a szofisták müködéséhez köthető 
egy sor tudományág kezdete. Ilyen a szónoklattan (retorika) , a nyelvtan 
(grammatika), a költészet tana (poétika) vagy az állampolgári viselkedés 
tana (politika) . 

7.2 Szókratész fellépése 

A szofistákkal egy időben tünt fel Athénban Szókratész. A szoflstákhoz 
hasonlóan, őt is erősen foglalkoztatta , hogyan illeszthető egymáshoz a 
valóságos és a tapasztalt világ, tehát amit látok, és ahogyan azt látom. 
Szókratész is jól tudta, hogy az emberek tapasztalatai és véleményel még 
a legegyszerubb kérdésekben is ellentmondhatnak egymásnak. A leme
nő Napot vörösnek látjuk, a fölkelót vakitó sárgásfehérnek, a glaukómás 
színes gyúrüket lát körülötte, a vak számára nem érzékelhető. Azt jelenti 
azonban ez, hogy az a dolog, amit hol ilyennek, hol olyannak tartunk, 
nem is létezik? Aligha. Éppen azt kell kideritenünk, hogy milyen is való
jában, tőlünk függetlenül, objektíven. 

Szókratész a szoflstákhoz hasonlóan nyilvános vitákkal tanított. Cél
ja éppen ellentétes volt a szoflstákéval. Nem elhitetni kivánt valamit a 
hallgatósággal, hanem megingatm téves hiedelmeiket. Ha ez sikerült, 
tanítványaira bízta, hogy fogalmazzák meg, mire jutottak. Szókratész 
édesanyja bábaasszony volt, s ő maga is a bábáskodáshoz hasonlitotta 
módszerét: ahogyan a bábaasszony is csak segít a gyermek 
világrajöttében (nem ő szül), úgy Szókratész is .csak" segített a tévedé
sektől való megszabadulásban. Hires jelszava a delphoi jósda felirata 
volt: .. Ismerd meg önmagad!"  (Gnóthi szeauthonl) Azért van erre szük
ség, mert ki-ki csak így jöhet rá, hol hibázott, mit tudott rosszul. A tu
dást nem a mind több és több ismeret fölhalmozása fogja gyarapítani, 
hanem éppen ezek kritikája, a hibás vélekedések elvetése. 

Szókratész a szofisták nagy ellenfele, a görög filozófia egyik meghatá
rozó egyénisége lett. Mivel azonban egyetlen sort sem írt le, gondolatait 
csak tanítványai, tisztelői visszaemlékezéseiből ismerj ük. Közülük a leg
nagyobb Platón, aki szinte minden müvében szerepeltette mesterét, de 
azt nehéz lenne eldönteni, hogy ebből mi Platón gondolata, és mi Szókra
tészé. Leghelyesebb a következőkben sorra kerülő müveket közös alko
tásuknak tekinteni. 

-t újkori ismeretelmélet VII. 

-t a .hármas út" a skolasztlkában 
v. 5. 1 

-t az eltérő szinek oka XIV. 

-t glaukóma XIV. 

OBJEKTIVITÁS 

"ISMERD MEG ÖNMAGAD'' 
f- III.  l 
f- Parmenidésznél III .5. 1 
-t .Beszélgetés önmagammal" 
(Augustinus) V.2. 1 
-t önkritika-önismeret V.6.2 
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KÖZELÍTÉS AZ IGAZSÁGHOZ 

IDEA (EIDOSZ) 
� Plótinosz emanációelmélete IV.7.4 
� az  .idea" szó az újkori 
empirizmusban VI1.4. 1 
� alak (Gestalt) a pszichológiában 
XVI . 
� az .emelő ideája" IV.5. 1 
ideális gázok I.X.2. 1 . 5  

8.  Az ideák világa 

8. 1 Az ideák 

8. 1 . 1  Mi a valóságos? 

Platón - mestere, Szókratész útját követve - pontosan látta a szofista ta
nok veszélyeit. Ha egyéni érzeteimet és elképzeléseimet egyszeruen azo
nosítom a valósággal, úgy járhatok, mint egy olyan ember, aki csak kü
lönböző színű szemüvegeken keresztül hajlandó nézni a világot, s a 
tapasztalt változásokból arra következet, hogy a világ változott más-más 
színűvé. Az egyéni érzékelés azonban adott, nem vethető le, mínt egy 
szem üveg. Helyes tehát, ha minél kevésbé bízunk meg benne, és az igaz
ságot gondolati úton próbáljuk megközelíteni. 

1 4. ábra. Platón (i. e.427-347). Részlet Raffaello: Az athéni iskola c. fest
ményéről 
Platón Athénban született. Egészen fiatalon lett Szókratész tanítványa, 28 éves 
korában élte át mestere kivégzését. Ettől fogva csaknem minden művében ki
emelt fontosságú szereplő Szókratész. Ezek a könyvek általában dialógusok 
(párbeszédek), amelyekben két vagy több fél vitája visz egyre közelebb a megol
dáshoz. A Platón-életmű három vaskos kötetet tölt meg. pedig az irást csak má
sodlagosnak, mellékterméknek tekintette. Az első. általa alapitott akadémián -
a Hérosz Akadémosz nevű szentély ligetében - tanított. Több kalandos utazásá
ról tudunk. járt pl. Itáliában. ahol megismerkedett a püthagoreusok tanításá
val. és Szürakuszában, ahol megpróbálta a tökéletes államról vallott elképzelé
seit megvalósitani. Kudarcba fulladt kísérlete után élete hátralévő részét 
Athénban töltötte. tanított és irt. Föbb művei: Az állam (az ideális államról). 
A lakoma (a szerelemről). Phaidón (a halálra való felkészülésröl). Timaiosz (a 
természettörvényekről) . valamint a mestere utolsó nyilvános szereplését meg
örökitö drámai irás, a Szókratész védőbeszéde. 

Vizsgáljunk pl. egy geometriai alakzatot, egy kört és érintöjét. Tud
juk, hogy ezek csak egy pontban találkoznak. Bármilyen tapasztalható 
rajzolt - kör esetében azonban azt érzékeljük, hogy ez nincs így. Hiszen a 
pont kiterjedés nélküli, ami a papiron a vonalak vastagsága miatt nem 
valósulhat meg. Persze, ha vékonyabb hegyű tollat használunk, jobban 
megközelíthetjük az elképzelt ideális esetet, de elémi bíztosan nem tud
juk. A tökéletes kört és egyenest nem is láthatnánk, hiszen kiterjedés 
nélküliek. Mit látunk tehát a papíron? Nem kört és egyenest, hanem va
lamit, ami emlékeztet minket az igazi körre és egyenesre, a kör és egye
nes ideáira. Az ideák a valóságosan létezők, a tapasztalható dolgok csak 
többé-kevésbé tökéletlen másolatok, vetületek. Egy lovat pl. azért lát
hatunk fehémek, mert részesült a Fehérség ideájában - egy-két szeplő 
azonban bíztosan akad rajta. Egy sportoló azért gyors. mert részesült a 
Gyorsaság ideájában - bíztos akad azonban nála gyorsabb is. Az ideák 
mindenkiben benne élnek, akkor is, ha nem tud róluk. Maga az érzéke
lés sem lenne lehetséges nélkülük. Ha nem tudnánk, mi az a Fehérség, 
akkor nem ismerhetnénk fel a fehér lovat, ha nem tudnánk, mi az a 
Gyorsaság, nem különböztethetnénk meg a gyorsabban és a lassabban 
futóka t. 
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m. 8. 1 Az ideák 

8. 1 .2 A tapasztalattól az ideáldg (barlanghasonlat) 

Mivel Platón szerint az igazság - ideák formájában - mindenkiben ott 
van, úgy válhatunk bölcsebbé, ha tudatunk felszínére hozzuk. Ezért ál
lítja Platón, hogy az igazi megismerés visszaemlékezés - anamnézis. 
Nem új ismeretek megtanulását jelenti, hanem annak fölismerését, amit 
valamiképp már addig is tudtunk (aha!-élmény). Az anamnézis elsö lé
pése annak felismerése, hogy az érzékelt világ nem azonos a valóságos
sal, fel kell szabadulni a "látszat bilincseiből". Az ideák megközelítése 
csak fáradságosan, lépésröl-lépésre lehetséges, az értelem segitségével. 
Erröl a folyamatról szól híres barlanghasonlata: 

" SZÓKRATÉSZ Hasonlítsd mánnost természetünket ( . . .  ) a következő helyzet
hez. Képzeld el, hogy az emberek egy barlangszerűfold alatti lakóhelyen, mely
nek a világosságjelé nyíló( .. ) bejárata van, gyermekkoruktólfogva lábukon és 
nyakukon meg vannak kötözve. úgy hogy egy helyben keU maradniok, s csak 
előre nézhetnek. de fejüket e kötelék miatt nem forgathatják; hátuk mögülfelülro1 
és messzíról egy túznek a fénye világít, a tűz és a lekötözött emberek között pe
dig fent egy út húzódik, melynek mentén egy alacsony jal van építve, mint ahogy 
a bűvészek előtt a közönségfelé egy emelvény szakott állni. arnelyfolött a bú
vészmutatványaikat mutogatják. 

( . . .  ) Aztán képzeld eL hogy az alacsony fal meUett minddenféle tárgyakat: ember
szobrokat. kóbo1 és fából való állatalakokat hordoznakjel és alá ( . . .  ); s - mint 
ahogy természetes is - a tárgyakat hordozó emberek egy része beszélget. más 
része hallgat. 

GLAUKON Különös egy kép, s különösek a rabok is. 

SZÓKRATÉSZ Éppen olyanok, mint mL Mert. először is, hiszed-e, hogy ezek 
a (lekötözött) emberek önmagukból és egymásból is valaha mást láttak. mint a 
túz által a barlangnak velük szemben eső falára vetített ámyékokat? 

G LA UKON Hogyan is láthattak volna, amikor fejüket egész életükön át 
mozdulatlanul kénytelenek tartani? 

SZÓKRATÉSZ 
ugyanezt? 

G LAU KON 

S mit látnak vqjon a fel és alá hordozott tárgyakból? Nemde 

Hogyne. 

SZÓKRATÉSZ S ha beszélni tudnának egymással, nem gondolod-e, hogy azt 
tartanák valóságnak, amit látnak? ( . . .  ) Hát még ha a bórtőn szemben eső fala 
visszhangot is adna! Ha a jel és alájáró emberek valamelyike megszólalna, gon
dolhatnának-e másra. mint hogy az elóttük elhaladó árnyék beszél? 

GLAUKON Biz Isten, nem 

SZÓKRATÉSZ Képzeld el most, milyen volna a büincsekbo1 való jelszabadu-
lásuk . . .  " 

Platón: Az állam (Szabó Mlklós ford.) 

(A történet folytatása elolvasható Platón müvében vagy Simonyi: A .fizika kultúr
története c. könyvében) 

Noha az ideákat csak elmélyült gondolkodás útján lehet felismerni, 
azok mégsem az emberi elme szüleményei (ahogyan pl. a szafisták gon
dolnák) . Létük ugyanis - Platón szerint - független attól, hogy fölismer
ték-e őket. A matemalikának az a szabálya, hogy a síkbeli háromszög 

ANAMNÉZISZ 
f- elözménye a hippokratészi 
szóhasználatban Ill.4 
� az elözmények ismerete. mint a 
gyógyítás feltétele (Freud) XVII .  

BARLANGHASONLAT 
� a formák felismerése az 
alaklélektanban XVI . 

AZ IDEÁK OBJEKTIVITÁSA 

71 
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AKARAT ÉS ÉRTELEM 

-7 test és lélek küzdelme (Descartes) 
Vll.3. 1 .3 
-7 .az ész trónfosztása" XVl!. 

-7 a lélek tulajdonságai 
Arisztotelésznél IIJ . lO .  

-7 lélekvándorlástan III . lO. l 

.Isten intellektuális szeretete" 
(Spinoza) VII.3.3 

f- körforgás az egyiptomi 
mitológiában II .  
-7 a kollektiv és az egyéni lélek 
kapcsolata Averroesnél V.4.3 
Jungnál XVl!. 

m. 8. Az ideák világa 

belső szögeinek összege 1 80°, nem akkor született, amikor valaki első
ként megfogalmazta, hanem így van, függetlenül attól, hogy él-e egyálta
lán a Földön ember. így van ez az erkölcs terén is: a Bátorság akkor is lé
tezik, ha az egész sereg megfutamodott, az Igazságosság is független 
attól, hogy ismerik vagy gyakorolják-e ezt a szép erényt. 

8. 1 .3 A lélek: szárnyas fogat 

Platón és Szókratész nem vetették meg az érzékek világát. Szerettek 
enni, inni, barátaikkal beszélgetni, s mindenekfölött becsülték a szerel
met. A tapasztalható világot azonban nem végső valóságnak, hanem 
inkább kiindulópontnak tekintették, ahonnan a bölcsességre törekvő 
messzire eljuthat, s kell is, hogy ezt tegye. Utazásának eszköze saját lel
ke. A lélek - a szárnyas fogat-hasonlat szerint - három elválaszthatat
lan részből áll: két ellentétes indulatból vagy akaratból (ezek a lovak) és 
az Értelemből (ez a kocsi hajtója). Az utazás csak akkor sikeres, ha az 
Értelem mindig kézben tartja a gyeplőt: 

• Hasonlítsuk a lelket szárnyasfogat és kacsisa együttes képességéhez. Az istenek 
louai és hajtóik maguk is derekak és derék szülolctól ualók; a többieknél uiszont ke
ueredés uan. Először is a mi uezetőnk kettős Jogatot hajt, és louai közül az egyik 
szép és derék, és ilyenfajtából ualó. a másik éppen ellenkező fajtából, és ellenkező 

jellemű: nehéz hát és bajos itt nálunk a gyeplő kezelése. De hogy miért beszélünk 
halandó és halhatatlan élólényról. ezt kell megpróbálnunk kifejteni. 

Minden lélek minden lélektelennek gondját uiseli, körüljéuja a csillaguilágot, 
egyszer egy. másszor más alakban tűnuefel. Amelyik tökéletes és szárnyai sértet
lenek, a magasságokban halad. és az egész uilágot igazgatja. Amelyik azonban 
tollait ueszti. lezuhan, amig csak ualami szilárd testbe nem kapaszkodik. itt lete
lepszik, foldbol. ualó testet uesz magához, mely a lélek hatalmafolytán ügy tűnik 

fel, mintha önmagát mozgatná. s az egészet, a lélek és a test ezen összeiUesztését 
élőlénynek neuezik, mellékneue pedig halandó. [ . .. / 

Az ég folötti tájat még nem énekelte meg }Oldi költő. és méltóan nem is fogja 
megénekelni, de ilyesféle lehet. Vállalkoznunk kell rá, hogy elmondjuk az igazat, 
különösen miuel a ualóságról szálunk. A szintelen, külső alak nélkül ualó, meg nem 
érinthető ualóság ugyanis, amely igazán létezik. csak a lélek kormányosa: az ész 
számára szemlélhető. Körülötte lakozik az igaz tudomány. Az isten értelme, [ . . . / és 
ua/amennyi lélek értelme, amelyik csak kész befogadni azt. ami uele rokon, időról 
időre megpUlantiJa a létezőt, keduét leli benne, és a ualóságot szemlélue nöuekedik 
és boldog, mig a körforgás körben ugyanarra a helyre uissza nem uiszi. Körútjában 
szemléli magát az igazságosságot. a meggondoltságot és a tudást. de nem azt, 
amelyhez keletkezés tapad, és nem azt, amely más és más, aszerint, hogy mire uo
natkozik. [ . . . / És éppigy a többi létezőt megszemlélue és betelue uelük, ismét aláme
rül a belsejébe, hazatér, és a kocsis jászol mellé álliga a louakat. ambrósziát uet 
eléjük. majd nektárral itaga őket. 

nyen az istenek élete. A többi lélek közül. amelyik legjobban köueti az istent és 
a leghasonlatosabbá uált hozzá. kacsisafejét emelifel az égfljlötti tájra, és igy ui
szi magáual az égi körforgás, de louaitól zauaroa csak nagy nehezen szemiéiheti a 
létezőket. Van olyan is, amelyik egyszer kiemelkedik, máskor pedig alámerül, s lo
uai szertelenségefolytán uan, amit lát. s uan, amit nem; uégül a többiek uágyódnak 
ugyan mind a magasságba, és köuetni iparkodnak az istent, de tehetetlenségük
ben alámerülue sod01ja őket a körforgás, tapossák és taszigáYák egymást, mert 
egyik a másik elé akar jutni. Csupa zűrzauar, küszködés. uerejtékezés, s közben a 
kocsisok hibájából sokan megbénulnak, soknak megtörik a szárnya. de mindezek 
-fáradozásuk ellenére - a ualóság szemléletébe be nem auatiJa táuoznak, s a uéle
kedés táplálékára szorulnak. [ . . .  / 
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Aki sose látta a valóságot. nemjuthat emberi alakba. Mert ha valaki ember. an· 
nak meg kell értenie azt. amifogalom alalgában van kifejezve. sok érzékelésbo1. 
gondolkodás által eggyé összefoglalva; ez pedig nem egyéb, mint visszaemlékezés 
azokra, amiket egykor látott a lelkünk. együtt haladva istenével. mikor túllátott 
azokon, amiket itt a Földön létezóknek tartunk, és felmerül t innen a valóban léte
zők felé. Ezért igazán csak a .filozófus értelme számyasodik meg. aki emlékezeté
vel lehetőleg mindig az isten közelében van. 

Az az ember. aki ilyen emlékeit helyesen használja - mintegy a teljes beavatás· 
ban részesülve - lehet valóban teljes emberré. Minthogy pedig félreállt az emberi 
törekvések sodrából és az isteni mellé szegődött. megszólják az emberek. mintha 
meg volna zavarodva. pedig csak nem veszi észre a tömeg, hogy isten szállta meg 
őt. { . . .  ] Ez az istentől megszállottság a legnemesebb valamennyi közül - hiszen a 
legnemesebb forrásból ered - annak számára is, akit magával ragad. és annak is, 
aki részesülhet belőle; akt ebben a szent őrületben részes, mint a szépség szerető

je. a szerelrnes nevet kapja. " 
Platón: Phaidrosz 

8.2 Az ideák és a természettörvények 

Platón a természetről alkotott elképzeléseit legrészletesebben a 
Timaioszban írja le. A világot e szertnt öt őselern építi fel :  a f"óld, a víz, a 
levegő, a tűz és az éter. Az őselemek ideái: geometriai formák, az öt 
szabályos mértani test. (A szabályos testeket azonos síklapok határol
ják. Ilyen a tetraéder, a hexaéder - a kocka - az oktaéder, az ikozaéder és 
a dodekaéder.) Mivel mindegyik forma fölépíthető háromszögekből, 
ezért az őselern ek egymásba alakulása úgy magyarázható, hogy az egyik 
alakzat háromszögekre bomlik, és utána ezekből a háromszögekből áll 
össze az új forma. Két .tűzrészecskéből" pl. fölépíthető egy .levegőré
szecske" (2 T =  L}, és így tovább. 

Bármilyen furcsa is ez a tan, megoldja az ókori atomelmélet által föl
vetett problémákat. Feloldja pl. az .üresség" démokritoszi fogalmának 
ellentmondásosságát, hiszen az ideák nem a fizikailag tapintható és fel
osztható térben léteznek. Az elemi részek nem bonyolultak - mint a fü
lekkel és horgokkal ellátott módosított atommodellben -, mégis kiválóan 
alkalmasak az .építkezésre". Az újra és újra megjelenő formák szigorú 
azonosságát a geometriai alakzatok illeszkedése biztosítja . 

• Ha pedig valaki még szebbet tudna kijelölni szerkesztéseink számára. az nem el
lenség. de barátkéntfog győzni felettünk. · - biztat maga Platón a Timaioszban. 

Platón hatása az európai gondolkodásra, művészetekre folyamatos 
és máig tartó . 

• •Kezdetben volt a szimmetria• - ez minden bizonnyal szerencsésebb kifejezés, 
mint a démokritoszi •Kezdetben volt a részecske-. Az elemi részecskék szimmetriá· 
kat testesitenek meg . • . . .  és ha ezen a nyomon haladunk. máris ott vagyunk Platón 

.fi.lozó.fi.ájánál. Elemi részecskéinket a Platón Timaioszában szereplő szabályos tes· 
tekkel hasonlítjuk össze. Ezek a mérteni testek lennének az eredeti minták. az 
anyag ideái. A nukleinsav meg az élőlény ideqja. Ezek a primitiv modellek szabják 
meg a fejlődés menetét. a lényegi Rendet képviselik. { . . .  ]" 

Werner Heisenberg: A rész és az egész 

� Augustinus: Beszélgetés 
önmagammal V.2. 1 . 2  

PLATÓNI SZERELEM 

ÖSELEMEK: SZABÁLYOS TESTEK 
f- püthagoreus számmisztika Ill .3 
f- lll.6.2 
� a Természet nyelve Galilei szerint 
V1 .4.2 

1 5. ábra. Két tetraéderből egy ok
taéder hqjtogatható (Platón) 
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Summa 

Kérdések, problémák 

m. 8. Az ideák világa 

A dialektika a szoflsták kezében az objektív igazságot kétségbe vonó 
eszközzé vált. A szoflsták hívták fel a figyelmet arra, hogy a megisme
rés folyamatában a megismerő személyének is meghatározó szerepe 
van. 

Szókratész és Platón az önismeretet azért tartotta fontosnak, 
mert igy megszabadulhatunk hibáinktól, és közelebb férkőzhetünk 
az ideákhoz. 

Az ideák Platón szerint a teljes valóságot jelentik, érzéki úton 
nem, csak az értelem segitségével, visszaemlékezés útján foghatók fel 
(anamnézis) . 

Az őselerneket Platón a szabályos mértani testekkel azonosította. 
A változások lehetőségét a geometriai szabályok szabják meg. 

l .  Milyen hatással volt egymásra a szoflzmus és Démokritosz atomelmélete? Szoflsta volt-e Démokritosz? 

2. A mai továbbképző tanfolyamokon , nyelvvizsga-előkészítökön stb. szintén pénzért "mérik a tudást". Nevez
hetök-e szoflstáknak az itt tanítók? 

3. Mit ítélne egy valóságos bíróság a Prótagorasz és tanítványa perében? Köteles-e valamilyen logikailag hi
bátlan megoldáshoz tartania magát? Elég-e egy ítélethez a "józan ész"? Van-e különbség e szempontból a 
fllozófla és a jog közt? (Lásd még: I II . l l .4.2) 

4. Platón részletesen leí.Ija Szókratész védőbeszédét. Helytálló-e az az észrevétel, hogy Szókratész szándéko
san hergeli maga ellen a bírákat? Vagy csak érvelésének logikája más, mint amit azok megszoktak? 

5. Szoflsta volt-e Szókratész? Miért alakult ki róla ez a vélemény? 

6. Mi a különbség az idea és az analógia (hasonlat) . az idea és a modell között? ldeája-e az árunak a pénz, a 
testnek az árnyéka, a gőzölgő ételnek a receptje, a kémiai reakciónak az azt leíró egyenlet? ldeája-e 
Shakespeare Hamlelje az éppen megvalósuló előadásnak? 

7. Lehet-e ideája a rossznak (betegnek, hiányosnak, torznak stb.)? 

8. A mindennapi szóhasználatban gyakran azonos értelmüként (szinonimaként) használjuk az "ideális" és az 
"optimális" szavakat. Például: ez ideális - optimális terep a tervezett gyár számára, ők ideális (optimális) 
partoerei egymásnak stb. Mit szólna ehhez Platón? 

9. A köznyelvben is elteijedt a "plátói szerelem" kifejezés. Ez többnyire azt jelenti, hogy a két szerelmes nem 
kerül egymással testi kapcsolatba. A Phaidrosz-idézet alapján elfogadható-e ez az értelmezés? 

l 0. Olvassuk el Weöres Sándor: A teljesség felé c. esszéjének első részéből az Ős tudás cím ü fejezetet! Melyik fi 
lozófus hatása érezhető benne? 
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9 .  Arisztotelész Kozmosza 

9. 1 A változások fajtái és okai 

9. 1 . 1  A négy ok 

Arisztotelész világképe, filozófiája sokkal közelebb állt a mindennapi ta
pasztalatok világához, mint Platóné. Az ideatant eredeti formájában el
vetette, mivel az szerinte a világ szükségtelen megkettőzését eredmé
nyezte (ideák és tapasztalható dolgok) . Megváltozott formában azonban 
beépítette saját rendszerébe. Ugyanezt tette szinte minden elődjével: 
gondolataikat ismerte, értékelte, fölhasználta. 

A keletkezés-állandóság problémáját úgy oldotta meg, hogy megkü
lönböztette az aktuálisan Uelenleg, itt és most) létező és a lehetőség 
szerint létező (potenciális) valóságot. így pl. az aktuális tojásban po
tenciálisan már létezik a csibe, az aktuális farakás potenciálisan tábor
tüz (is lehet) . 

_A nem létező dolgok némelyike lehetőség szerint létezik. Hiszen a létezőt nemcsak 
micsodának vagy milyennek. vagy mekkorának szokás mondani.. hanem lehető· 
ség. továbbá belső formálódás és megvalósulás szempontjából is szokás nézni". 
A mozgás pedig nem más. mint .a lehetőség szerint létező megvalósulása. amikor 
a valóság még nem mint (aktuális) valóság. hanem a felé történő mozdulás van je
len. " 

Arisztotelesz: MetafiZika 

A változás lehetőségét az adja, hogy a képesség (potencia, görögül: 
dünamisz) teljesedésbe mehet. aktualitássá (görögül: energeia) alakul
hat. 

A változások - úgy látszik - valamilyen kívánatos végállapot, cél irá
nyába indulnak meg. Az elejtett kő pl. .törekszik" a Föld középpontja 
felé, a tojásban zajló változások célja a csibe, a ház azért épül fel.  mert a 
kömüvesek igyekeznek megvalósítani a tervet. Arisztotelész világlátását 
mélyen áthatja az a föltevés, hogy minden folyamatnak valamilyen célja 
van. Mivel a cél görögül telosz, ezt a világmagyarázato t teleologikusnak 
szokás nevezni. 

A cél megléte önmagában nem garantálja, hogy a kívánatos dolog va
lóban létre is jön. Arisztotelész szerint minden létezőnek négy okát lehet 
megkülönböztetni. 

l )  Az anyagi ok: amiből egy dolog létrejön és ami ( .. ) összetevqjeként 
vanjelen", ahogy a szabor bronzból készült és tartalmazza a bronzot. 

2) A formai ok: " vagyis a minta.. amely a szóbanjorgó dolog lényegé
nek ajormqja (logosza), ahogy az oktávformája a 2: 1 arány". A .forma" 
tehát Arisztotelész szóhasználatában többet jelent, mint a mai nyelvben: 
nem csak a test alakját, hanem inkább ideáját, arányait. 

3) A ható ok: .amiből a mozgásnak vagy nyugalomban létnek a köz· 
vetlen eredete származik" pl. az eldobott kő röptének az oka az ember, 
aki elhajította, az embemek pedig szülei és felnevelöL 

4) A cél-ok: ami felé a folyamat halad, illetve ami a folyamat értelme, 
szerepe. így lehet oka a sétálásnak az egészség (tudniillik az egészség 
megőrzésének célja) .  A természeti folyamatokban a formai és a cél-ok 
nem mindig különithető el: pl. egy kristály felépülésének célja lehet az a 
forma, amit felvenni törekszik. 

1 6. ábra. Platón és Arisztotelész 
Raffaello: Atheni iskola c. festmenyeröl 

DÜNAMISZ - ENERGEIA 
� helyzeti es mozgási energia a 
newtoni fizikában VI.9.2 

TELEOLÓGIA 
� kritikája: Spinoza VII.3.3: Fabre 
XVI . 
A NÉGY OK 

f- III .3 
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76 m. 9. Arisztotelész Kozmosza 

l 7. ábra. Rq[faello: Arisztotelész 
Arlsztotel�sz (i. e. 384-322), görög filozófus, egy ideig Platón tanítványa. 
majd a makedön Alexandrosz, a késöbbi Nagy Sándor nevelője. Alkotásainak 
döntő része a hellenisztikus óriásbirodalom kialakulásának idején keletkezett. 
Athénban Arisztotelész a gyorsan gyarapodó ismeretek földolgozására új filozó
fiat-tudományos Iskolát hozott létre. a Lükeiont. A Lükeionban források. ligetek 
voltak. A tanítás úgy történt. hogy egy-egy probléma kifejtése után (felolvasás) 
egy nyitott folyosó (peripatosz) oszlopsora alatt sétáltak és megbeszélték a hal
lottakat. Ezért nevezték Arisztotelész tanítványait és késöbbl követőit perlpate
tikusoknak. Nagy Sándor halálakor (i. e. 323) menekülnie kellett Athénból. ne
hogy _az athénlak másodszor is vétkezzenek a filozófia ellen" - mondta, 
Szókratészra célozva. Filozófiai iskolája azonban tovább működött. s bár köz
vetlen hatása alig volt. a késői utókor gondolkodását talán még Platónnál is 
jobban befolyásolta. 
Arisztotelész irásai sokáig néhány példányban másolt jegyzetek formájában ter
jedtek, sok közülük elveszett, mlre időszámításunk kezdete körül összegyűjtöt
te és _kiadta" Rhodoszi Andronikosz. a peripatetikus Iskola akkori vezetője. 
A címek listájai is jelzi Arisztotelész szinte mindenre kiterjedő érdeklődését: 
Organon (Logika); Fizika (a földi mozgások okairól); Az égről (csillagászat): A lé
lekről; Meteorologika (a szférák kapcsolatairól): Az állatokról (Historia 
animalium): Metajizika (az _első tudományról", a változatlan létezőkről); Politi
ka (Az államról és a társadalomról) ; Nikomakhoszi etika (az értékekről,a helyes 
viselkedésről); Szónoklás (rétorika) és Költészet (poétika) . 

1 8. ábra. Az arisztotelészi okok szemléltetése 
A ház fölépülésének többféle oka van. Szükség van egyrészt építőanyagokra. téglára, cserépre. Ez az anyagi feltétel. anya
gi ok. Ahhoz. hogy a ház elkészüljön, szükség van kőművesekre. tetőfedőkre is: ők hozzák mozgásba az anyagot: mozgató 
vagy ható ok. De a kőműves nem tudná, hogyan rakja egymásra a téglákat. ha nem ismemé a ház tervét, vagyis azt a for
mát, amit el kell érni, s az építkezés során mintegy beteljesíteni (formai ok). A cél. a ház feladata, funkciója tehát irányítja 
a folyamatokat. s így - mint lehetőség - szükségképpen megelőzi a kész házat mint aktualitást. Arisztotelész szerint így 
épülnek föl a természeti formák, pl. kristályok is. 

.."...- - - - - - - - - -...... 
/ ' 

�li�/ �" rJiti 
tSlill D CIOCJ ,..< 

anyagi ok 
hülé 

ható ok formai ok 

� 
képesség állapci t 

potencia =={> actualitas 

dünamisz energeia 

teljesűltség 

entelekheia 

cél-ok 
telosz 
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m. 9. 1 A változások fajtái és okai 

Az "anyag" és "forma" szavaknak Arisztotelész szóhasználatában 
csak együtt és egymáshoz képest van értelmük. Anyag az, ami rnegfor
rnálható, forma az, ami alakot ad neki, rendet teremt benne. Az elemek 
pl. nyersanyagok a megformált élő szövetek szernpontjából, a szövetek 
viszont anyagok az embert szervezet egésze felől nézve. Olyan anyagot, 
amelynek "semmilyen formája nincs", logikai úton levezethetünk, de el
képzelni vagy előállitani nem lehet: rnindig valarnilyen formát ölt. A leg
egyszerűbb (már megformált) anyagfajtáknak Arisztotelész az öt őseie
met (föld, tűz, viz, levegő, éter) tartotta, a valóságos testek ezek egymásra 
hatásából, keveredéséből származnak. 

A négy ok elméletében összekapcsolódik a tiszta formák létéről szóló 
püthagoraszi-platóni tanitás és az "anyagi jellegü" létezők (arkhé, ősele
rnek) tana. Ugyancsak nem szükséges választanunk, hogy a hajó útját a 
szél vagy az elérni kivánt kikötő okozza-e: egyik a ható oka (mechaniz
musa), másik a cél-oka a vizsgált rnozgásnak. 

9. 1 .2 Mozgás és nyugalom 

A változásoknak Arisztotelész 4 fajtáját különböztette meg. 
- Szubsztanciális változás (keletkezés és pusztulás) . 
- Mennyiségi változás (növekedés és csökkenés). 
- Minőségi változás (átalakulás, pl. valaki elsápad). 
- Helyváltoztató rnozgás. 
A szűkebb értelernben vett fizika és a csillagászat elsősorban a hely

változtató mozgásokkal foglalkozik. 
A Nap, a Hold és a csillagok változatlannak tűnő, örök rend szertnt 

körkörösen mozognak az égen. Mivel ez szembetűnően különbözik a 
Föld felszínén tapasztaltaktól ,  Arisztotelész úgy gondolta, hogy a "Hold 
fölötti világban" - az égen - alapvetőerr más törvények érvényesülnek, 
mint a Földön. A földi rnozgások között elkülönítette az élőlényekét, rni
vel azok - lelkük segítségével - önmagukat rnozgatják. Az élettelen tár
gyak alapállapota a nyugalom. Mozgásukhoz ható okra van szükség. Itt 
két lehetőség van. Az ún. kényszeritett mozgást (rnotus violentus) egy 
másik test okozza, pl. fölemelünk egy követ, vagy a szél elsodor egy fale
velet. A természetes mozgás (rnotus naturalis) oka az, hogy a testek a 
maguk "természetes helye" felé törekszenek, arnennyiben erre rnódjuk 
van. A kezünkben tartott kő azonnal esni kezd, rnihelyt elengedtük, a 
füst pedig fölfelé száll. 

Mik ezek a "természetes helyek" ? Arisztotelész szertnt - mai szó
használattal élve - ezt anyaguk sűrűsége szabja meg. A környezetüknél 
nehezebb (nagyobb sűrűségű) testek lefelé, a könnyebbek (kisebb sürű
ségűek) fölfelé törekednek. A kő pl. nehezebb a viznél, ezért elsüllyed 
benne. A levegő viszont könnyebb nála: ezért emelkednek föl a buboré
kok. A változás rnindaddig tart, amíg a test és környezete egyensúlyba 
nem kerül. A harmónia rnegszünteti a rnozgást. 

Mivel Arisztotelész elfogadta a platóni öt őselern létét, ezért - a fenti 
megfigyelések alapján - fölrajzolhatta ezek természetes helyét is. Geo
centrikus (Föld középpontú) világképet kapott így, amelyet görnbhéjsze
rűen egymásra boruló szférák alkotnak. A testek számára nyilván nem 
közörnbös, hogy rnelyik szférában tartózkodnak, hiszen a Föld közép
pontjától való távolság függvényében más-más erők hatnak rájuk. 

E ponton kísérli meg Arisztotelész a démokritoszi atornmodell cáfola
tát Ha igaza lenne Dérnokrttosznak, akkor - a teljesen egynemű, homo
gén üresség rniatt - a testekre egyáltalán nem hathatna semmiféle erő, 
így nem is eshetne az elejtett kő. Ha pedig az üresség nem homogén, ak
kor már nem is üresség, hiszen " van benne valami". 

ANYAG ÉS FORMA 
-7 szeiVezödési szintek X. l .  4 
-7 Plótlnosz az anyagról IV. 7.4 

t- Ill.2-3 

A VÁLTOZÁSOK FAJTÁI 

HELYVÁLTOZTATÓ MOZGÁS 

KÖRKÖRÖS ÉGI MOZGÁS 
-7 krttikája: Bulidan V.7.2; 
G. Bruno VI.3.3; 
Newton Vl.7.2 

TERMÉSZETES ÉS 
KÉNYSZERÍTETT MOZGÁS 
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-7 felhajtóerö nagysága 
(Arkhimédész) IV. 5.2. magyarázata 
IX.4.2 

TERMÉSZETES HELYEK 

GEOCENTRIKUS VILÁGKÉP 
-7 gravitációs erö nagysága IV.8.3 

AZ ATOMELMÉLET KRITIKÁJA 
t- III .6. 
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1 9. ábra. Az elemek tennészetes 
helye Arisztotelész szerint 

� Galilei ellenérve V1.4. 1 
+-- I I I .5 .  

20. ábra. Arisztotelész érvei a Föld 
gömb alakja mellett 
Az A pontból jól látszik a B hajó és 
mögötte a b csillagkép. a C hajót és a 
c csillagképet viszont eltakarja a Föld 
görbülete. A B hajós számára dél
után, a C hajós számára viszont már 
este van. 

ill. 9. Arisztotelész Kozmosza 

.Hogyan lehetne bánnilyen tennészetes mozgás az egynemű. határtalan űrben? A 
határtalanságban nem volna fent. lent és közép. és az ürességben nem !enne kü
!önbség a lejelé és a jeljelé között. .. Az űrben. az egynemű térben nem tudná senki 
sem megmondani, hogy egy valamilyen módon egyszer mozgásba került test miért 
állna meg bárhol is. Mert hiszen miért álljon meg inkább itt. mint emitt. Úgyhogy 
egy test vagy nyugalomban !enne, vagy pedig mozogna ad infinitum - vég nélkül -. 
amig valami akadály az útjába nem kerül. " 

Arisztotelész: Fizika 

Arisztotelész más érveléssel is ugyanerre az eredményre jut. Problé
mája: mitöl függ a levegönél nehezebb zuhanó test sebessége? Két hét
köznapi megfigyelésre alapoz. 

a) Annál gyorsabb, minél ritkább a közeg, ami körülveszi (pl. a vasgo
lyó gyorsabban zuhan a levegőben, mint ahogy süllyed a vizben). 

b) Annál gyorsabb, minél súlyosabb a test (pl. a vasgolyó gyorsabban 
zuhan, mint a tollpihe) . 

Ha elfogadnánk a vákuum létét - mely végtelen ül ritka .közeg" - úgy 
abban a testeknek végtelenü l nagy sebességgel kellene esni ük, ami más
képpen fogalmazva azt jelenti, hogy egy tárgy egyszerre több helyen is 
lenne. Mivel ez elfogadhatatlan következtetés, vákuum nem lehetséges. 

9 .  2 Az égi szférák 

9.2. 1 A Föld alakja 

Arisztotelész nem egyszeruen feltételezte a Föld gömb alakját, hanem 
néhány egyszeru, de fontos megfigyelésre alapozta. 

a) Az alacsony fekvés ű vidék mindigjobban és jobban kidomborodik, 
mikor feléje utaznak. 

b) Hosszú utazások alatt a csillagos égbolt mintegy .. elfordul" a hajó
sok felett. Eközben a csillagok egymáshoz viszonyított helyzete nem vál
tozik, de egyes, korábban az ég peremén látható csillagok eltűnnek, 
más, addig láthatatlanok pedig megjelennek. Ezt ismét úgy a leg
könnyebb magyarázni, ha feltételezzük, hogy a csillagos égbolt minden 
oldalról körülvesz bennünket, de attól függöen, hogy a Föld melyik pont
ján tartózkodunk, más-más részletét láthatjuk. 

c) A holdfogyatkozások idején jól megfigyelhetö, hogy a Földnek a 
Holdra vetülö árnyékát köriv határolja. 
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m. 9.2 Az égi szférák 

9.2.2 Az Eudoxosz-féle modell 

Arisztotelész nem volt csillagász, így átvette azt a világmodellt, amely 
gondolati rendszerével leginkább összhangban állt. Ez Eudoxosz (kb. i. e .  
408-340) görög csillagász által kidolgozott Föld középpontú (geocentri
kus) modell. 

Eudoxosz szerínt a mozdulatlan, gömb alakú Föld körül egy égi gömb 
- az  égi szféra - mozog, ennek felszínén láthatók a csillagok. A képzelet
beli forgástengely nagyjából az Északi Sarkcsillag felé mutat. A Nap, a 
Hold és a bolygók mozgását azonban nem lehetett leími ezzel az egysze
rű modellel. Mivel a gömbhöz mínt tökéletes formához Eudoxosz is ra
gaszkodott, a bonyolult, hurokszem bolygópályákat több égi szféra 
együttes mozgásából vezette le. Ezek az égi szférák olyan gömbök, ame
lyeknek közös középpontja a Föld, de az egyes gömbök forgásának se
bessége és a tengelyek ferdesége más és más. Mivel pedig egy külsö ten
gely míndig a belső gömb felületéhez illeszkedik, ezért a belső gömb 
nemcsak a saját mozgását végzi, hanem a külsöét is. A kettő együttesen 
már nem körmozgás, hanem bonyolult pálya, amely leír(hat)ja a kérdé
ses bolygó tapasztalt viselkedését. Eudoxosz bizonyította. hogy a Nap. a 
Hold és az állócsillagok mozgását három szféra segítségével jó közelités
sei megadhatjuk (a bolygók mozgásának jellemzéséhez azonban további 
szférákat kellett feltételezni). 

21. ábra. Az eudoxoszi-arisztotelészi világkép vázlatosan 
A világ középpontja körül egymásra boruló gömbök jelölik ki az őselemek ter
mészetes helyeit (föld, víz, levegő, tűz. éter) . A Hold alatti és a Hold fölötti világ
ban élesen elütő törvények uralkodnak. az előbbire a nyugalom a jellemző, amit 
csak kényszerítő erő bonthat meg. az utóbbi körforgásokat végez. A képen az A, 
B és C égi szférák a tengelyek körül forognak úgy, hogy az (a.) tengely az A szfé
ra, a (�) tengely pedig a B szféra egy képzeletbeli pontjához illeszkedik. így a B 
szféra nemcsak saját körmozgását, hanem az A szféráét is végzi . a C pedig már 
háromféle mozgást végez. A csillagászoknak úgy kell megadniuk a tengelyirá
nyokat és a forgási sebességeket, hogy az eredmény lehetséges módon közelítse 
meg a tapasztalatokat. 

Eudoxosz csillagász-matematikus volt, aki feltehetően nem is töreke
dett arra. hogy geometriai modelljének fizikai tartalmat adjon (pl. nem 
foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy miböl vannak ezek a tengelyek. vagy 
hogy miképp illeszkednek a gömbökhöz stb.) Arisztotelész azonban nem 
egyszerűen átvette a kor legpontosabb matematikai modelljét, hanem 
igyekezett azt belilleszteni saját fiZikai rendszerébe is. A legfontosabb 
kérdés számára az volt, hogy mi mozgatja a szférákat. Fel kellett tételez
nie, hogy a szférák érintkeznek egymással (hiszen Arisztotelész szerínt 
nincs űr), így közvetlen érintkezés révén hat egyik a másikra. A mozgá
sok eredete azonban nem lehet a Föld felszíne (hiszen azt mozdulatlan
nak tartották) . A ható ok keresésével nem is lehet a végtelenbe menni, 
hiszen csak véges számú szféra van és maga a világegyetem is határolt. 
Ezért - érvelt Arisztotelész - kell lennie egy olyan mozgatónak, amit (akit) 
már nem mozgat semmi, ö viszont áttételesen míndent és mindenkit 
mozgat. Ezt a Mozdulatlan Mozgatót nevezte Arisztotelész Istennek. Az 
egyes bolygók mozgása azonban részben önálló (saját szférájának moz
gása nem vezethető le az állócsillagokéból) . ezért a bolygóknak saját lel
kük van (Arisztotelész középkori követői .. Intelligenciáknak", vagyis .. Ér
telmeknek" nevezték ezeket a feltételezett szellemi létezőket) . 

ÉGI SZFÉRÁK 
� Il .2.3 
-t Ptolemaiosz megoldása: IV.3 
-t Tycho Brahe ellenérve: Vl.2. l 

-t több mozgást együttesen végző 
test Vl .6.  

A SZFÉRÁK KAPCSOLATA 
� 1 1 1 .9. 1 
-t a közvetlen érintkezés 
Descartes-nál Vll .3. 1 . 2 
-t a .. távolhatás" problémája 
Newtonnál Vl. 8.4 

-t III .9.2.4 

A MOZDULATLAN MOZGATÓ 
-t Aquinói Tamás V.5.3 
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NAP- ÉS HOLDFOGYATKOZÁSOK 
OKA 

f- Ill .6.3 
� Kopemikusz megoldása Vl. l 

� G. Bruno V1.3 

22. ábra. a) Egy teljes napfogyatko
zás szakaszai maifényképfelvéte
len 

ill. 9. Arisztotelész Kozmosza 

9.2.3 A Hold változásai 

Az artsztotelészi-eudoxoszi modell szemléletes magyarázatot kínált egy 
sor régóta ismert csillagászati jelenségre. Ezek közül legfeltűnőbbek a 
Hold alakváltozásai. Ezt a Földnek szabályos ldöközönként a Holdra ve
tülő árnyékával magyarázták. Hasonlóképpen jól megérthető a nap- és 
holdfogyatkozások oka is. Ilyenkor a Nap, a Föld és a Hold középpontjai 
egy egyenesbe esnek. Ha a Hold takalja el a Napot, napfogyatkozás, ha 
a Föld ámyékkúpja a Holdat, holdfogyatkozás következik be. 

9. 2.4 A világegyetem határa 

Szférikus modelljéböl következöen Arisztotelész nem fogadhatta el a vi
lágegyetem határtalanságáról szóló démokritoszi tanitást sem. Az égbolt 
csillagai ugyanis egy nap alatt egy teljes kört tesznek meg (egy nap múl
va csaknem ugyanott látjuk öket) . E körmozgás sebességének azonban 
ha a kör sugara végtelenül nagy lenne - szlntén végtelennek kellene len
nie, ami nem lehetséges. Világunk tehát határolt. 

Azon a véges sugarú gömbön "kivül", ami világunkat határolja, nem 
létezhet senki és semmi, legföljebb a teljes világmindenséget mozgásban 
tartó Első (Mozdulatlan) Mozgató, azaz Isten (ö azonban, mlnt szellemi 
létező, nem a térben van) . 

22. ábra. b) A nap- és hol4fogyatkozások magyarázata 
N - Nap: F - Föld: l - napfogyatkozás: 2 - holdfogyatkozás. A részletesebb rajzon megfigyelhető, hogy napfogyatkozás
kor a Hold ámyékkúpja csak a Föld egy keskeny (kb 30 km-es) sávján halad végig. a jelenség csak Itt észlelhető. 

\ 
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m. 9.2 Az égi szférák. 

9.2.5 A napközéppontú modell 

Arisztotelész megvizsgálta az övével ellentétes nézeteket is. Közülük legfon
tosabb a napközéppontú (heliocentrikus) rendszer, amelynek legismer
tebb ókori hirdetője a szamoszi Arisztarkhosz (i. e. 320-250) volt. Ennek lé
nyege az, hogy a Napot helyezzük a középpontba, és a Föld, a többi 
bolygóval együtt, körülötte kering. (Kivéve természetesen a Holdat.) Merész, 
sőt vakmerő föltételezés a biztos anyaföldet kibillenteni a lábunk alól, hi
szen semmilyen hétköznapi tapasztalat nem utal erre. Arisztarkhasz azon
ban kimutatta. hogy az égi mozgásokat ez a modell is ugyanolyan jól leiija. 
mint a földközéppontú rendszer. Arisztotelész - s az ő nyomán szinte min
denki - mégis elvetette, egészen Kopernikusz fellépéséig. Miért? 

Egyrészt az Arisztotelész által hirdetett földi fizika válna érvénytelen
né vagy ellentmondásossá, ha elfogadnánk a heliocentrikus rendszert, 
másrészt a világkép szükségtelenül bonyolult lenne, harmadrészt pedig 
nem tapasztalunk olyan jelenségeket, amelyeket a heliocentrikus mo
dell helyessége esetén tapasztalnunk kéne. 

a) A nehéz, földszerü testek ugyanis - az arisztotelészi fizika szertnt 
a középpont felé törekednek, az ezzel ellentétes tulajdonságúak pedig, 
mint a tűz, a magasba törnek. Ha azonban a Föld centruma nem esne 
egybe a világ középpontjával, kétséges lenne, hogy az egyes részek - s 
ennek analógiájára az egész Föld is - merre mozognak. Ha ugyanis egy 
követ feldobunk (kényszeritett mozgás) . akkor az visszafelé fog törekedni 
a középpont irányába (természetes mozgás) . Tételezzük fel - érvel Arisz
totelész -. hogy ehhez hasonlatosan az egész Földet kimozdítjuk a világ 
centrumából (kényszeritett mozgás) . Nem beszélve arról, hogy miféle erő 
lenne képes ezt megtenni, vajon nem igyekezne-e az egész Föld, hogy 
visszanyerje előbbi állapotát, annál is inkább, mivel sok milliószor nehe
zebb, mint a kő? Ráadásul ha nem így lenne, akkor két nehéz test (a kő 
és a Föld) természetes mozgása egymással ellentétes lenne, ami képte
lenség. A Föld középpontja tehát egybeesik a Világegyetem középpontjá
val, vagyis a Föld mozdulatlan. 

b) Ha valami módon sikerülne is megoldani az a) pontban jelzett ne
hézségeket, még mindig csak két egyenrangú modellünk lenne. A föld
középpontú modell azonban egyszerübb(nek látszik) . Ha ugyanis van 
két egyformán jó modellünk, de az egyik bonyolultabb, természetes, 
hogy az egyszerühbet használjuk. Márpedig Arisztotelész szertnt csak 
egy középpontja lehet a világnak (a Föld) ,  a napközéppontú modell alkal
mazói szertnt pedig - kényszerüen - kettő (a Nap és a Föld) . A Hold 
ugyanis valóban a Föld körül kering. 

c) Ha a Föld mowgna - érvelt Arisztotelész - a csillagos ég mint háttér 
előtt, akkor a Földről nézve egy kiszemelt csillag más-más szög alatt lát
szana aszerint, hogy pályánk mely pontján vagyunk. Ez az ún. paralla
xisjelenség. Mivel azonban ilyet nem tapasztalunk, a napközéppontú 
modell hibás. Az érvelés kifogástalan. Ismerte Arisztarkhasz is, de ő azt 
válaszolta rá, hogy a csillagok olyan messze vannak tőlünk, hogy a Föld 
pályasugara ehhez képest elhanyagolható - ezért szabad szemmel nem 
érzékeljük a parallaxist. Mai távcsövekkel már igazolható Arisztarkhasz 
nézete, ő azonban nem tudta bizonyítani állítását, ezért általánosan el
vetették. Hasonló sorsrajutott az az elképzelés is, hogy a csillagos ég he
lyett a Föld is foroghatna a tengelye körül: a látvány ugyanaz maradna. 

23. ábra A parallaxisjelenség 
A feltételezett parallaxis nagysága függ a csillag távolságától. A Föld pályájának 
két szélső pontjából (F1 és F:J észlelhető a és P szögek különbsége jóval na
gyobb egy közelebbi A csillag esetén. mint a y és o szögek különbsége egy távo
labbi B csUlagot figyelve. 

HELIOCENTRIKUS MODELL 
� Kopemlkusz modellje Vl. l 

ELLENÉRVEK 

81 

ANALÓGIA: AZ EGÉSZ A RÉSZHEZ 
HASONLÓ 
f- analógták 1.3. 1 
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� a kémiai elemek elkülönítése: IX. l 
� kémiai és fizikai realkciók 
elkülönítése IX.2.3.5 
f- apeiron IIJ.2 

ŐSELEMEK EGYMÁSBA 
ALAKULÁSA 

� mai magyarázat: párolgáshö 
IX.4.5.3 

� kristályosodás IX. 4. 4-5 
� kohászat IX. l .2 ,  XXI. 

ALKÍMIA 
� a  középkorban: V.7.3 
� visszaszorulása: IX. l 

A NAP JÁRÁSA: A FÖLDI 
MOZGÁSOK OKA 

f-Empedok.lész 111.2 

f- li.2.5 

AZ ÓKEANOSZ-REJTVÉNY 
� földrajzi hely-e az Okeanosz? 
fV.4. 1 

m. 9. Arisztotelész Kozmosza 

9.3 A Hold alatti világ változásai 

Arisztotelész elméletében a mai értelemben vett fizikai és kémiai változá
sok nem különültek el egymástól. Ugyanazon elvek alapján kísérelte 
meg pl. az oldódás (elegyedés) és a vegyülés magyarázatát. 

Hogyan lehet vajon a négyféle őselernből összerakni a Hold alatti vi
lág ezemyi jelenségét? Arisztotelész ernélete szerint az őseJernek hordoz
zák az elvont, jellegzetességek nélküli ősanyagot, amely változatlanul 
megmarad, és kétféle tulajdonságot, amelyek viszont megváltozhat
nak. Így az őseJernek tetszés szerint átalakíthatók egymásba, ha egyik 
vagy másik tulajdonságukból .. elvonunk" vagy ahhoz .. hozzáadunk". A 
víz pl. nedves és hideg. Ha .. elvonjuk belőle a hideget" - azaz melegítjük -, 
akkor levegövé változik. Ma úgy mondanánk: vízpára lesz belőle. Ha vi
szont nedvességét vonjuk el: földet kapunk. Erre is sok példát hozha
tunk: a folyóvíz iszapot, hordalékat rak le, ami azt a látszatot keltheti, 
mintha azok a vízből keletkeztek volna. De még a teljesen tiszta tengervíz 
is átalakul, ha az öböl lezáródik: részben levegövé (pára) , részben csillo
gó sóréteggé (szilárd anyag, azaz .. föld") válik. Vulkánkitöréskor tűz tör 
elő, ez azonban lehülve füstté és kövekké szilárdul. Egyes kövekből, az 
ércekből viszont - ismét csak a tűz segítségével - fémek olvaszthatók ki. 
Ekkor már jól ismerték a fémek közül a vasat, a rezet, az ónt, az ólmot, 
a higanyt, az ezüstöt és az aranyat, a nemfémek közül pedig pl. a ként 
és a szenet. Miben különböznek ezek egymástól? Eltérő tulajdonságaik 
(szín, keménység, sűrűség) Arisztotelész elmélete szerint abból adód
nak, hogy a négy őselern-tulajdonság más-más arányban keveredik ben
nük. Ha ez így van, saját céljai.nk érdekében kihasználhatjuk e termé
szeti folyamatokat, és tetszés szerint átalakíthatjuk az egyik elemet a 
más ikká. 

Ez a gondolat később az alkímia, majd az abból kifejlődő kémia alap
jává vált. 

9.4 A szférák kapcsolata 

Bár az arisztotelészi rendszerben alapvetően más törvények érvényesek 
az égi, mint a Hold alatti szférára, ez nem jelenti azt, hogy ne hatnának 
egymásra. Éppen ellenkezőleg: Arisztotelész lényegileg minden földi 
mozgást igyekezett az égiekre. elsősorban a Nap járására visszavezetni . 

• A ható, döntő és első helyen álló ok a körforgás. amü a Nap mozgása kelt, s ami 
szétváláshoz és összekapcsolódáshoz vezet. ezáltal okozva a keletkezést és az el
múlást. 
A Föld nyugszik. de a nedvesség elpárolog róla a napsugarak vagy más, magasból 
jövő hő hatására, és .fölemelkedik. De ha a meleg magasba emelkedik, részben ki is 
alszik. mert a vízgőz a magasban kondenzálódik - ez is egy fonntya a 
hővesztésnek - és így a levegőből víz lesz. ami aztán a Földfelé törekszik. { . . . ] 
Amint a Nap követi saját pályéyát az ekliptika mentén alacsonyabb vagy maga
sabb szintre emelkedve, úgy emelkedik és csökken a nedvesség köre is. Úgy kell 
elképzelnünk ezt. mint egy folyót, amelyhez a levegő és a víz is hozzátartozik. ami 
váltakozva emelkedik és süllyed. Ha a Nap közel van, akkor a vízgőzfolyamszem
en a magasba tör. ha eltávolodik a Nap, akkor az eső hullfolyamként alá. Ez örök
ké így megy végbe, megszabott rend szelint A régiek Okeanosz szava egyfajta rejt
vény, s talán erre afolyamra gondoltak, amely körkörösen visszatér a .földre. " 

Arisztotelész: Meteorologika 
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ill. Summa 

Elödeinek gondolatait, az egész klasszikus görög filozófiát Artsztote
lész foglalta össze. A változásokról szóló tanítása összeegyezteti az 
eleai és a hérakleitoszi tant (potencia - aktualitás) . Rendszere teleolo
gikus. (Anyagi, ható, formai és cél-ok). A mozgások fajtái Artsztote
lész rendszerében: 

Égi mozgások : (körkörös, változatlan) 
Földi mozgások 

élölények : 
tárgyak : 

lélek által 
kényszeritett - más test hatására 
természetes - a természetes hely felé. 

A természetes mozgás oka az, hogy a test nincs összhangban a 
környezetével. Ez nem fér össze a homogén úr elképzelésével, ezért 
Artsztotelész Démokritosz atomelméletét elveti, és Eudoxosz geo
centrikus csillagászati rendszerét veszi át. A bolygók mozgását szfé
rák összetett mozgásaként magyarázza. Artsztarkhosz heliocentri
kus rendszerét is elveti, mert szükségtelenül bonyolultnak tartja, s 
mert a parallaxisjelenséget akkor még nem sikerült észlelni. Az ösele
mek egymásba alakulását lehetségesnek tartja, ha tulajdonságpár
jaik valamelyike megváltozik. Az égi és a földi szféra kapcsolatát fö
ként a Nap mozgása biztosítja (Meteorologika). 

83 

24. ábra. Arisztotelész őselemtana 
Hö hatására a víz párolog ( l ) .  és a 
meleg levegö a magasba áramlik (2). 
Ugyanez történik a tüz hatására (3). 
vagy az élölények hötennelése (4) mi
att fölmelegedö levegövel. A magasba 
emelkedö levegö lehűl (5), nedvesség
tartalma kicsapódik (6). A tűzben el
pusztuló vagy elkorhadó szilárd tes
tek a földbe térnek vissza (7). A 
folyadékkal érintkezö szilárd testek 
nedvesednek. mállanak és oldódnak 
(8), de zajlik a fordítotíja is: az olda
tokból krístályok és hordalék válik ki 
(9). söt részben a növények teste is 
vízból és a benne oldott sókból épül 
föl. 

Summa 
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PSZÜKHÉ 
---? a mai pszichológia XVI . 
---? teremtés a semmiből V.2.3 

A LÉLEK: HARMÓNIA 

.. [Sok bölcs úgy vélekedik, hogy/ 

l O.  Az élet Arisztotelész világképében 

l O. l Test és lélek 

Az ókorban általánosan elfogadták azt a nézetet, hogy az élőlényeket a 
lélek. (görögől pszükhé) különbözteti meg az élettelen tárgyaktóL Amiből 

"elszáll a lélek", az elpusztul: megszűnik alkotóelemeinek rá jellemzö 
rendje. Amibe pedig Jélek költözik", az megéled. Voltak olyan gondolko
dók - pl. Püthagorasz és Platón -, akik az anyagtól független létezésre 
képes lélek mellett érveltek. Ez szolgáltatta az alapot a lélek.vándorlás
tanhoz. Mások anyagi jellegűnek gondolták: vagy a test egy bizonyos 
részletének, vagy a részek harmóniájának. Lucretius művében mindkét 

- nézetet ismerteti: 

Épp oly része az embemek. mintcsak keze, lába. 
Nincsen a test egy pongához sem kötve az elme, 
Inkább egy eleven működését képezi annak, 

És valamint a szem is csak része egy állati lénynek. 
. . .  Mert gyakran megesik, hogy kórság bántja a testünk 
Bensőnkben mégis jó érzés tölt el egészen. - Úgy hívják görögül: Harmónia. - s ez teszi azt, hogy 

Észlelsz. bár egy részedben sem székel a lélek, És fordítva is éppúgy áll, hogy az elmebetegnek 
Teste egészébenjól érzi magát. olyaténképp, Mint mikor azt mondjuk, hogy jó bennünk az egészség 

Bár ez sem valamely különálló része a testnek 
Így nincs lelkünknek sem biztos fészke szerintük. " 
. . . . .  {lelkünk] 

Mint amikor beteges lábunk szenved, de fejünkben 
Közben a gyötrő fájásnak szikrája se moccan. " 

A LÉLEK RÉSZEI? 
---? Descartes V1!.3 

t- IIJ.6.2 

---? preformációtan IIJ. l 0.2. l 

t- Ill .8. l 

t- 111 . 3  

---? Holbach véleménye VII. 6 .  2 

TEWESÜLTSÉG (ENTELEKHEIA) 
---? teljesség-hiányosság V.2.4 
t- teleológia IIJ.9. l 

Lucretius: A természetről 

A vita az atomelmélethez hasonló filozófiai problémát rejt magában. 
Ha ugyanis harmóniának tartjuk a lelket. úgy el kell fogadnunk, hogy 
valamilyen összetett dolog, ami ezért széteshet, és elöbb-utóbb szét is 
esik. A lélek e szerint éppúgy elpusztul a halál után, mint a test. Ez 
azonban fölveti a kérdést: mi biztosítja az élet folyamatosságát, mi szer
vezi újjá a lelket egy másik élölényben? Nyilván valami olyasmi, ami nem 
pusztult el a halállal, s ezért talán nem is összetett, hanem elemi, oszt
hatatlan és halhatatlan, mint ahogy azt Platón gondolta. Ekkor éppen 
ezt a halhatatlan valamit kell léleknek neveznünk, a harmóniát pedig -
ha fennáll - csak a lélek következményének. tarthatjuk. 

.Nos hát. némelyek azt tartják. hogy a léleknek részei vannak, és mással gon
dolkodunk és mással vágyódunk. De mi targa össze az egész lelket, ha részekre 
oszlik? Bizonyára nem a test. Ellenkezo1eg, úgy lág uk, lélek targa össze a testet, 
s mikor eltávozik belőle, az széthull és elrothad. Ha tehát valami más teszi eggyé 
a lelket, akkor elsősorban az lesz a lélek. S ez esetben megint azt kell megállapí
tani, hogy egy-e, vagy több részbol áll? Mert ha egy. miért nem mondjuk ki eleve, 
hogy egy a lélek? Ha pedig több részbol áll, megint azt kutaga az értelem, hogy 
mi az, ami a részeket összetartja. és igy tovább a végtelenségig. " 

Arisztotelész: A lélekről 

Arisztotelész megoldási javaslatának lényege az, hogy az él öl ény tes
tének és lelkének szétválasztása lehetetlen. A lélek ugyanis nem más, 
mint az élölény testének formája. célja. teljesültsége (entelekheia) . 
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m. 10.2 A lélek müködései 

.Az anyag: lehetőség, a forma: teijesültség . . . .  A természeti testek közül néme
lyek élnek. mások pedig nem Életnek az önmaga által ualó tenyészést. növeke
dést és fogyás t nevezzük . . . A lélek tehát az üyen testnek a teijesültsége ( . . .  ) Ezért 
nem is kell kutatnunk, hogy egy-e a lélek és a test. ahogyan azt sem kutatjuk. 
hogy egy-e a uiasz meg az alakja, sem pedig általánosságban, hogy egy-e min
den egyes tárgy meg az ala.Jga. ( . . .  ) Miként a szem: pupilla és látóképesség. úgy 
a lélek és a test is együttuéue adják az éloiényt. Tehát uüágos. hogy sem a lélek 
nem uálasztható el a testtől. sem pedig - ha részekre oszlik - a részei. Nem 
egyéb ugyanis, mint a test egyes részeinek a teijesültsége. "  

Arisztotelész: A lélekről 

10 .2  A lélek működései 

l 0.2. 1 Táplálkozás és szaporodás 

Sokféle élőlény létezik, ennek megfelelően Arisztotelész a lélek sokféle ti
pusáról írt, melyek sorba rendezhetők úgy, hogy a magasabb rendű mű
ködésnek előfeltétele az alacsonyabb rendű megléte. Minden élőlényre 
jellemző a tápláló lélek, csak az állatok és az ember sajátossága az érzé
kelő lélek, végül csak az embernek van gondolkodó lelke is. 

A tápláló lélek felelős a szaporodásért és a növekedésért. Ez a lélek 
irányítja, formálja az anyago t, hozza létre az élőlényre jellemző arányo
kat. Ennek előfeltétele a táplálkozás, mely Arisztotelész szerint a .tölünk 
különböző" átalakítása .hozzánk hasonlóvá", azaz - máig használt kife
jezéssel - asszimiláció (hasonlóvá tétel) . így pl.  ha az ember birkahúst 
fogyaszt ettől nem válik maga is birkává, hanem a táplálék az asszimilá
ció után saját húsává és vérévé alakul át. Arisztotelész szóhasználatá
val: ilyenkor idegen anyagot fogadunk be, az idegen formát azonban 
nem. A táplálkozásnak és a szaporodásnak azonos célja van: fenntartani 
a faj létét, a fajra jellemző forma állandóságát. Az élő egyedek ugyanis 
halandók, így csak ezen a módon képesek .részesülni az örökkévalóban 
és az isteniben". 

gondolkodó lélek 

érzékelő lélek 

tápláló léle 
önfenntartás fajfenntartás 

� az idegrendszer hierarchikus 
felépítése XVIII. 

ASSZIMILÁCIÓ 
� mai jelentése XIII. 
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25. ábra. A különbözó tipusú lel
kek hierarchicija Arisztotelész 
rendszerében 
A tápláló lélek minden élőlény saját
ja, az érzékelő lélek csak az állatoké 
és az emberé. a gondolkodó lélek 
csak az emberé. 
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NEMZÉS (GENEZIS) 
� ivaros és ivartalan szaporodás 
XXIII. 

PREFORMÁCIÓTAN 
� Leibniz filozófiájában VH. 3.2. 1 

� magzati fejlődés XXIII. 
� programozott folyamatok XVIII. 

m. 10. Az élet Arisztotelész világképében 

� a génmüködés szabályozása XXII. 

A (tápláló) lélek a nemzés (genezis) során formál új élólényt az 
anyagból. A nemzés fogalmát az ember és a nagyobb élölények esetében 
már az ókorban is összekapcsolták a szaporodással. Arisztotelész sze
rint a növények és a .növényszerű" állatok (pl. szivacsok) ivartalanul, az 
állatok ivaros módon szaporodnak (mai tudásunk szerint szinte minden 
élólényre jellemzó az ivaros szaporodás valamilyen formája) . Arisztote
lész figyeimét fóként az ivaros szaporodás módja kötötte le. Azon gondol
kodott. hogy a tápláló lélek - ami pl. az apa és fia közti hasonlóságot 
okozza - mi módon kerülhet az utódba. Fölismerte, hogy ebben a hím ál
tal termelt spermának van döntó szerepe. A sperma ható és formai ok
ként is müködik és mozgásba hozza a nóstény testének anyagát. A nói 
test Arisztotelész szerint tehát pusztán táplálja és védi az utódot, de nem 
formálja azt. (Mai tudásunk szerint a hím és a nói ivarsejtek azonos mér
tékben határozzák meg az utód tulajdonságait). A sperma azonban egy
általán nem hasonlít a leendó utódra: miképpen lehetnének meg benne 
a teljes szervezet tulajdonságai? Már az ókorban két válaszlehetóség me
rült fel .  Az egyik: a teljes utód ott van a spermában, csak annyira apró, 
hogy szemmel nem látható (elóre megformáltság tana) . A másik: az új 
egyed szervezte lépésröl lépésre fejlődik ki. Arisztotelész valószínüteg 
maga is sok állati embrió t vizsgált, és jól tudta, hogy a szervek nem egy
szerre jelennek meg: a szív pl. elóbb fejlódik kí, mint a tüdó. Az elóre 
megformáltság tanát tehát elutasította. Elképzelése szerint a sperma 
megmozdít valamit az anyából származó anyagban, az ismét mást hoz 
mozgásba, ez ismét mást s így tovább: azaz megindul egy olyan folyamat 
(mozgássorozat), amelynek végeredménye az új egyed . 

ÖSNEMZÉSTAN 
� .értelemcsírák" V.2.3. 1 

� kritlkája X. l . l  

26. ábra. Az ösnemzés elképzelése 

• Az ácsmester testéból sem anyag származik. amely hozzájárulna az általa meg
munkáltfaanyaghoz, . . .  hanem alak és forma származik tőle, melyet mozgása ré
vén ad át az anyagnak. A keze mozdílja meg a szerszámot. a szerszám az anya
gat. Kezét vagy bármely más testrészét pedig a mesterségbeli tudása és a lelke 
índílja egy olyan sajátos mozgásra, amely az elkészítendő tárgy természetének 
megfelelő változatokat tartalmaz. Ugyanigy a spermát kibocsátó állaifajok hínyei 
esetében a természet a spermát szerszámként és aktuális mozgással rendelkező 
tényezőként hasznága" 

Arisztotelész: Az állatok keletkezéséról 

Kisebb lények - rovarok, férgek - keletkezését az ókorban elképzelhe
tónek tartották élölény közremüködése nélkül is, pl. hó hatására. Ez az 
ösnemzés tana. Ezt az elképzelést a közvetlen tapasztalatok is megeró
sítení látszottak. Arisztotelész nem utasította el az egyértelműnek látszó 
tapasztalatot és elfogadta az ósnemzés tényét. Magyarázatként azonban 
- elméletével összhangban - azt igyekezett bizonyítani , hogy a bomló 
anyag és a hó mellett ebben az esetben is jelen kell lenni valami rej tett 
csírának, ami formáló eróként, .tápláló lélekként" hat. 
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.Lám. elevenférgek szoktak támadni a ronda 
Trágyából. ha a sűrűn hulló záporesőtől 
Nedvessé lettfold rohqdásnak ered, s Uyeténképp 
Változhat, mint láljuk, minden akármi egyébbé. 
Így változnak a zöld lombok, folyamok, s a kövér rét 
Barmokká, emezek meg az emberi test anyagává, 
Míg testünk, gyakran megesik. hogy az erdei vadnak 
Szalgál táplálékul. esetleg az égi madárnak. 
Így változtat a természet valamennyi anyagból 
Élő testet. s innen hozza világra az élők 
Érzőképességét, mint megesik, hogy a száraz 
Fából lángot kelt, és tűzbe borilja egészen. " 

Lucretius: A természetről 

l 0.2.2 Az érzékelés 

Az érzékelő lélek az állatok (és az ember) sajátja. Az érzékelés a külvilág 
és az érzékelö élölény közti kapcsolat. Az Arisztotelész elötti gondolko
dók közül az atomelmélet hívei az ürességben szálló kis részecskék 
árTnalásának tartották a látványt és a hangot. Ez az elképzelés azonban 
önmagában még nem adott választ arra, hogy hogyan jön létre az érzéke
lóben a látvány vagy a hang élmény: az érzéklet. Platón hívta föl a figyel
met arra, hogy a külsö hatás csak akkor válthat ki érzékelést, ha a neki 
megfelelő érzékszervet éri . 

• Mert a bennünk lévő tiszta tűz rokona a nappalifény nek, és az istenek úgy intéz
ték, hogy az a szemen át áradjon . . . .  Midőn tehát nappalifény van a látás árama 
körül. akkor hasonló a hasonlóhoz ömölvén ki, összeolvad vele. és egy homogén 
test képződik a szem előtt egyenes irányban. amerre csak a belülről jövő fény 
összeütközik valamivel, ami a külső tárgyakróljut úljába. " 

Platón: Timaiosz 

A leírást kissé leegyszerüsítve megkapjuk a látósugár különös elkép
zelését. E szerint a sugarak nem a tárgyból, hanem a szemböl indulnak 
ki, szemünk mintegy Jetapogatja" a külvilágot. Vagyis az érzékelés nem 
passzív folyamat, hanem aktiv, nem .elszenvedünk" bizonyos hatáso
kat, hanem figyelmünkkel kapcsolatot teremtünk bizonyos külsö és 
belsö világok között. 

Arisztotelész átvette mesterétöl azt a gondolatot, hogy érzékszerveink 
és az érzékelt tárgy közt valami hasonulás jön létre. A meleg vizet érzé
kelö kéz maga is meleggé válik, hasonlóképpen a szemben is kell lennie 
valaminek, ami egy szín látásakor .. színes lesz". Saját szóhasználata sze
rint az érzékszerv a képesség állapotában van mindaddig, amíg külsö 
hatásra aktuálissá nem válik valamelyik lehetséges állapota (pl. egy bi
zonyos légrezgés a fülben egy bizonyos magasságú hang érzetét kelti) . Az 
érzékszerv minöségeket, formákat fog fel. Látjuk pl. az alma piros szí
nét: ekkor a pirosságot mint minöséget érzékeljük, s nem az alma anya
gát A táplálkozáshoz hasonlóan az érzékelés is .asszimiláció", csakhogy 
ez esetben az érzékszerveken keresztül a külsö test formáját fogadjuk 
be, nem pedig az anyagát . 

• . . . az érzék az, ami az érzékelhető formákat anyaguk nélkül befogadni képes, 
ahogy a viasz a pecsétgyűrűjelét a vas vagy arany nélkülfogadja magába: átveszi 
ugyan az arany- vagy érc;jelet, de nem mint aranyat vagy ércet. " 

Arisztotelész: A lélekről 
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f- lll.6 

ÉRZÉKLET 
-t adekvát Inger XVIII. 

LÁTÓSUGÁR 
-t ugyanerról a mai idegélettan XVIII. 
-t a .tudattalan tudás" XVII .  
-t Kant filozófiájában VII. 5 

-t a mai idegélettan a színlátásról 
XVIII. 

ÉRZÉKELÉS = FORMÁK 
TOVÁBBÍTÁSA 
-t idegi kódolás (elemi idegmüködés) 
XVIII. 
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.. KÖZÖS ÉRZÉK" 
� asszociációk Hume-nál VII.4.4 
� alaklélektan XVI . 
� ugyanerról Kant V11.5 

ÉRZELEM, ÖSZTÖN, KÍVÁNSÁG 
� az  etológiában XVI . 

GONDOLKODÁS, KÉPZELET, 
EMLÉKEZÉS 

A TÉVEDÉS FORRÁSA A HIBÁS 
ÍTÉLET 

27. ábra. A viasztábla-hasonlat 
szemféltetése 
Az érzékelés lenyomatokat hoz létre a 
lélekben. mint a pecsétnyomó a vi
aszban. Ezeket képesek vagyunk 
összevetni korábbi lenyomatokkal: 
igy vehetjük észre a dolgok hasonló
ságát és különbségeit. valamint a ko
rábbi és a késöbbi viszonyát. az idö 
múlását. 

Arisztotelész öt érzéket különböztet meg: a látást, a hallást, a szag
lást. az ízlelést és a tapintást. Szükség van azonban arra is, hogy az 
összetartozó tulajdonságokat mint egyetlen egységet fogjuk föl ,  pl. az 
alma pirosságát látva, keménységét tapintva és ízét ízlelve tudnunk kell, 
hogy ugyanarról az almáról van szó. Ezt az ún. közös érzékkel (senso
rium commune) vesszük észre. Ezt nem valami önálló érzékszervként 
határozza meg Arisztotelész. hanem inkább úgy. mint az ember képessé
gét arra, hogy az egyes érzeteken kivül azok csoportjairól, egységeiról is 
tudomást szerezzen. Csak így érzékelhetünk olyan tulajdonságokat is, 
mint a mozgás, az alak, a kiterjedés, a szám. 

Az érzékelést mindig kisérik érzelmek is: a gyönyör és a fájdalom. 
Ezekből ered a vágyakozás, ami pedig minden (állati és emberi) mozgás
nak hajtóereje. A vágynak két fajtája van: az ösztön, ami értelem nélküli 
vágy és a kívánság, mely értelemmel párosul. Az ösztön a jelenvaló gyö
nyörre tör, a kivánság a jövőbeli jóra. 

l 0.2.3 Képzelet és gondolkodás 

Parmenidész és Platón véleménye szerint az érzékelés megbízhatatlan 
információkat szolgáltat, ezért a bíztos tudáshoz csak gondolkodás út
ján juthatunk el. Arisztotelész viszont úgy érvelt, hogy az érzékelés -
amennyiben megmarad a maga területén - mindig igaz . 

• A sajátos érzékelhetók észrevevése ugyanis mindig helyes és valamennyi élő
lényben megvan. a gondolkodás ellenben téves is lehet" 

Aiisztotelész: A lélekról 

A tévedések forrása szerinte soha nem az érzékelés ben, hanem az ar
ról alkotott ítéletben van. így pl. ha egy távoli embert hangyányinak lá
tunk, az helyes érzékelés, de már az az ítélet. hogy a látott ember való
ban hangya nagyságú, hamis, mert nem veszi figyelembe a távolságot. 

A gondolkodás előfeltétele a képzelet és az emlékezés. mely bízo
nyos állatokban is megvan. Képzeleten (fantázián) Arisztotelész olyan 
képeket ért, melyek a testben az (érzékelő) lélek hatására keletkeznek és 
egy ideig az érzékelés után is megmaradnak, hatnak. A képzelet ellenőr-
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zés nélküli múködése, .mellékterméke" az álom, rögzült, gondolkodás 
útján is vizsgálható formája pedig az emlékezet (memória). Mivel az em
lékezet mindig múltbeli eseményekre vonatkozik, segítségével vethetjük 
össze a múltat és a jelent, vagyis érzékelhetjük az időt. 

Arra a kérdésre, vajon hogyan rögzülnek bennünk az emlékképek, 
Platón érzékletes hasonlattal felel, amit átvesz Arisztotelész is. 

.Képzeld el tehát velem együtt, mintha viasztábla volna mindegyikünk lelkében, 
emezében nagyobb, amazéban kisebb [. .. ], s amit csak meg akarunk őrizni emléke
zetünkben mindabból, amit láttunk, hallottunk vagy mi magunk kigondoltunk, a 
táblára véssük, készenlétben tartva érzeteink és gondolataink számára. ahogyan 
a pecsétgyűrűk lenyomatát lenyomatjuk. S amit egyszer belevéstünk, arra emléke
zünk és azt tudjuk, míg csak a képe rqjta marad a táblán; de ami elmosódott, vagy 
nem tudott belevésődni, azt elfelejtjük és nem tudjuk. ( .. .  ] (Akikben] túl lágy ez a vi
asz. azok könnyen tanulnak ugyan. de feledékenyek. azok viszont. akiknél túl ke
mény, éppen ellenkező tennészetúek. • 

Platón: Theaitétosz 

Ítéleteket a gondolkodó lélek múködése reven hozhatunk, mely 
szintén egyfajta befogadás (asszimiláció) . azonban nem a dolgok külső 
formá jáé, hanem azok lényegi tulajdonságaié. A gondolkodás Arisztote
lész szerint elképzelhetetlen a képzelet nélkül. hiszen .a lélek sohasem 
gondolkodik képek nélkül". Mivel pedig a képzelet forrása az érzékelés, a 
megismerés és a gondolkodás sem indulhat ki másbóL 

Ha így van, létezhet-e az érzékeléstől független tudás - mint Platón 
állította? 

.Ha a tudás velünk született volna. hogyan maradhatna titokban előttünk az, hogy 
a leghatalmasabb tudománynak a birtokában vagyunk?" 

Artsztotelész: Metajizika 

Arisztotelész válasza az. hogy kétféle ész. értelem van minden ember
ben. Az egyik fél, a passzív ész befogadja a külső változásokat és lépés
ről lépésre gyarapítja az ismereteket. A másik fél, az aktív ész pedig irá
nyítja ezt a folyamatot, lehetövé teszi a figyelmet, a céltudatosságot és 
végül az igazság felismerését is. Az aktiv ész célja és ható oka a megisme
résnek, a passzív ész inkább anyaga annak. Amikor pl. valaki járni vagy 
énekelni tanul, akkor sok próbálkozással, lépésről lépésre halad 
(passzív ész) egy olyan állapot felé, ami irányítja és lehetövé teszi próbál
kozásait (aktiv ész) . Aki még csak próbálkozik a hangadással, az nincs 
birtokában az énektudásnak, de birtokában (lehet) a zenei tehetségnek, 
még akkor is. ha ez a tudása, képessége rejtve van előtte. A passzív ész -
mivel összetett és a testhez kötött - az egyén halála után elenyészik, az 
aktiv ész viszont - mivel változásoktól mentes örök igazságokat tartal
maz - az egyéni életen túl is létezik. Noha maga Arisztotelész nem ír er
ről, az .aktiv észt" követői sokszor azonosították az isteni tudással és ér
telemmel. megmaradását pedig a lélek halhatatlanságának tanával. 

VIASZTÁBLA-HASONLAT 
� .tabula rasa" (Locke) Vll. .4. 1 
� Wundt pszichológiája XVI.6. 1 
� felejtés. felidézés Pavlov 
elméletében XVI . .  
Freud szerlnt XVII.. 
� idegélettanban XVIII.  

GONDOLKODÁS 
� empirizmus Vl1.4 

PASSZÍV ÉS AKTÍV ÉSZ 

� tanulástipusok XVI. 
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� .visszaemlékezés" (Platón) III.8. 1 
� Averoes a világlélekról V. 4. 3 
� egyéni és kollektiv tudattalan 
(Jung) XVII. 
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Summa Az ókorban léleknek nevezték az életjelenségek (növekedés, szaporo
dás, érzékelés, mozgás, gondolkodás) okát. Néhány filozófus szertnt 
összetett és anyagi természetű (harmóniatan) , vagy a test valamely 
része. Mások szertnt egyszerű, tovább nem osztható és halhatatlan 
(pl. lélekvándorlástan). 

Kérdések, problémák 

Arisztotelész az élölény céljának, beteljesültségének tartotta a lel
ket, elválaszthatatlanul a testtöl. Rendszerében a tápláló lélek Inin
den élőlényre jellemzó, az érzékelő csak az állatokra és az emberre, a 
gondolkodó lélek pedig az ember sajátja. A lélek müködései közill a 
tápálkozást a forma nélküli anyag, az érzékelést az anyag nélküli for
ma (minőség) befogadásának (asszimilációj ának), a memóriát pedig 
ezek megőrzésének tartotta (viasztábla-hasonlat) . Közös érzéknek 
nevezte a kapcsolatteremtés képességét az egyes érzetek között. A 
gondolkodás a tapasztalatokból és a képzeletból indul ki (passzív ész) 
és a változatlan igazságok felismerése felé tart (aktiv ész) . 

l .  Hasonlítsuk össze Platón és Arisztotelész alakját a Raffaello-kép alapján! ( 1 6. ábra) Mit fejeznek ki a kéz
mozdulatok? 

2. Mi az arisztotelészi anyagi, mozgató és cél-ok az alábbi folyamatokban? Minden esetben találunk-e 
cél-okot? 
a) Folyó útja a forrástól a tengerig. 
b) Kertész tevékenysége a gyümölcsösben. 
c) Öltözködés az esti opera előtt 
d) A zsálya virágzása. 

3. Miben tér el egymástól a potencia (képesség) és a lehetőség? Az alábbi helyzetekben-idézetekben melyikröl 
van szó? 
a) .. E fiúból pap lesz, akárki meglássa!" (Arany János) 
b) .. Lehettem volna oktató 

Nem ily töltötoll-koptató 
Szegény legény" (József Attila) 

c) Tegnap elmehettem volna hozzátok, de inkább megnéztem egy filmet. 
d) .. Magyarország nem volt, hanern lesz!" (Széchenyi István) 
e) Alkalom szüli a tolvajt. 
j) ..A marsallbotot minden közlegény a tarsolyában hordja." (Napóleon) 

4. Arisztotelész világképében a Hold alatti és Hold feletti világ élesen elkülönült egymástól. Melyik világhoz 
sorolta magát a Holdat? Mi szál amellett, hogy a Földéhez hasonló anyagú égitestet lássunk benne? 

5. Mi az oka annak, hogy a holdfogyatkozás a Föld minden éjszakai pontjáról megfigyelhető, a napfogyatko
zás viszont nem? A megoldáshoz a 22. ábra nyújt segítséget. 

6. Napfogyatkozáskor a Nap korongja nem sötétül el teljesen, hanern elhalványul, és vöröses fényben tűnik 
fel. Mi lehet a jelenség oka? 

7. Csak telihold esetén tapasztalható-e holdfogyatkozás, vagy más szakaszban is? 

8. Vajon a Holdról szemlélve a Földet mit látnánk nap- és holdfogyatkozáskor? Előfordulhat-e itt .,földfogyat
kozás"? 

9. Figyeljük meg alaposan a török zászlót! Lehet-e a valóságban ilyen helyzetben a Hold és egy csillag? Miért? 

1 0. A bolygók jóval közelebb vannak hozzánk, mint a csillagok. Tapasztalhatjuk-e a parallaxisjeleneséget a 
bolygók megfigyelésekor? Érvelhetett-e ezzel Arisztarkhosz? 
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l l . A logika 

l l . l A logika tárgya 

Az ember egyedülálló képessége a gondolkodás. Mivel ez tévútra is vi
het, különösen fontos, hogy ismerjük helyes szabályait .  Ezzel foglalkozik 
a logika tudománya, melynek első részletes és rendszerezett kifejtése 
Artsztotelész Organon című műve. A cím (organon. görögül:  eszköz) jelzi, 
hogy Arisztotelész a logikát a helyes gondolkodás és érvelés eszközének 
tartotta. Maga a "logika" szó a görög logosz-ból ered, amely beszédet és 
értelmet is jelent. Az elnevezés jelzi, hogy a logika a beszédben megjelenő 
értelmet keresi, tehát nem az egyes szavakjelentését vizsgálja külön-kü
lön, hanem a beszéd egészét, melyben az egyes szavak értelmet nyernek. 
Artsztotelész Organonjában bizonyította, hogy az értelmes beszédnek 
szabályai vannak. Ezek egyetemesek, azaz függetlenek attól, hogy mi
lyen konkrét problémára alkalmazzuk öket, sőt attól is, hogy milyen 
nyelven beszélünk. 

A logika tudományán belül az alapelvek azt szögezik le, amit az érve
lés során megkérdőjelezhetetlennek kell tartanunk. A logikai fonnák 
azok a gondolati egységek, melyekböl az értelmes beszéd fölépül. Végül a 
logikai módszerek azt mutatják meg, hogy mi módon juthatunk követ
keztetéseink során helyes ismeretekhez. 

1 1 . 2  A logika alapelvei 

Artsztotelész három, egymással összefüggő alapelvet fogalmazott meg. 
a) Azonosság elve: minden létező azonos önmagával. (A = A). így pl. a 

fiatal Nagy Sándor (Artsztotelész neveltje) egyvalaki és nem azonosítható 
senki mással. Ez az önazonosság minden fogalom megalkotásának fel
tétele. 

b) Ellentmondás elve: egy dolog sem lehet azonos a neki ellentmon
dó dologgal ( A *  B). így pl. ha egy szám páros, nem lehet egyúttal párat
lan is. 

c) A harmadik kizárásának elve: valamely dolog vagy A tulajdonsá
gú. vagy az annak ellentmondó nem A tulajdonságú, harmadik lehetö
ség nincs. Például egy szög vagy nagyobb 90° -nál vagy nem nagyobb: va
lamelyik csoportba be kell sorolnunk. 

E három egyértelműnek tűnő alapelv azonban csak akkor igaz, ha 
vizsgálatunk szempontja egyértelmű és az érvelés során nem változtat
juk meg. így pl . a fiatal Nagy Sándor potenciálisan hadvezér, aktuálisan 
azonban egy kisfiú. Ez azonban nemjelenti azt, hogy nem azonos önma
gával, hanem csak azt, hogy vizsgálatunk szempontját változtattuk. Ha
sonlóképpen lehet valaki egyszerre beteg is és egészséges is: ha pl. a sze
me gyulladt, de a lábának semmi baja. Ebben az esetben azt kell 
egyértelműen megadnunk, hogy minek az egészségéről beszélünk. Csak 
akkor tudunk helyesen, hibátlanul gondolkodni, ha vizsgálatunk szem
pontja - egy gondolatmeneten belül - ugyanaz marad. 

f- III . l 0.2.3 

LOGOSZ 

EGYETEMES SZABÁLYOK 
KERESÉSE 

ÖNAZONOSSÁG 

ELLENTMONDÁS 

A HARMADIK KIZÁRÁSA 

f- III.9. 1 

f- III .5.2 

M1 A SZEMPONT? 
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FOGALOM 
� a fogalom nem azonos a tárgyával 
(szófisták) III .  7. 1 

ÁLTALÁNOS ÉS EGYEDI 

DEFINíCIÓ 

� Linné rendszertana X. 

m. 1 1. A logika 

l l . 3 A logikai formák 

1 1 .3. 1 Afogalom 

Arisztotelész a három lélekrészről szóló tanításában fejti ki, hogy a 
tárgyról keletkező érzékletekből képzetek keletkeznek (fantázia) , a kép
zetekből pedig - azok lényeges jegyeit kiemelve - a gondolkodás fogal
makat alkot. A fogalom tehát jelez valami tőle különbözőt, és megadja, 
hogy az micsoda. Nem feltétlenül állítja viszont, hogy az a bizonyos dolog 
valóban létezik is. így pl. a "küklopsz" 

jelentése minden görög számára 
egyértelmű volt (egyszemű óriás) , noha tudták, hogy ilyen lény nincs. 

A fogalom tárgya az, amire a fogalom vonatkozik (pl. a "macska
" 

szó 
tárgya a valódi, megsimogatható macska) . A fogalom tartalma a macs
kákra jellemző tulajdonságok köre (pl. nyávog, szőrös, karmol, dorom
bol). Ha több tárgya van a fogalomnak, akkor ezek a fogalom körét al
kotják (pl. az angóra, sziámi, cirmos stb. macskák) . 

A fogalmak egy része egyedi (Cirmos, Cézár, Arisztotelész), más ré
szük általános (macska, ember, élőlény, test) . Logikai viszonyt csak az 
egyedi és az általános fogalmak együttes használatával tudunk kifejezni. 
Az alá-és fölérendeltségi viszony például azt jelenti, hogy az egyik fogal
mi kör része a másiknak (minden görög ember, de nem minden ember 
görög). E kapcsolat fölismerése teszi lehetövé, hogy a mind szélesebb 
körű fogalmakat logikai sorba rendezzük Ennek a logikai somak (melyet 
először Arisztotelész egy követője, Porphüriosz szemléletett az i.sz. III. 
században) kezdőpontja az egyedi létező (pl. Cirmos), végpontja pedig "a 
létező" (az, ami van) . 

Cirmos� /emlő-z. �élőlé\ /étező 

macska állat test 

1 1 .3.2 Fogalmak meghatározása 

A szabályosan, tudományos pontossággal képzett fogalom a meghati
rozás vagy definíció. A definíció úgy teszi nyilvánvalóvá valaminek a lé
nyegét, hogy megmutatja, milyen nagyobb (fölérendelt, szélesebb körű) 
csoportba tartozik (nembeliség, genus proximum). és a csoporton belül 
mi az egyedi sajátsága, ami a csoport többi tagjától megkülönbözteti 
(differentia specifica) . így pl. :  

A rnadár 
Szókratész 
A higany 

EGYEDI JELLEGZETESSÉG 

(d!fferentia specijica) 
tollas 
a legbölcsebb 
folyékony 

NEMBELISÉG 

(genus proximum) 
gerinces 
görög 
fém 

Az egyedi dologhoz úgy juthatunk el, hogy a legáltalánosabb, legna
gyobb csoportból kiindulva egyre jobban szűkitjük a kört, míg elj utunk 
a kivánt fogalomhoz. (Ezt a Platóntól átvett eljárást követi a barkochba 
játék is). A denevér meghatározásához pl. ekképp juthatunk: élőlény, 
ezen belül állat, ezen belül gerinces, ezen belül emlős, ezen belül repülö 
emlős. 
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ill. l l . 3 A logikai formák 

A meghatározás téves: 
a) ha szük, azaz több jegyet Uellemzöt) veszünk fel a meghatározás

ba, mint amennyi a meghatározandót megilleti. Például - Cicero szerint 
- . a szónok ékesszólásbanjártas, derék férfiú" (holott hitvány ember is 
lehet jó szónok); 

b) ha tág, azaz a szükségesnél kevesebb ismertetö jegyet tartalmaz -
pl. : .a kör görbe vonal" (holott több más idom, pl. az ellipszis is ilyen); 

c) ha azzal határozunk meg valamit, amit éppen meg kell határoz
nunk ( tautológia, a görög tauto légein= ugyanazt mondani kifejezésböll -
pl. nevetséges az, amin nevetni lehet. Hasonlít ehhez a körbenforgó 
okoskodás (circulus vitiosus). amikor két fogalmat egymással magyará
zunk, pl. hiba az eredménytelen próbálkozás; eredménytelen az a pró
bálkozás, amely hibás; 

d) ha a meghatározást összetévesztjük a felosztással, tehát nem a 
fogalom tartalmát. hanem körét adjuk meg - pl . :  mi a madár? Helyesen: 
.tollas gerinces". Hibás: .a sirály, a pingvin, az énekesmadár" . . .  stb. Ez 
utóbbi eljárás akkor sem definíció, ha a felsorolás teljes; 

e) ha pusztán tagadó - pl. Mi a a csillag? Helyesen: olyan égitest, 
amelynek saját fénye van. Hibás: olyan égitest, amely sem nem bolygó, 
sem nem üstökös. (Ez utóbbi módszer azért nem megfelelö, mert a meg
határozás a dolog lényegét ragadja meg, tehát azt mondja meg, hogy mi 
az a dolog, nem pedig azt, hogy mi nem) . 

Logikai értelemben elfogadhatatlan az olyan meghatározás is, amely 
a fogalmakat átvitt értelemben (metaforaként) használja, pl. .a festö
müvészet a néma költészet". Noha az ilyen mondatok megmozgathatják 
a képzelöeröt, alkalmatlanok arra, hogy belölük további, logikailag el
lenörizhetö következtetéseket vonjunk le, vagy ha ezt megtettük, ab
szurd eredményt kapunk: pl. ha .a teve a sivatag hqjója", akkor: .a ten
ger a hajó sivatagja" és: . a  hajó a tenger tevéje" (Nagy Lajos nyomán). 

1 1 .3.3 A jelosztás 

A felosztás vagy osztályozás (classillcatio) egy nem (genus) fajainak (al
kotóinak) teljes, rendezett felsorolása, bemutatása. Felosztáskor tehát 
nem a fogalom tartalmát, hanem érvényességi körét mutatjuk be. Min
dig van egy szempont, aminek alapj án a felosztást végrehajtjuk. Ezt 
Arisztotelész nyomán a felosztás alapjának (fundamentum divisionis) 
nevezik. Ugyanazt a nemet (genust) több szempontból is feloszthatjuk. 
Például az emberiség felosztható a) börszín, b) vércsoport, c) nyelv, d) 
foglalkozás, e) nem és még számtalan más szempont szerint. A felosztás 
alapja lehet lényegi vagy ötletszerü, esetleges. A cél dönti el, hogy melyi
ket érdemes használni. 

A felosztáskor bonthatjuk két csoportra a fogalom körét (dicho
tomia). de lehetséges három vagy több csoport elkülönttése is (trichoto
mia, polichotomia) . A tévedés legkisebb esélyét a dichotómia adja pl: az 
A és a nem A vércsoportú emberek. Több tagra bontás közben könnyen 
elöfordulhat, hogy valamit kihagyunk, így felosztásunk hiányos marad. 
Például az a) A vércsoportú, b) B vércsoportú, c) AB vércsoportú (tricho
tomikus) felosztásban felsorolásunkból kimaradtak a O vércsoportú em
berek. Dichotomikus szerkezetü a hagyományos barkochochba játék és 
a biológiai határozó�önyvek többsége. 

A felosztás alapja Arisztotelész rendszerében csak olyan tulajdon
ság lehet, amelynek hiánya vagy megléte egyértelmüen eldönthetö. Az 
olyan tulajdonságokat, melyek különbözö fokban, többé-kevésbé van
nak jelen a vizsgált fogalmakban, Arisztotelész tipusoknak nevezi 

TÉVES MEGHATÁROZÁSOK 

TAUTOLÓGIA, KÖRBENFORGÓ 
OKOSKODÁS 

METAFORÁK BUKTATÓI 

A FELOSZTÁS ALAPJA 

BONTÁS KÉT VAGY TÖBB 
CSOPORTRA 
� vércsoportok XVIII. 

TÍPUSOK 
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28. ábra. Afelosztás alapjának 
szemléltetése néhány állalfaj pél
dáján 
a) patkósorrú denevér; b) dolmányos 
albatrosz; c) ürge; d ) játékos delfin; 
e) császárpingvin; O búbos pacsirta; 
gJ elefántfóka 

A felosztás alapja lehet a röpülésre 
való képesség. Eszelint 
- röpülésre képes: a, b. f l -

röpképtelen: c. d. e, g 
Szaporodásmédjuk alapján: 
- elevenszülők: a. c, d, g l -

tojásrakók: b. e, f 

-7 pl. lélektani típusok (Jung) XVII .  

ÖNKÉNYES CSOPORTOSÍTÁS 

m. 1 1 .  A logika 

(tüposz= bélyeg, jelleg, veret). Például: lobbanékony, közönyös és meg
fontolt emberek. E típusok csak szélsőséges, "ideális" esetben különül
nek el élesen, általában azonban az átmenetek sokasága miatt nem al
kalmasak a csoportosításra. 

A felosztás téves, ha 
a) túl szük (egy vagy több tag kimarad), pl. a fenti, vércsoportok sze

rinti esetben; 
b) ha zavaros, azaz egyszerre több felosztási alapot alkalmazunk, pl. 

a gerinces állatokat növényevökre, patásokra, háziállatokra és vízi álla
tokra osztjuk fel; 

c) ha a felosztást a típusok alapján kisérlejük meg (az elválasztás 
nem lesz egyértelmű) - pl. eszes és buta emberek. 

1 1 .3.4 A logika és az élőlények rendszerzése 

Arisztotelésztől és tanítványaitól maradtak ránk a legrégebbi állat- és 
növényrendszertani munkák. Ezekböl kitűnik, hogy szerzöjük nem
csak a jellemzett élőlényeket ismerte pontosan, de látta rendszerzésük 
logikai nehézségeit is. 

A fő problémák a következők: 
a) Ha a felosztás során kétfelé bontunk (dichotomia) , akkor az egyik 

csoport jellemzöje valaminek a hiánya lesz. (Például tollas és nem tollas 
állatok) . A negatívum, a hiány azonban nem lehet a további felosztás 
alapja, hiszen végül - a faj meghatározásakor - azt kell megadnunk, 
hogy mi a faj lényeges tulajdonsága (nem pedig azt, hogy mi nem jel
lemzi). 

b) Ha a felosztások szempontjai önkényesek (a rendszerezötöl függ
nek), akkor óhatatlanul szétdaraboljuk azokat a természetes csoporto
kat, amelyeknek tagjai egynél több közös jellemzővel rendelkeznek. így 
például: 
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l .  a) Szárazföldi állatok 2 
b) Nem szárazföldiek (víziek) 8 

2. a) Tollas állatok 3 
b) Nem tollasak 24 

3. a) Háziállatok 4 
b) Vadállatok stb. 

Ebben a csoportosításban sok madárfajt (kócsag, vadréce stb) elkü
lönítjük a szárazföldi madaraktól, ezeket viszont olyan állatokkal sorol
juk öket egy csoportba, melyektöl egyébként nagyon különböznek (pl. 
cserebogár, elefánt) . 

Arisztototelész megoldási javaslata az, hogy fogadjuk el, az olyan, 

"természet adta" csoportok létét, mint pl. "hal" vagy "bogár" és ezeket 
nem egy, hanem minél több tulajdonsággal jellemezzük, melyek egyen
rangúak és éppen együttesük írja le jól a csoportot. így pl. a madarakra 
a toll, a csór, a kloáka, a tojásrakás, a költés és még több más tulajdon
ság együttesen jellemzö. 

1 1 .3.5 Az ítélet (állítás) 

Ha két vagy több fogalmat összekapcsolunk abból a célból, hogy állít
sunk valamit a valóságról, ítéletet kapunk . 

• Igaz az az ítélet. amely a létezót létezónek. a nem létezót nem létezónek állítja. " 
Arisztotelész: Metajizíka 

így pl. igaz ítélet: . .Az ember halandó. ·• Hamis ítélet: "Európában nem 
élnek madarak." Az ítélet igazsága nem függhet egyéni véleménytóL hit
tól vagy szemponttóL csak a valóságtól függ: vagy úgy van, vagy nem. Az 
ítélet tárgya lehet nem érzékelhetö valóság is , pl . :  a2 + b2 = c2.Minden 
ítéletnek három része van: 

a) a tárgy, amiról valamit állítunk (nyelvtanilag: a mondat alanya) 
b) a tulajdonság, fogalom amit a tárgyról állítunk (nyelvtanilag: a 

mondat állítmánya) 
c) a viszony, ami "a" és "b" között fennáll (nyelvtanilag: kapcsolószó, 

kopula) . 
így pl. az "Ez a fa zöld" mondatban a "fa" az ítélet tárgya (nyelvtanilag: 

alany), a "zöld" a tulajdonság, amit állítunk róla, a kapcsolószó a "van" a 
magyar nyelvben elmarad, de más nyelvekben többnyire jelölni kell: 
,.Arbor est viridis; Der Ba um ist grün; általánosságban: ..A" dolog tulaj 
donsága "B", latin jelöléssel: A est B. Az állítás igazsága természetesen 
nem A és B azonosságát jelenti, hanem kapcsolatuk létét állítja. 

A viszony alapján az ítélet lehet: 
a) feltétlen - ekkor az állítás minden megszoritás nélkül érvényes az 

ítélet tárgyára. Például: ..A hang levegörezgés." 
b) feltételes (hipotetikus) - ekkor valamilyen harmadik tényezö meg

lététól tesszük függövé a kapcsolatot, pl. :  "Ha Szókratész kiissza a bü
rökpoharat, meghal." 

c) szétválasztó (diszjunktív) - ..A" feloszthatóságára vonatkozik, pl. :  
..A háromszög vagy hegyesszögű vagy tompaszögű vagy derékszögű."  

A matematikában, fizikában és kémiában széleskörűen használt 
függvénykapcsolatok többnyire feltétlen vagy hipotetikus ítéletek vég
sökig leegyszerűsített ábrázolásai. Pl: s=vt; a víz képlete: H20. 

� természetes rendszer X. l .  l 

ÍTÉLET 

ALANY, ÁLLÍTMÁNY 

FELTÉTLEN, FELTÉTELES, 
SZÉTVÁLASZTÓ ÍTÉLETEK 

FÜGGVÉNYKAPCSOLAT 
� kémiai képlet 1X.2.3 

95 
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� axiómák IV.2. 1 

MEGOKOLÁS, OK, 
KÖVETKEZMÉNY 

KÖVETKEZTETÉS 

� Bacon filozófiájában V11.2 

TEWES INDUKCIÓ 

RÉSZLEGES INDUKCIÓ 

� igazálhatók-e a tudományos 
elméletek? XXIV. 

� oka XXI . 

m. 1 1 .  A logika 

1 1 .3.6 A következtetés 

Némely ítélet olyan kapcsolatot állapít meg a fogalmak között. amely 
közvetlenül belátható, összetartozásuk szükségszerü. Ilyen .. evidens" ál
lítások pl. :  

"
Minden mozgás időt vesz igénybe." vagy .. Egy kettévágott test 

részei kisebbek az egész testnél". Más ítéletek már korántsem ilyen vilá
gosak, sőt hihetetlennek is tűnhetnek. Például: "A Föld kering a Nap kö
rül." Ebben az esetben gondolkodásunk arra törekszik. hogy a kérdéses 
ítéletet más, közvetlenül belátható ítéletekre visszavezesse, azaz meg
okolja. A gondolati ok (latinul ratio, azaz 

"
értelem") tehát olyan ítélet, 

amely más ítéletek igazolhatóságának az alapja. A megokolt ítélet a kö
vetkezmény. 

A következtetés: ítéletek kapcsolata, abból a célból, hogy két vagy 
több ítéletből egy újabb ítéletet vezessünk le. 

Az ókori görög filozófusok azonban sokszor éppen az ilyen "cáfolha
tatlan" állításokat vonták kétségbe, például Parmenidész, mikor a moz
gás létét is elgondolhatatlannak tartotta. 

A következtetés egyik formáj a  az indukció (rávezetés), vele ellenté
tes a dedukció nevezetés). 

l l . 4 A logika módszerei 

1 1 .4. 1 Az indukció 

Indukcióval az egyes esetekből következtetünk az általánosra. Például: 
a kutya táplálkozik, a macska is táplálkozik, a veréb is táplálkozik stb. -
tehát minden állat táplálkozik. Teljes bizonyossággal csak akkor állitha
tunk valamit ezen a módon, ha az összes egyedi lehetőséget megvizsgál
tuk Ez azonban tulajdonképpen csak az egyedi esetek összegező felso
rolása. Például: l )  A Merkurnak nincs saját fénye. 2) A Vénusznak sincs 
saját fénye. 3) A Marsnak sincs saját fénye .. stb. Tehát: a Naprendszer 
egyetlen bolygójának sincs saját fénye. 

A matematikában néha alkalmazható a teljes indukció módszere is. 
Ez nem az összes egyedi eset hiánytalan felsorolása, hanem annak bebi
zonyitása, hogy ha egy állítás igaz tetszőleges (n) esetben, akkor igaznak 
kell lennie az (n+ 1 )-ben is. 

A természet kutatóinak többnyire meg kell elégedniök néhány esettel 
(példával), ezekből kell általánosítani részleges indukcióva!. E módszer 
jellemzője, hogy a vizsgált esetek számának növelése növelheti az általá
nos következtetés valószinüségét, de soha nem teheti egészen biztossá. 
Egyetlen ellenpélda is elég a cáfolásra. Például: 

a) A vas !ehülés közben összehúzódik 
b) A réz !ehülés közben összehúzódik 
c) Az olaj !ehülés közben összehúzódik, stb. 

Tehát: !ehülés közben minden anyag összehúzódik. 
(Hibás! : a viz 4 oc alatt lehütve kitágul.  A következtetés tehát helyte

len.) 
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m. 1 1 .4 A logika módszerei 

1 1 .4.2 A dedukció 

Arisztotelész az indukciónál biztosabbnak és a tudományhoz illőbbnek 
tartja a következtetés másik formáját, a dedukciót s különösen annak 
ideális formáját, a szillogizmust. A dedukció az általánosból következ
tet az egyedire. A deduktív okoskodás kiindulópontja egy vagy több 
olyan ítélet (tétel), melyeknek érvényességét elfogadjuk (premisszák) . 
Ezekből vezethető le a végkövetkeztetés (konklúzió), amely általában 
egy egyedi esetre vonatkozik. A következtetés megfordítása a bizonyí
tás: ekkor egy igaznak feltételezett állitásról (hipotézisről) igyekszünk 
megmutatni, hogy az egyértelműen következik olyan premisszákbóL 
amelyeket már senki nem von kétségbe. 

Példa a következtetésre: 
Minden ember halandó. (Főtétel, premissza) 
Minden férfi ember. (Altétel, premissza) 
Tehát minden férfi halandó. (Konklúzió) 

A konklúziók sokszor nem ennyire nyilvánvalóak, sőt hihetetlennek 
is tűnhetnek. R. Smullyan példája: 

Mindenki fél Drakulától. (Főtétel) 
Drakula csak tölem fél. (Altétel) 
Tehát én vagyok Drakula. (Konklúzió) 
(Mivel mindenki fél Drakulától, Drakula is fél Drakulától. De Drakula 

senki mástól nem fél, csak tölem. Tehát én vagyok Drakula.) 

A logikailag helyes gondolatmenet nem jelenti szükségképp azt is, 
hogy a konklúzió igaz. Ha ugyanis a kiinduló tételek (premisszák) hami
sak voltak, akkor a konklúzió is hamis lesz. Természetesen nem vagyok 
köteles elfogadni a konklúziót, ha az nyilvánvalóan abszurdum. (Ha egy 
számról kiderül pl. ,  hogy páros is, meg páratlan is.) Ez esetben azonban 
- ha az okoskodás hibátlan - csak a premisszákban lehet a hiba. Fölül 
kell tehát vizsgálni azt a kiinduló ítéletet, ami a hibás konklúzióhoz veze
tett. Éppen ez az indirekt bizonyítás lényege, amelyet Arisztotelész lo
gikája áttekinthetővé tett. Például: 

a) Én vagyok a legszebb a világon. (premissza) 
b) A tükörben saját arcomat látom. (premissza) 
c) Ez egy rút ábrázat. (premissza) 

l .  Konklúzió (a-ból és b-ből) : Tükörképem szép. 
2. Konklúzió (b-böl és c-ből) : Tükörképem rút. 
Mivel az l .  és 2. konklúzió egyidejüleg nem lehet igaz, a premisszák 

közül egyet vagy többet fölül kell vizsgálnom. 
A premisszák nem csak feltétlen ítéletek lehetnek. A feltételes szll

logizmusok egy vagy több feltételhez kötött állítást tartalmaznak. Pél
dául: 

Ha süt a Nap, mindig meleg van. 
Most hideg van. 
Most nem süt a Nap. 

(Főtétel, feltételes ítélet) 
(Altétel) 
(Konklúzió) 

Mivel a feltételes ítélet csak a következmény egyik lehetséges okait 
mutatja meg, a következmény hiánya egyértelműen kizátja az okot, de a 
következmény megléte önmagában még nem bizonyítja, hogy éppen ez a 
keresett ok. A fenti példában: 

97 

SZILLOGIZMUS 

KONKLÚZIÓ 

BIZONYÍTÁS 

� Galilei a szabadesésről VI.6 

INDIREKT BIZONYÍTÁS 
r- előzményei: lll. 5.2; lll.6. 

FELTÉTELES SZILLOGIZMUSOK 
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98 

CSOPORTBA SOROLÁS 

DILEMMA 

TÉVES SZILLOGIZMUSOK 

f- I I I .  7. l 

-) belátás a pszichológiában XVl. 

SEJTÉS 

HEURISZTIKA 
-) Galénosz a szívmüködésról IV.6. 
-) Hume az okságról VII .  4.4 

ID. l l .  A logika 

Ha süt a Nap, mindíg meleg van. (Főtétel, feltételes ítélet) 
Most meleg van. (Altétel) 
Most süt a Nap. (Hibás konlúziól - lehet meleg pl. egy kályha mellet 

éjszaka is.) 

A azétválasztó (diszjunktív) szillogizmusok teszik lehetővé a cso· 
portha sorolást. Például: 

Az égitestek vagy csillagok vagy bolygók vagy üstökösök. (Főtétel 
szétválasztó ítélet) 

Ez az égitest sem nem bolygó sem nem üstökös. (Altétel) 
Tehát ez az égitest csillag. (Konklúzló) 

A szétválasztó szillogizmusok sajátos esetei a dilemmák. A dilem· 
mák (vagy bonyolultabb esetben trilemmák, tetralernmák stb.) a lehető· 
ségek mindegyikéről annak képtelenségét bizonyítják. Bármelyiket 
választja a vitatkozó fél, ellentmondásba keveredik (syllogismus cor· 
nu tusnak "szarvas okoskodásnak" is nevezik ezt, arra utalva, hogy ezzel 
a sémával ellenfelünket két veszedelem, mintegy két szarv közé szorít
juk; ha kikerüli is az egyiket, a másik föltétlenül találja.) 

Például: 
Az atomnak vagy vannak részei vagy nincsenek. (Főtétel, szétválasz

tó ítélet.) 
Részei nem lehetnek, mert akkor nem lenne elemi. (Altétel) 
Elemi nem lehet, mert akkor nem tudna más atomokkal kapcsolód

ni. (Altétel) 
Tehát atomok nem létezhetnek (Konklúzió) 

Téves a szillogizmus 
a) ha kétértelmű fogalmakat használ, pl. :  minden fogoly rab - ez a 

madár fogoly - ez a madár rab. 
b) ha tételt téveszt (vagy tudatlanságból vagy szándékosan) pl. :  azt 

kellene bizonyítanunk, hogy a Föld mozog, s ehelyett azt bizonyítjuk, 
hogy Arisztotelész hány esetben tévedett; 

c) ha ellentmondásos (hibás) ítéletekre alapazza az okoskodást. A 
szafisták paradoxonai többnyire ilyenek, de korántsem könnyű felfedez
ni bennük a hibát. így pl. Prótagorasz és tanítványa perében Prótagorasz 
nem teljes szétválasztó ítéletet alkalmazott: ugyanis nem csak az a két 
lehetőség van, hogy a tanítványa pert nyer vagy pert veszít, hanem egy 
harmadik is: hogy nem kezd perbe. 

A szillogizmus, a deduktív okoskodás nem arra való, hogy segítségé
vel új igazságokat fogalmazzunk meg, hanem inkább arra, hogy tisztáz
zuk gondolatmenetünket, kiküszöböljük a logikai hibákat, világosan 
lássuk helyzetünket. 

1 1 .4.3 Sejtés, valószínűsítés 

A hétköznapokban is, de a tudományokban is gyakori, hogy az ember 
nem támaszkodhat egyértelműen igaz ítéletekre, mégis következtetnie 
és döntenie kell. A sejtések, vélekedések olyan következtetések, me
lyek valószínüek, de adott pillanatban nem igazolhatók. A magyar ma
tematikus Pólya György heurisztikus szillogizmusnak nevezi a követ
keztetésnek ezt a típusát. (heurisztika görögül felismerés, feltalálálás) . 
Példájában Columbus hajónaplóját idézi: egy nappal San Salvador szi
get megpillantásának nevezetes napja (Amerika felfedezése) előtt vizben 
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ill. Summa 

úszó moszatokat. botokat és sok madarat láttak. Mivel ezt a jelenséget 
sokszor a hazai szárazföldek előtt is megfigyelték, most is közeli száraz
földben kezdtek reménykedni. A sejtés logikai vázlata: 

Ha szárazföld van a közelben, gyakran látunk madarakat. 
Most madarakat látunk. 
Tehát valószínüleg szárazföld van a közelben. 

Ha a �valószínüleg� szócska hiányozna, a következtetés egy hibás fel
tételes szillogizmus volna. így azonban fontos támpont a további vizsgá
lódásokhoz. melyek aztán vagy megerősítik érvényét vagy megcáfolják 

Aiisztotelész loglkájában (Organon) a helyes gondolkodás törvénysze
rüségett fogalmazta meg. Ennek alapegységet a fogalmak, a dolgok 
megnevezése!. Pontos meghatározásuk a definíció. Az ítélet fogalmak 
közt teremt kapcsolatot. Hamis vagy igaz lehet aszerlnt, hogy egye
zik-e a külsö valósággal vagy sem. A következtetés ítéletek (tételek) 
közt teremt kapcsolatot. Formái az indukció ( egyesekból az általános
ra) és a dedukció (általánosból az egyesre) következtetés. A következte
tés akkor helyes, ha a kiinduló tételekből szükségképp következik a 
konklúzió. Tartalmi igazsága a kiinduló tételek igazságától függ. 

Kérdések, problémák 

99 

Summa 

l .  A mindennapi életben (hírközlés ben, politikában, iskolában) gyakran hallhatók olyan � viták", amelyekben a 
felek szinte tudomást sem vesznek a másik gondolatairól, .. elbeszélnek egymás mellett" . Hogyan fogalmaz
ható meg ez a helyzet a logika nyelvén? 

2.  Mi az alábbi definiciók hibája? Hogyan lehetne kijavítani? 
a) A gnómon: földbe szúrt bot. 
b) A napéjegyenlőség az az, amikor a nappal és az éjszaka hossza egyenlő. 
c) Hímek azok az állatok. amelyek nem nőstények. 
d) A madár olyan gerinces állat, amely képes repülni. 
e) Szabályos testek: a tetraéder, a kocka, az oktaéder, az ikozaéder és a dodekaéder. 

j) Szép minden olyan test, amelynek részei harmonikusan illeszkednek. Harmonikus rninden olyan illesz
kedés, amely szép testet eredményez. 

3. Mi az alábbi felosztások hibája? Hogyan lehetne kijavítani? 
a) A gerincesek a halak, a hüllők, a madarak és az emlősök. 
b) Az erdő növényei: a füvek, a fák, a virágok és a páfrányok. 
c) Kétféle ember van: a dolgozó és a munkakerülő. 
d) Az ókori görögök politikusok, kereskedők, fllozófusok, kézművesek vagy becsületes házasemeberek vol

tak. 

4 .  Tanulmányozzunk egy határozókönyvet (például a .. Növényismeretet") !  Hol találhatók a defmíciók és a fel
osztások? Mi a felosztás alapja? Csak dichotórniákat találunk-e a könyvben, vagy több csoportra is bont? 
Próbálkozzunk meg néhány növény meghatározásával a könyv alapján! Milyen nehézségek merültek fel? 

5. Készítsünk dichotomikus szerkezetű határozókönyecskét néhány (8- 1 0) ismert növényfajral Ügyeljünk 
arra, hogy a felosztás alapja mindig egyértelmű legyen! Hányféle jó megoldás lehetséges? A logikai egyértel
műségen túl találhatunk-e más okot, ami rniatt az egyiket jobbnak tarthatjuk, mint a másikat? 

6. Készíthetünk .. határozót" más halmazokra is (ásványok, autómárkák, együttesek, betegségek stb.) 
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100 ID. l l. A logika 

7.  Elemezzük az alábbi következtetéseket aszerint, hogy feltétlen, feltételes vagy szétválasztó ítéleteket tartal 
maznak-e. Hibátlan-e a következtetés, ellentmondásmentesek-e a premisszák? 
a) Egy emlös sem lélegzik kopoltyúval; minden patás emlös; tehát egy patás sem lélegzik kopoltyúval. 
b) Ha a Föld forogna, mindenki szédülne; nem szédül mindenki; tehát a Föld nem forog. 
c) Ha a higanyszál megrövidül, a hömérséklet csökken; a higanyszál megrövidült; tehát hidegebb van. 
d) Nincsen rózsa tövis nélkül; ez a növény tövises; tehát ez a növény rózsa. 
e) Nincsen rózsa tövis nélkül; ez a növény rózsa; tehát ez a növény tövises. 
j) Ha a Nap nagyobb lenne, mint a Hold, nagyobbnak is látszana; a Nap és a Hold azonos nagyságúnak lát· 

szik; tehát a Nap és Hold ugyanakkora. 
g) Vagy esik az esö vagy süt a nap; süt a nap; tehát nem esik az esö. 

8. Megfogalmazható-e a logika nyelvén a Szophoklész Antigonéjában kirobbanó viták oka? Milyen pre
misszákból indult ki Kreón. Antigoné, Haimón és Iszméné? Befolyásolja-e gondolatmenetük logikai egyér
telműsége rokonszenvünket vagy a dráma szépségét? 

9.  Olvassuk el a Bibliából az adógarasról szóló részt! (Lukács 20. 20-26.) Mi volt a farizeusok kérdésében el
rejtett dilemma? Miképpen oldotta meg (megoldotta-e) Jézus válasza a problémát? Elemezzük ugyenebból 
a szempontból a szadduceusokról szóló részt (Lukács 20. 27-38.) .  

1 0. Olvassuk el Petöfi: A virágnak megtiltani nem lehet. . .  kezdetű verse elsö versszakát! Logikailag kifogásta
lan-e Petöfi gondolatmenete? 
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IV. AXIÓMÁK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 
A hellenizmus kultúrája 
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�Arkhimédész, bár fölényes. és nemes szelleműférfiú volt, 
s az elméleti tudományok olyan káprázatos gazdagságá
val rendelkezett, hogy tudásával nem is az emberi, hanem 
szinte az isteni értelem és bölcsesség hímevét szerezte meg 
magának, semmit nem volt hajlandó írásban megörökíteni. 
mert a mechanikára alapozott mesterséget, amely az élet 
szükségleteinek szolgálatában állt, nemtelennek és közön
ségesnek minősítette. Becsvágyát csak az olyan tudomá
nyok elégítették ki, amelyekben a szép és tökéletes nem 
vegyül a szükségessel. Úgy gondolta, hogy ezek a tudomá
nyok nem hasonlíthatók össze a többiekkel, mert bennük a 
tartalom versenyre kel a bizonyítással: az előbbi nyíytja a 
nagyságot és szépséget, az utóbbi a szabatasságat és a 
meggyőző erőt. 
[ . . .  ] 

Nyugodtan elhíhetjük hát, amit mesélnek róla, hogy 
mintha egy szirén varázslata alatt lett volna, megfeledke
zett az evésró1. ivásról és teste ápolásáról, és ha nagy ke
servesen elhurcolták, hogyfürödjék meg, és kenje be a tes
tét olajjal, a tűzhely hamt.Yába geometriai ábrákat rajzolt, 
és a testén mértani ábrákat húzgált olqjos ujjával; látszott 
rajta, hogy leküzdhetetlen szenvedély rabja, és valósággal 
a Múzsákfoglya. És ez az ember, aki oly sok nagyszerű ta
lálmányt mondhatott magáénak, állítólag azt kérte baráta
itól és családja tagjaitól. hogy halála után állítsanak egy 
gömböt tartalmazó hengert a sírjára, s írjákfel rá azt a vi
szonyt, amely a körülvevő nagyobb test és a benne foglalt 
test között fennáll. 

flyen volt Arkhimédész, és ha rajta múlik, a rómaiak so
sem veszik be a várost és ő maga is megmarad. " 

Plutarkhosz: Párhuzamos életrqjzok 
Pelopidasz-Marcellus (részlet) 

(Máthé Elek fordítása) 
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l .  A hellenizmus kora 

Alexandrosz (Nagy Sándor). s később a rómaiak hódításai révén a görög 
kultúra közvetlen kapcsolatba került az egyiptomi, babiloniai-kál
deus, zsidó, sőt az indiai tudományokkal, világlátással is. E sokírányú 
hatás eredményeképpen maga a görög filozófia is átalakult: megmaradt 
nyelve, érvelésmódja és kutató kíváncsisága, ugyanakkor gazdagabbá, 
tagoltabbá, bonyolultabbá, néha gyakorlatiasabbá is vált. Ez a kulturá
lis - politikai korszak a hellenizmus. 

A hellenizmusban megváltozott a kutatás módja. a filozófus-tudós 
helyzete is. Arisztotelésszel zárult egy olyan kor, amely képes volt a világ
ról alkotott teljes tudását egységes rendszerbe foglalni. A Lükeion tudó
sai - Arisztotelész követői - többnyire már csak egy-egy terület (pl. a 
botanika) szakértői voltak. A szakosodás egyik oka az ismeretek mennyi
ségi növekedése. Fontosabb ok, hogy különböző szemléletmódok ütköz
tek egymással, amelyeket már nem lehetett összeegyeztetni. Elkülönült 
egymástól a filozófia (főként az etika), az orvostudomány, a fizika, a 
geográfia, a csillagászat, az alkímia, a geometria, az aritmetika és 
az optika. Az elméleti tudás egy részét a gyakorlatban is alkalmazták és 
fordítva. A gyakorlati megfigyelések, felismerések is befolyásolták az 
elméleteket (haditechnika, orvoslás, építőművészet) . 

A N. fejezet cúntapképe. Nagy Sán
dor 
Részlet az i.e. 333-as lsszioszi csatát 
ábrázoló mozaikról. Az i.e. Il. század
ban keletkezett mü valószínűleg an
nak a híres festménynek a másolata. 
melyet Philoxeuosz attikai festő készí
tett Makedánia számára. Nagy Sándor 
ebben a csatában győzte le Dareloszt 
és ezzel kiteijesztette hatalmát az ak
kor ismert világ nagy részére. 

f- ugyanez Egyptomban 11 . 1 . 1  
� tudományos közélet VU. l 
SZAKTUDOMÁNYOK 

l .  ábra. Az alexandriai könyvtár, 
a Muszeion 
A várost i.e. 33 1 -ben alapította 
Alexandrosz (Nagy Sándor) . Amikor a 
rómaiak i.e. 48-ban elfoglalták. már 
kb. 500.000 lakosa volt. Híres intéz
ményét. a Museumot (Muszeiont) i.e. 
290-ben alapította Nagy Sándor 
egyik tudománykedvelő hadvezére. 
Ptolemaiosz Szótér. A 700.000 papi
rusztekereset tartalmazó könyvtár az 
ókor legnagyobb tudományos köz
pontja lett. Az itt dolgozó tudósok, 
költők ingyenes ellátást kaptak. 
Munkájukat jól szervezett másolóköz
pont is segítette. ahol írástudó rab
szolgák az ismert világ bármely ré
szén született müveket 
sokszorosították, s ha szükséges volt. 
görögre fordították. A könyvtár anya
gának nagy része elpusztult, töredé
két utalásokból és arab fordításokból 
ismelj ük. 



forrasok_szurke.indd   104 2017. 02. 15.   8:45

104 IV. l .  A hellenizmus kora 

A hellenizmus kezdetének általában Nagy Sándor uralomra jutását 
tekintik (i. e. 336) végének pedig i. e. 3 1 -et (Róma elfoglalja Alexandriát) . 
A határok azonban nem ilyen élesek. Alexandria elfoglalása pl. nem je
lentette az ottani tudományos élet megszünését, a kutatások a római 
uralom alatt is folytatódtak. Több joggal tarthatjuk e korszak lezárásá
nak a keresztyénség uralomra jutását (i. sz. 325, niceai zsinat). A politi
kai határok megváltozásával megszünt Athén korábbi vezető szerepe is. 
A hatalom központja Róma, a kultúráé pedig Alexandria lett, ahol a hel
lenizmus szinte minden jelentékenyebb gondolkodója megfordult és ta
nult. 
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2. Geometria 

2. 1 Az axiómák 

A görög geometria - magyarul mértan - eredetileg földmérést jelent. 
Erre sokféle módszert alkalmaztak már a korai ókorban is, bizonyításu
kat azonban nem tartották szükségesnek, megelégedtek a gyakorlati 
használhatósággal. A görög gondolkodók azonban olyan rendszert kí
vántak kidolgozni, melyben az állítások logikailag cáfolhatatlanok, bár
hol és bármikor érvényesek és egymással is összefüggenek. Ennek esz
köze volt számukra a bizonyítás. 

A bizonyítás szükségessége az eleai filozófusok (Parmenidész és Zé
nón) hatására merült fel, Arisztotelész fejlesztette tovább (Organon}, 
rendszerezett formáját a matematikában Euklidész könyvében érte el. 

Euklidész a princípiumok három fajtáját különböztette meg: a definí
ciókat, a posztulátumokat és az axiómákat. A definiciók matematikai 
fogalmak meghatározásai. Például: tompaszög az, amely nagyobb a 
derékszögnéL A posztulátumok (követelmények) a geometriai idomok 
szerkeszthetöségét teszik lehetövé. Például: 

"
Követeltessék, hogy bár

mely pontból bármely pontba egyenes vonalat lehessen húzni. n Az eukli
dészi axiómák általában az egyenlőség feltételeit megszabó állítások. Ha 
pl. egyenlökből egyenlöket veszünk el, a maradékok egyenlöek lesznek. 

2. ábra. Euklidész (kb. 325-265?} görög matematikus, természettudós el
képzelt arcképe 
Életéről nagyon keveset tudunk. Alexandriában élt és tanított. Legfőbb műve. 
az Elemek (Sztoikheia) sem maradt fenn eredetiben. leghitelesebbnek egy X. 
századi másolata látszik. Az Elemek összefoglaló kézikönyv. amelyben 
Euk.lidész sok nagynevű elődjének és kortársának (pl. Thalész, Eudoxosz. 
Arkhütasz) eredményeit foglalja egységes rendszerbe. Fönnmaradt még az opti
káról és a püthagoreusok zeneelméletéről írott munkája. 

A matematikai bizonyítás során a bizonyítani kívánt állítást - a tételt 
- visszavezetjük valamely már bizonyított állításra, megmutatván, hogy 
szükségszerűen következik belőle. Azt persze szintén hasonló módon 
kellett bizonyítani: visszavezetni az elözöre stb. Itt azonban nem mehe
tünk a végtelenbe, hanem néhány olyan ítéletig kell eljutnunk, amelyek 
bizonyítását már nem kívánjuk, amelyek tehát kétségbevonhatatlan ki
indulási pontok. Ezek az alapelvek (görögül: arkhék, latinul: princípiu
mokj . Legfontosabb tipusok a sarktétel, görögül axióma. 

Az alapelvekkel (axiómákkal) kapcsolatos követelmények: 
- ne lehessen belőlük két, egymásnak ellentmondó állítást levezetni; 
- teljes rendszert alkossanak (minden tétel levezetésére alkalmasak 

legyenek) ; 
- kölcsönösen függetlenek legyenek egymástól (azaz egyik se legyen 

következménye a másiknak) . 

GEOMETRIA 

t- Püthagorasz III.3 
t- bizonyítás a logikában III. l l .4.2 

TÉTEL 

ALAPELV 

AXIÓMA 
példák 
--? Arkhimédész sztatikájában IV.5. 1 
--? Newton axiómái VI.7.2-5 
--? Spinoza Etikája VII. 3. 3 
t- III.5, III .  7. l 
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106 

f- vita és meggyözés a szófistáknál 
111 .7. 1 

f- a számfogalom kialakulása 1 .2.4 

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS 
ÉRVELÉS 
f- III . l l .4.3 

f- sejtés a logikában 111 . 1 1 .4.3 

fo- látósugár 1 1 1 . 10.2.2 
� geometriai optika XIV. 

IV. 2. Geometria 

2 . 2  Logikai, matematikai és 
természettudományos érvelés 

A görög logika és geometria minden természettudomány számára példát 
mutatott arra, hogy Iniképpen lehet egy-egy állítást igazolni. A logika, a 
geometria és a természettudomány lehetöségei és módszerei azonban 
különböznek is egymástól. 

Egy logikai érvelés kiindulhat bármilyen állításból (premisszából), 
amit a vitázó felek kölcsönösen elfogadnak A premisszák elfogadása 
mások számára nem kötelezö, söt az érvelés befejeztével maguk a vitázó 
felek is elvethetik azokat. Ezen a módon tehát csak akkor juthatunk cá
folhatatlan állításhoz, ha tudunk találni legalább néhány olyan pre
misszát, amit mindenki elfogad, s amelyek egymásnak sem mondanak 
ellent. Éppen a görög filozófusok (az eleaiak és a szofisták) mutatták 
meg, hogy ez a hétköznapi tapasztalatok világában nem is egyszerű fel
adat. 

A matematika azonban általános érvényű, mindenki által elfogad
ható állításokból (axiómákból) indul ki. Maga a szó is erre utal (axiosz, 
gör. ,  méltó, tudniillik az elfogadásra) . Természetesen akadhat ember, aki 
ezeket sem hajlandó elfogadni - az ilyen egyszerűen kizárta magát a ma
tematikából. (Hacsak nem tud egy másik, hasonlóan teljes és ellentmon
dásmentes rendszert fölépíteni. Ilyen ember azonban nem akadt egészen 
1 823-ig, amikor a magyar Bolyai János kidolgozott egy, új nem euk
lidészi geometriát) . 

A természettudományok is igyekeznek olyan állításokból kiindulni, 
melyekre a jelenségek minél szélesebb köre visszavezethetö. Ezek azon
ban - szemben a matematikával - a tapasztalt világot magyarázzák és 
érvényességük korlátozott. Ennek egyik oka az, hogy a természettudo
mány csak a sejtés és valószínűsítés módszerét alkalmazhatja, így soha 
nem lehetünk biztosak abban, hogy egy ellentmondó tapasztalat nem 
kényszerít-e rendszerünk módosítására vagy feladására. 

Az axiomatikus természettudományos érvelés példája Euklidész má
sik jelentös műve az Optilca, amelyben az ókor fénytani ismereteit foglal
ja össze. Ennek is szigorúan geometriai szemlélete van. Axiómákkal 
kezdi, majd ezekböl tételeket vezet le. Euklidész elfogadta a szemböl 
kiinduló látósugarak elméletét amely tisztán geometriai szempontból 
éppolyan jó eredményre vezet, mint az ellentéte. 

Részlet az Optücából: 
.Legyen alapja kutatásainknak az a feltevés, 
l .  hogy a látósugarak, amelyek a szemből kiindulnak, egyenes vonalak men

tén haladnak. egymással szögeket zárva be: 
2. hogy a látósugarak által határolt test olyan lcúp, amelynele csúcsa a szem

ben végződik, és amelynek alapja a látott tárgy körvonala; 
3. hogy csak azokat a tárgyakat láguk. amelyekre ráesnek a látósugarak; 
4. hogy a nagyobb szög alatt látott dolgok nagyobbnak. a kisebb szög alatt lá

tottalc pedig kisebbnek tűnnek }öl. azok a dolgok viszont. amelyeket azonos szög 
alatt látunk. egyenlőnele látszanak (még ha valódi nagyságuk lcülönbözüc is). " 

E négy axiómára jól visszavezethetö az a tapasztalat. hogy ujjunkkal 
el tudjuk takarni egy távoli ember képét, holott az ember nagyobb, mint 
az ujjunk. 
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IV. Summa 

Hogyan magyarázható viszont, hogy egy kisebb tárgyat, amelyet kö
zelről még jól látunk, távolabbról már nem veszünk észre? Ennek értel
mezésére Euklidész bevezetett egy újabb axiómát, miszerint 

.. 5. a látósugarak nem érintkeznek, vagyis mindig találunk köztük két szom
szédosat, amelyek közt nincs már egy harmadik látósugár. " 

2 

Két ilyen szomszédos látósugár szükségképp valamilyen véges kis 
szöget zár be egymással . Ha egy kicsiny tárgyat a szemhez elég közeli l .  
helyzetbe hozunk, akkor elképzelhető, hogy a két látósugár még éppen 
érinti a széleit, tehát (a 3. axióma alapján) látjuk a tárgya t. Ha ellenben a 
tárgya t a 2. helyzetbe visszük, akkor a látósugarak már nem érintik szé
leit, ezért a tárgyat már nem érzékeljük. 

Az Optika ezen részlete mutatja a természettudományos axióma
renszerek korlátozott érvényességét is. A látósugár-elmélet a jelenségek 
széles körét értelmezi ugyan, de már a szinlátást vagy a látási halluciná
ciókat nem magyarázza. 

A geometria a görögök kezében gyakorlatt mesterségböl deduktív tu
dománnyá vált. Feladata tételek fölállitása és bizonyitása volt. A bi
zonyítás menetében az állítást visszaveze1;jük egy vagy több már bizo
nyított tételre, illetve végsö soron néhány alapelvre (prtncípiumra, 
axiómára). Ugyanezt a módszert alkalmazta OptikáJában is, elfogad
va a látósugár-hipotézist. 

Kérdések, problémák 
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3. ábra. Euklidész látósugár-elmé
letének illusztrációja 
A két szomszédos a és b látósugár 
közül az l .  helyzetben még mlndkettö 
éppen érinti az apró rovart. a 2. hely
zetben már csak az egyile Ezért az l .  
rovart látjuk. a 2 -at nem. 

� a látósugár mai magyarázata 
XVIII. 

K:ORLÁTOZOTT ÉRVÉNYESSÉG 

Summa 

l .  Hasonlítsuk össze az eleai filozófusok, a szofisták, Arisztotelész és Euklidész módszerét a viták eldöntésé
re, az érvelésrel Mit köszönhet a logika és a matematika az elődöknek? Újítónak vagy inkább összefoglaló
nak tarthatjuk-e Euklidészt? 

2. Az euklidészi alapelvek görög neve - arkhék - egyezik a Thalész által használt "eredet" vagy .. őselv" kifeje
zéssel. Milyen kapcsolatban állhat egymással a thaleszi .. víz" és az euklideszi "axióma"? 

3. Az egyiptomi földmérők úgy jelölték ki a derékszöget, hogy egy kötélre azonos távolságokra 1 2  csomót kö
töttek (a kötél mindkét végén levő csomókkal együtt) . 
a) Hogyan kell kifeszítem ezt a kötelet. hogy derékszöget kapjunk? 
b) Bizonyitja-e ez, hogy az egyiptomiak ismerték a Püthagorasz-tételt? Mit tekinthetünk ilyen esetben bizo

nyítéknak? 



forrasok_szurke.indd   108 2017. 02. 15.   8:45

DEFERENSKÖRÖK ÉS 
EP! CIKLUSOK 

f- bolygómozgások 11 .2.3 
� ugyanez Kopemikusz 
rendszerében VI. l 

A FÉNYESSÉGVÁLTOZÁSOK 
MAGYARÁZATA 

3.  Csillagászat (Ptolemaiosz) 

A csillagos ég Arisztotelész-Eudoxosz-féle leírása főként szépsége és filo
zófiai tartalma miatt hatott az utókorra. Az első matematikailag pontos, 
s ezért gyakorlatilag is használható csillagászati modellt azonban 
ptolemaiosz dolgozta ki, így rendszerét joggal nevezik ptolemaioszinak. 

4. ábra. a) Ptolemaiosz (Claudius Ptolemaeus) (i. sz. 90?- 1 60?) kezében szög
mérö müszerrel (kvadránssal) .  Dombormü a firenzei dóm kapuján. 
Ptolemaiosz életéról nagyon keveset tudunk. Hadrianus császár uralkodása 
alatt müködött Alexandriában. Legnagyobb hatás ú müve. a Megale 
Szüntakszisz. arab nevén al-Madzseszti. Ennek latinosított névváltozata. az 
Almagestum (Almageszt) maradt az utókorra, így vált közismertté. Térképészeti 
munkája a nyolckötetes Geógraphika hüphégészisz (Földrajzi segédlet). mely
ben a térképezés módszereivel. és a térképkészítés matematikai hátterével is 
behatóan foglalkozik (szögtartó képzetes kúpvetület) . Ptolemaiosz müveinek kö
zépkori felfedezése mérföldkövet jelentett a csillagászat és a térképészet továb
bi fejlödésében. 

4. ábra. b) A kvadráns használata 
Fából vagy fémból készült negyedkör. mely elött elforgatható irányzó (a) van. Ez 
utóbbival az égitestek megcélozhaták és magasságuk a körlven levö skáláról (b) 
leolvasható. A szerkezet függöleges állását függöón (c) jelzi. 

Ptolemaiosz arra a részletes és pontos csillagkatalógusra támaszko
dott, amelyet korai elődje - Hipparkhasz (i. e. 190 - 1 25 ?) - állitott össze. 
Ennek alapján célul tüzte ki, olyan matematikai modell kidolgozását, 
amelynek segítségével az összes bolygó és csillag helyzetét tetszés sze
riTiti időpontban ki lehet számolni. Rendszerének három alapaxiómája 
azonos az arisztotelészi-platóni elképzelésekkel: 

a) a Föld mozdulatlan 
b) az égitestek a Föld körül keringenek 
c) keringésük egyenletes körmozgás (nem gyorsul és nem lassul). 

Ptolemaiosz szerint azonban nem szférákon (gömbfelszineken) . ha
nem a keringés síkjába eső körpályákon keringenek a bolygók. Képzel
jünk el egy nagy kört (deferenst), amelynek középpontja a Föld. A boly
gó olyan kis körön (epicikluson) halad egyenletesen körbe, amelynek 
középpontja szintén egyenletesen mozog a nagy körön. A bolygók a moz
gásuk során látható hurkokat (vagy hátráló mozgásokat) akkor iiják le, 
amikor a kis körön annak középpontjával ellentétes irányban haladnak. 
Megfelelő sebességeket és sugárarányt választva a rendszer a tapaszta
latokkal megegyezően müködik és így nagy pontosságú csillagászati 
számításokat tesz lehetövé. 

Ptolemaiosz rendszere gyakorlati szempontból előnyösebb volt, mint 
Arisztotelészé (eredetileg hajózási célra készült), sőt a bolygók fényes
ségváltozását is meg tudta magyarázni. Régi megfigyelés volt, hogy a 
Vénusz fénye periodikusan hol fölerősödik, hol pedig elhalványul. Ezt a 
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IV. Summa 

legegyszerűbb úgy magyarázni,  hogy a Vénusz Földtől való távolsága 
változik. Ha a bolygók az arisztotelészi gömbökön mozognának, ilyesmi 
nem fordulhatna elő. A ptolemaioszi hurkokban viszont jól látható mó
don földközelbe kerülnek az égitestek, míg pályájuk más szakasza eltá
volodik tőlünk. 

5. ábra. A bolygómozgás ptolemaiosz:féle model"(je egy képzeletbeli bolygó 
példáján 
A középpontban a Föld áll. a folyamatos vonalú körök az epiciklusok és 
deferensek. a szaggatott vonal jelzi a bolygó tényleges mozgását. 

Ptolemaiosz, hogy modelljét még pontosabbá tegye, azt is föltételezte, 
hogy a keringés középpontja nem esik pontosan egybe a Föld közép
pontjával. Ez komoly .szépséghiba" volt ugyan, de így minden eddiginél 
pontosabb leírást adhatott a bolygók mozgásairól. Ezért helyesebb is, ha 
modelljét nem geocentrikusnak nevezzük, hanem geosztatikusnak. E 
modell tehát kiköti (mintegy .. posztulálja") a Föld mozdulatlanságát, a 
pontosabb számítások érdekében azonban eltekint a filozófiailag szintén 
fontos tökéletes koncentrikusság kikötésétőL 

Ptolemaiosz matematikailag jól kezelhető, pontos csillagászati mo
dellt alkotott. Ebben a bolygók olyan körpályákon (epiciklusokon) 
mozognak, melyelmek középpontja sztntén körpályán (deferensen) 
halad a Föld körül. E modell alapján értelmezhetők a bolygók perio
dikus fényességváltozásai is. 

Kérdések, problémák 

f- 111 .9. 1 
� a fénysebességváltozás oka 
Kopernikusz rendszerében VI .  l 
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6. ábra. Tengelyén legördülő ko
rong peremének egyetlen ponga 
(a képen szöggel jelölve} huroksze
ru mozgást végez 
Talán ez adta az ötletet Ptolemaiosz
nak, amikor megalkotta csillagászati 
modelljét. 

GEOSZTATIKUS MODELL 
� az ellipszispályák jellemzöi (Kepler) 
V1.2.2 

Summa 

l .  Vajon mit válaszolt volna Ptolemaiosz arra a kérdésre, hogy a Föld centruma miért nem esik egybe a kertn
gések centrumával, miért nem .zuhannak egymásba"? 

2. Hasonlitsuk össze Arisztotelész, Arisztarkhasz és Ptolemaiosz modelljét abból a szempontból, hogy mennyi
re vonatkoztattak el a hétköznapi tapasztalatok világától, mennyire egyszerűek, összhangban van-e bennük 
a filozófiai-fizikai tartalom és a matematikai forma! Elképzelhető-e, hogy valaki többet is elfogadott e világle
írások (modellek) közül? 

3. Ptolemaiosz három csillagászati axiómája közül a mai tudomány egyiket sem fogadja el. Mi az oka annak, 
hogy az ókorban és a középkorban is gyakorlatilag mindenki ebből indult ki? 
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� a  Föld pontos alakja VIII . l 

GEOGRÁFIA 

ÚTLEÍRÁSOK 
� római itinerariumok rv.4.6 

� az  okeánosz. mint jelkép III.9.4 

OIKUMENÉ 
AZ ISMERT FÖLD 
� árapály magyarázata VIII.3.2 
� napfordulók Il.2.3 

� rv.4.2 

� mítikus világtengely 1.2.2 

ÉGGÖMB 

4. Geográfia 

4. l Az oikumené 

A t ermészet i jelenségek és a mögött ük rejt ezö kérdések, amelyek a geo
gráf usokat foglalkozt att ák, elválaszt hat at lanul összefonódt ak a filozófi
ával, c sillagászatt al és a geomet riával. Hol van, mekkora és milyen alkú 
a Föld? A Hold feletti vi lág mozgása miként befolyásolja a földi élet et , 
t érben és idöben hogyan t ájékozódhat unk az égi mozgások segit ségével? 
A c sillagos ég és a földfelszín képe kic sinyít ve miként ábrázolhat ó? A z  
égi és földi vi lág között i kapc solat keresés út ját járt a a hellenizmus korá
ban kibont akozó fö ldrajz is. A geographia (gr. a föld leírása, rajza) elne
vezés e korban, A lexandriában bukkant fel elöször. Itt összegezt ék a ré
gebbi korok t udását a Földró l és ez idöt ájt indult ak meg a rendszeres új 
mérések, kut at ások is. Ezért e kort ól számít juk a fö ldrajz t ört énet ét .  

A z  ókori görögség földrajzi ismeret eit az i. e. VII. századt ól induló 
gyan nat osít ások gazdagít ott ák elöször, amelyek a Földközi- és a Feke
t e-t enger part vidékére t elj edt ek ki. A kivánc si és t alálékony görögök a 
megismert t ájakról, népekró l  útleírásokban számolt ak be. Söt , a leírt 
földek körülhajózását segít ö t érképek is hamar megszülett ek (i.e. VI . 
század) , a hajózáshoz és a kereskedelemhez kapc sola dó sok gyakorlat i  
t anácc sal. 

A hellenizmus elött i földrajz legt öbbet a mar sel li e-i P üt heasznak kö
szönhet , aki ut azásainak közvet len t apaszt alat aiból merit ett e  ismeret e
it , és a kor c sillagászat ában is nagy járt asságra t ett szert .Sajnos írásai
nak t öbbsége elveszett , ám a vele vit at kozó, vagy késöbb öt komment áló 
szerzök munkái alapján földrajzi vi lágképe megrajzolhat ó. P üt heasz sza
kít ott a mit ikus hagyományokkal, és az Okeánoszt lét ezö földrajzi hely
ként fogt a fel, az At lant i-óc eánt értve rajt a. Elhajózott az Északí -t enger 
part vidékére is. Út jai a t ávoli észak felé t ágít ott ák az oikumené, a görö
gök ált al ismert Föld hat árait .  Ö volt az elsö, aki az apály és a dagály je
lenségét a Hold járásával hozt a összefüggésbe. A z  ókori források arról is 
t udósít anak, hogy P üt heasz útja közben helyenként megmért e  a nyári 
napfordulókor a déli N ap magasságát , a t érképkészít éshez adat gyűjt és
sel járulva hozzá. Talán legizgalmasabb megfi gyelései északon - a "bar
bár népek" között - a .. fehér éjszakák". Ezen a vidéken nyáron nagyon rö
vid idö t elik el a napnyut a  és a napkelt e között. P üt heasz valószínűleg 
ismert e az Északi -sarkkört ,  ahol a Nap az év egy meghat ározott napján 
nem t űnik el a horizont alatt , vagyis a nappal 24 óráig t art . Ókori számí
t ások szerint az "éjféli Nap köre" az Egyenlít övei párhuzamos, közelít öen 
a 66. szélességi kör. 

4.2 Éggömb és éghajlat 

A geoc ent rikus világlát ás szerint a Föld t engelye egyszersmind a világ 
t engelye is. Ebböl az elképzelésbó l  számos olyan fogalom szület ett , me
lyek vált ozat lanul élnek ma is. 

Valószínűleg Thalész volt az elsö, aki az égbolt ot a horizontt al párhu
zamos, ill. arra meröleges vonalakkal feloszt ott a. E ké pzelet beli háló a 
c sillagok mozgásának nyomon követ ését segít hett e. A zt ,  hogy ki készí
t ett e el az elsö éggömböt, pont osan nem t udjuk, de valószínű, hogy 
c sak jó két száz évv el késöbb a malloszl Krát ész (i. e. lS0- 1 45) , a 
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IV. 4.2 Éggömb és éghajlat 

pergamoni könyvtár vezetője alkotta meg mintájára az első földgömböt 
(i .e. 1 50 táján). 

Az éggömböt a Nap évi mozgásához igazodva öt övre osztották, majd 
kijelölték e zónák határát jelző köröket a födgömbön is. Kelet-nyugat 
irányban az Ég leghosszab íve a "napegyenlőségi kör" az égi egyenlítő, 
ami a földgömbre vetítve északi és déli félgömbre osztja a Földet. 

Ha észak vagy déli irányban eltávolodunk a földi Egyenlitőtől, a nap
szakok hossza és a napsugarak beesési szöge is változik az éggömbi zó
nák rendjében. A görög csillagászok megfigyelték, hogy az éggömbön a 
Nap az év során két, az egyenlítővel párhuzamos kör között mozog, el is 
nevezték ezeket napforduló köröknek. Ezek földi vetülete lett a Rák- és 
Baktérítő, mivel ekkor a Nap a Rák- illetve a Bak csillagképben volt lát
ható. A két téritő közé eső vidék a trópusi övezet elnevezést kapta. (gö
rögül troposz = fordulat) . 

A téritökörökkel párhuzamos az a két sarkkör (66,5°), melyek a nap
palok-éjszakák ritmikus járásában jelentenek választóvonalat. Ahogy 
Pütheasz utazásain erről meg is győződhetett e kör mentén nyáron a 
Nap egyszer nem nyugszik le. 

A téritökörök és a sarkkörök közé esik a mérsékelt övezet. Ebben az 
övezetben a Nap nem delelhet 90° alatt (vízszintes területen) , és az év 
minden napján látjuk a Napot felkelni és lenyugodni. 

A sarkpontokon - ahol a világtengely metszi a Föld felszínét - a fél 
éves nyári nappalok és a féléves téli éjszakák váltják egymást. A sarkkö
rök (görögül arktikus északi) és a sarkok között vannak a sarkvidékek, 
melyek a hideg öv elnevezést kapták. Természetesen a görögök a délin 
nem járhattak, de létezését geometriai okokból feltételezték 

l l l  

FÖLDGÖMB 
--+ a Föld alakja VIIJ . l .4.3 

ÉGI EGYENLÍTŐ 

--+ Eratoszthenész mérése JV.4.4. 1 

RÁK- ÉS BAKTÉRITÖ 

TRÓPUSI ÖVEZET 

7. ábra. A Nap pályája különböző 
évszakokban az Egyenlítőn. A szá
mok az órákat jelzik 
A földi szemlélö az Egyenlitöröl 
nepéjegyenlöségkor (márc. 2 1 -én és 
szept. 23-án) délben éppen 90° alatt 
látja a Napot, vagyis 1 2  órakor az ár
nyékok eltűnnek. Itt az év minden 
napja 12-12 óra hosszúságú nappal
ból és éjszakából áll. A Föld bármely 
más pontján csak napéjegyenlöség
kor tartanak 12 -12 óráig a nappalok 
és éjszakák. 

MÉRSÉKELT ÖVEZET 

HIDEG ÖVEZET 
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1 12 

8. ábra. A Nap pályája különbözö 
évszakokban a mérsékelt övezet
ben (aJ és b) ábra) 
Az északi féltekéról szemlélve (ahol 
a görögség hazája is volt) a Nap csak 
kétszer jár az Egyenlítő síkjában (az 
ősz- és tavaszpont napján), egyéb
ként vele párhuzamosan halad, tőle 
északra vagy délre. Amikor közeledik 
a nyár, az égi Egyenlítőtől pályája 
északra kerül, a nappaJok 
hosszabodnak. A Nap június 2 1 -én 
eléri legészakibb körét. Ekkor délben 
az északi szélesség 23,52 alatti körén 
90°-0S szög alatt delel. Ez a nyári 
napforduló Ideje. A Nap ezután 

"visszafordul" . napi pályavonala déli 
Irányban halad, a földi szemlélő Hel
lászból ezt úgy éli meg, hogy a nap
paJok rövidülnek és lassan közeledik 
az ősz. A nappálya legdélebbre de
cember 2 1 -én ér el, ekkor a déli félte
kén a 23. szélességi körön látják 90° 
alatt deleini a Napot. Mlvel az északi 
féltekén ekkor tél van, ez a nap a téli 
napforduló. A tavasz közeledtét az 
jelzi, hogy a nappálya ismét északra 
halad, a nappaJok hosszabodnak, 
mig március 2 1 -én már újra 1 2  óráig 
tartanak. 

KLIMATOLÓGIA 

D 

a) 

b) 

IV. 4. Geográfia 

\ 
\ 
Xll.2l. 

É 

" 
\n.2 1 .  

ÉNY 

E nevezetes szélességi körök - melyek a napsugarak hajlásszögéhez 
igazodnak -, úgy osztják fel Földünket, hogy egyben az éghajlati öveze
tek határát is kijelölik. A tudományág, mely az övek éghajlatának leírá
sával foglalkozik, azaz a klimatológia, éppen ezt a görög felismerést 
tükrözi nevében (görögül klinein = hajlani). 

A napsugarak hajlásszöge alapján elhatárolt éghaj lati övezeteket 
szolárls (sol = nap, latinul) éghajlati övezeteknek hívjuk. A valóságban 
az éghajlati övezetek határai nem mindenütt párhuzamosak az Egyenli
tővel ,  mert a szélrendszerek és a tengeráramlások módosítják azt. 
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D 

a) 

c) 

1 13 

9. ábra. A Nap pályája Jcülönbözö 
évszakokban a sarkvidéken 
A sark.körök mentén az év során egy
szer nem kel fel, ill. nem nyugszik le 
a nap. A sarkpontokhoz közeledve az 
ilyen napok száma nő, a sarkponto
kon fél évig tartó nappaJok és éjsza
kák váltják egymást. 

l O. ábra. A szoláris éghaJlati öve
zetek 
A napsugarak iránya és beesési szöge 
vizszintes felszínre napéjegyenlőség 
idején a) nyári napfordulókor b) és 
téli napfordulókor c). 

ÉS - Északi-sarkpont 
Sk - sarkkör 
Bp - Budapest 
R - Ráktéritő 
E - Egyenlítő 
B - Baktéritő 
DS - Déli-sarkpont 

A napsugarak által megvilágított fél
tekén nappal van (fehér). a másik ol
dali féltekén éjszaka (fekete). Az 
Egyenlítő mentén az év minden nap
ján 12 óráig tart a nappal is és az éj
szaka is. 
A pólusokon félévig nappal (nyár) , fél
évig éjszaka (tél) van. 
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FOKHÁLÓZAT 
HOSSZÚSÁGI ÉS SZÉLESSÉGI 
KÖRÖK 
� viszonyítási pont 1 .2.2 

............................... ,, ................ .................... . 

l l . ábra. Afokhálózat 
q> a földrajzi szélesség 
a földrajzi hosszúság. 

FÖLDRAJZI KOORDINÁTÁK 
MEGHATÁROZÁSA 
� 11 .2 
-t a földrajzi hosszúság mérése 
VIII . l .2 

� a nap hossza 11.2.2 

12. ábra. Az árnyékok hossza kü
lönböző városokban 
(Alexandiia, Tarentum. Rhodosz, 
Athén, Róma). 

IV. 4. Geográfia 

4.3 A fokhálózat 

A csillagászat nemcsak mérésekkel segítette a geográfia kibontakozását, 
a földfelszín ábrázolásahoz is mintát adott. Eratoszthenész nevéhez fű
ződik a földgömbön való tájékozódást segítő fokhálózat megalkotása. A 
Föld gömbjét képzeletben olyan tengenyel szúijuk át, amely a centrum
ból a csillagszféra mozdulatlannak látszó forgási középpontjához, a 
Sarkcsillaghoz vezet. Ez a képzeletbeli egyenes két ponton döfi át a föld
gömböt: az Északi- és a Déli-sarkon (póluson) . A két pólust a gömb fel
szinén összekötő legrövidebb szakaszok a hosszúsági körök, melyek 
azonos hosszúságúak. Délköröknek is nevezik őket, mert azonos délkör 
minden pontján egyszerre delel a Nap. A hosszúsági körökre merőlege
sek a szélességi körök, amelyek közül a leghosszabb az Egyenlítő. Az 
Egyenlitőtől északra és délre egyaránt csökken a szélességi körök kerü
lete, míg a pólusokon ponttá zsugorodnak. 

Egy hely távolságát az Egyenlítőtől a kérdéses szélességi kör számá
val jellemezhetjük. Ezt Eratoszthenész nyomán úgy kaphaljuk meg a 
legegyszerűbben, hogy napéjegyenlőség idején megméijük a gnómon 
csúcsa és délben vetett árnyéka által bezárt szöget. Mivel ilyenkor a Nap 
az Egyenlítőn delel, a mért szög itt 0°. A sarkokon viszont a napsugarak 
merőlegesek a gnómonra, ezért a szög itt 90°. A mérsékelt övben mérhe
tő érték nyilván e kettő közé fog esni. 

A hosszúsági körök közül nincs egyetlen kitüntetett helyzetű sem, 
ezért itt megállapodás döntött. Eratoszthenész és az ókori térképkészí
tők a Rhodosz szigetén átmenő délkört tekintették 0°-nak, s ehhez ké
pest beszéltek "Rhodosztól keletre", illetve "Rhodosztól nyugatra" eső 
körökről. Ma az angliai Greenwichen átmenő körhöz viszonyitunk. A 
Föld felszinén bármely pont helyzete megadható két adattal. Athén pl. 
közelítőleg az északi szélesség 38°-án és a (Greenwichtől) keletre eső 
hosszúság 23° 40' -én fekszik. 

A hosszúsági körök mérésekor azt kell megfontolni, hogy a Nap (lát
szólagos) égi útján keletről nyugatra halad, s a földgömb körül egy nap 
(24 óra) alatt tesz meg egy teljes fordulatot (360°-ot) . Ha tudjuk, hogy a 
kérdéses városban mennyivel később (vagy korábban) delel a Nap, mint 
a viszonyitási pontban, akkor ki tudjuk számolni a hosszúsági körök ér
tékei közti különbséget. 

(A gyakorlatban a görögök a holdfogyatkozások időpontját mérték e 
célból.) 

A görögök e mérési eljárással tisztában voltak, de időmérő eszközeik 
pontatlansága miatt térképeiken a kelet-nyugat irányú távolságokat hi
básan jelölték. 



forrasok_szurke.indd   115 2017. 02. 15.   8:45

D 

a) b) 

IV. 4.3 A fokhálózat 

c) 

Az ókor legfontosabb idömérö eszközét. a napórát magunk is elkészíthetjük. 
l .  Válasszunk olyan helyet, amelyet nem árnyékol fa vagy épület! 
2. Jelöljük ki az észak-déli irányt gnómon segitségével! 
3. Készítsünk észak-déli tájolású alapzatot napóránk számára! A mutatónak 

észak felé kell állnia. 
4. Ha azt szeretnénk, hogy napóránk árnyékmutatója .egyenletesen jáijon", 

képzeljük el, hogy a gnómont az északi sarkpontra állitottuk Mutatója ekkor egy 
egyenesbe esik a Föld tengelyével (a Sarkcsillag felé mutat). a rá meröleges sík pe
dig az Egyenlítő síkjával. Ilyen helyzetben a bot árnyéka egyenletes szögsebesség
gel mozog a gnómon alá helyezett körlapon. Ha ezt a képzeletbeli órát a mi széles
ségi köreinkre hozzuk, vigyáznunk kell arra, hogy a rúdja párhuzamos maradjon 
a sarki függölegessel (vagyis a Föld tengelyének irányávall és síkja se változzék. A 
Föld tengelyének irányát földrajzi szélességünk adja meg, ami térképról leolvas
ható. (Budapesten kb. 47,5°). Tehát ilyen (a) szöget kell bezárnia a vízszintessel 
napóránk mutatójának.(a) ábra) 

5. A mutatóra merölegesen - a vízszinteshez képest (90° - a) szöggel - állítsuk 
be a számlapo t. és osszuk 24 azonos egységre. A 24.óra jele pontosan a déli irány
ba essen. A napóra így már .müködik", de a bot csak a tavaszi és öszi napéjegyen
lőség közti idöszakban vet árnyékot a szárnlapra. (b) ábra) 

6. Állandó leolvasást biztosító megoldás a c) ábrán látható. A rúd helyzete azo
nos az elözövel, a rá meröleges abroncs-félkörív geometriai középpontján halad 
át. Az abroncson az azonos távolságra levő órák jelé t domborítással vagy festéssel 
emelhetjük ki. Teljes körré zárása szükségtelen, a nap nálunk legfeljebb hajnali 
4-től este 8-ig .süt". 

Más helyzetü - például falra rögzített - napórát is készíthetünk Ennek mód
ját lásd Kulin György: A távcső vüága c. könyvében! 

1 15 

1 3. ábra. Ptolemaiosz világtérképe 
fokhálózattal (az elnevezések mai 
foldrajzi nevek) 
A térkép különleges vetülete 
Ptolemaiosztól ered: három szélességi 
kör mentén is távolságtartó. a Föld
közi tenger medencéjében elhanya
golhatóan kicsi a torzítása. 

1 4. ábra. Napóra készítése 
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HÁROMSZÖGELÉS 

1 5. ábra. Elemi geometriai mód
szer egy fa magasságának megha
tározására 
Az árnyék hosszát és az árnyéknak a 
fa csúcsával bezárt szögét kell meg
mérnünk ahhoz. hogy az arányosság 
elvét alkalmazva megkapjuk a fa ma
gasságát. Ekkor AC : AB = ac : ab. 

1 6. ábra. Egy város ivóvizellátását 
biztosító csatornafúrása vala
mely hegy belsejében 
Olyan A pontot kellett keresni. ahon
nan B is. C is látható. Pontos szög
méréssel elérhetö. hogy a B és a C 
pontból induló alagútfúrók találkoz
zanak. 

A FÖLDÁTMÉRŐ MEGMÉRÉSE 

-4 újkort földmérések VIII. l 

IV. 4. Geográfia 

4.4 Geometria a gyakorlatban 

4.4. 1 Távolságmérések a Földön 

Nagyobb tárgyak, pl. tornyok vagy magas fák magasságának megméré
sére régóta alkalmazták már a háromszögelést, a háromszögek hason
Jóságán alapuló módszert. Rájöttek arra is, hogy ez a módszer nemcsak 
függőleges, hanem vízszintes irányú távolságok és szögek mérésére is al
kalmas. Így pl. háromszögeléssei határozták meg egy város vízellátását 
biztosító csatorna alagútjának irányát. 

B 

A módszer alkalmazható még nagyobb távolságok, pl. valamely ten
gerpart teljes hosszának feltérképezésére is. Ennek feltétele, hogy legyen 
legalább egy számszerüen ismert távolság, amit kifeszített zsinór men
tén Ieléptek. A többi már ehhez viszonyítható, s a part képe lépésről lé
pésre haladva fölrajzolható. 

Gömb alakú Földet feltételezve már olyan mérés is elvégezhető, 
amelyben a két mérőpontban álló megfigyelő egyáltalán nem is látja egy
mást. Példa erre Eratoszthenész kisérlete, aki elsőként mérte meg a 
Föld átméröjét. 

Ö volt a csillagászati méréseken alapuló ún. matematikai földrajz 
egyik megteremtője. a csillagok adatai alapján szerkesztett térképet a 
Földközi-tenger vidékéről. Méréseiből következtetett a Föld átmérőjének 
hosszára. és nemcsak az eredmény, hanem a mérés elvének leirása is 
fennmaradt. 
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IV. 4.4 Geometria a gyakorlatban 

1 7.ábra. Eratoszthenész (i.e. 275/79-194/95} alexandriai görög polihisz
tor, a hellenizmusfoldrajzi ismereteinek összefogialája és rendszerezője 
Joggal tartják őt a földrajz tudományos megalapozójának. Nemcsak geográfus 
volt, hanem matematikus, csillagász és sokoldalúan múvelt irodalmár is. I I I .  
Ptolemaiosz Euergetész király i. e. 235 körül őt tette meg az alexandnai könyv
tár tgazgatójának. A szerenesés körülmények mind hozzájárultak ahhoz, hogy 
Era tosztenész földrajza jóval több lett, mint ismeretek puszta összegzése. 
A földrajzi jelenségek tárgyalásakor a történetiség elve is felmerül t munkájá
ban. A Földet nem tekintette adottnak és változatlannak. Eredeti múve nem 
maradt ránk, csak közvetitők. pl. Strabón révén ismeijük. 

Eratoszthenész tudomására jutott, hogy az egyiptomi Szüénében -
ma Asszuán - van egy mély és keskeny kút, amelynek vizében nyári nap
fordulókor délben látszik a Nap. Ilyenkor tehát éppen ott a felszínre 
merölegesen esnek be a napsugarak. Ugyanebben az időpontban egy 
északabbra fekvő városban a gnómon árnyékot vet. Eratoszthenész 
Alexandriában 7° 1 2'-et mért. Mivel a C és az A csúcsú szögek egyenlök 
(egyállásúak) , és egy kör ívhosszai a hozzájuk tartozó központi szöggel 
arányosak, ezért a következő arányosság áll fenn: ahányszorosa a 360° a 
7° 12'-nek, annyiszorosa a Föld kerülete az Alexandria-Szüéné távolság
nak. Ezt a távolságo t a tevekaravánokkal utazók elég jó közelitéssel is
merték, így az arány könnyen fölírható volt: 

földkerület 
= 

360° 
= 50. 

5000 stadion 7° 1 2' 

A Föld kerülete tehát ötvenszerese az Alexandria-Szüéné távolság
nak, s körülbelül 250000 stadion. A mérés elve jó, az eredmény valószí
nüleg pontatlan - bár azt sem tudjuk, hogy a sok közül Eratoszthenész 
melyik "stadion" egységben számolt. 

1 17 

1 8. ábra. Eratoszthenész mérésé
nek lényege 

A = Alexandlia 
S = Szüéné 
C = a Föld középpontja 

A nyilak a napsugarak beeső irányát 
jelölik. Az a-szöget a gnómon és ár
nyékának hosszúságából számolták 
ki. 
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1 18 

ARISZTARKHOSZ MÉRÉSE 

A HOLD TÁVOLSÁGA 
-t felhasználása Newton 
gondolatmenetében VI.8. 

1 9  ábra a) Arisztarkhasz mérése 
Arisztarkhasz úgy lóvánta megmérni 
a Nap-Föld és a Föld-Hold távolság 
arányát. hogy megmérte az elsö ne
gyedben lévö Hold és a Nap szögtá
volságát. Erre 87° -ot kapott a tényle
ges 89° 50' helyett, ami a 
valóságosnál jóval kisebb arányt 
eredményezett. ( 1 9 : l arány a tény
leges 400 : l helyett .) Maga az elgon
dolás azonban hibátlan: a háromszö
gek hasonJóságán alapul .  Ha 
rajzolunk egy háromszöget a mért 
szögekkel. akkor átfogójának és rövi
debb befogójának aránya csakugyan 
a Nap-Föld és a Hold-Föld távolság 
arányát adja meg. 

19 ábra b) Arisztarkhasz mérésnek 
vázlata 

20. ábra. A Hold-Föld távolság meg
mérése 
Fönt: az A-beli és B-beli megfigyelö 
azt az állapotot választotta ló. amikor 
a Hold éppen belép a Föld árnyék
kúpjába (a holdfogyatkozás kezdete) . 
Lent: a mérés elve. A-ban és B-ben a 
Holdnak a gnómonnal bezárt szögét 
(ex és Pl kellett megmémi. O = a Föld 
középpontj a. y az AB szakaszhoz tar
tozó középpanti szög. 

IV. 4. Geográfia 

4.4.2 A bolygók távolsága 

A geometriai módszer alkalmas volt a csillagászati távolságok megbe
csülésére is. A heliocentrikus modelljéről ismert szamoszi Arisztarkhasz 
pl. megkísérelte megadni a Nap-Föld és a Hold-Föld távolság ará!J.yát. 
Ehhez - a 19. ábra szerint - éppen félholdkor kellett megmérnie a Hold 
és a Nap által bezárt szöget. Módszere lényegében megegyezett a földi 
térképészekéveL 

A görög tudósok azonban nemcsak a bolygók távolságarányait pró
bálták meghatározni, hanem a távolság abszolút értékét is. A 20. ábrán 
látható, hogy a Föld két távoli pontjáról (A és B) ugyanabban a pillanat
ban határozták meg a Hold helyzetét (a gnómonnal bezárt szögét) . Miu
tán a két két szöget megmérték - a városok távolságának és a Föld átmé
rőjének ismeretében - a Hold távolsága is megadható. A nehézséget a 
mérések egyidejűségének megoldása jelentette. Fölismerték azonban, 
hogy a holdfogyatkozásokat szükségképp ugyanakkor észleli minden 
földi megfigyelő. Ezért azt a pillanatot választották kí mérésükhöz, 
amelyben a Hold éppen belép a Föld ámyékkúpjába. 



forrasok_szurke.indd   119 2017. 02. 15.   8:45

IV. 4.5 A vetület. A térképek torzítása 

4.5 A vetület. A térképek torzítása 

Az éggömböt síkban ábrázoló csillagtérképek mintájára születtek meg 
az elsö szerkesztett földi térképek. A földfelszínt ábrázoló térképek 
szerkesztésekor új probléma merült fel .  A korábbi térképek rajzolásakor 
a Földet lapos szigetnek tekíntették. De ha a Föld gömb alakú, a gömbfe 
lület torzulás nélkül síkba nem teríthetö ki. A fokhálózat felhasználásá
val a görögök készítették el az elsö vetületet, amely a térkép alapját, vá
zát adta és a torzulások mértékét igyekezett csökkenteni. 

A vetületkészítés máig is használatos lépései a következök 

a) A Föld alakját ideális gömbfelülettel helyettesítjük. Ennek arány
lag egyszerű matematikai egyenletei vannak. Ez szolgál térképkészítés
kor alapfelületként. 

b) Egy vetitési középpontból vetitösugarak mentén az alapfelület 
pontj ait az ún. képfelületre visszük át. Ez a vetítés. A képfelület sík, 
henger vagy kúp is lehet. 

c) Vetités után a kúp vagy henger palástját felvágjuk, és a síkba kite
rítjük. Mivel az alapfelületúl szolgáló gömb torzulás nélkül nem fejthetö 
ki síkba, ezért a képfelületen hossz-, irány- és szögtorzulás léphet fel. 

A vetülettipusokat a képfelület alapján nevezik el, így ismerünk sík-, 
kúp- és hengervetületet. 

Ptolemaiosz a Földról készített térképén olyan megoldásra töreke
dett, hogy a síkba vetitett fokhálózat csak kevéssé térjen el a gömbi kép
tól. azaz a szélességi körök a pólusok felé rövidülnek, a hosszúsági körök 
pedig egymás felé közeledve ott találkoznak. Az így létrehozott vetület 
képfelülete egy kúppalástot ad. Ptolemaiosz kúpvetületén a Rhodosz szi
getén átmenö szélességi kör térképi hosszúsága a tényleges távolság 
arányos kisebbitése volt, azaz a térkép itt távolságtartó. 

így született meg elöször görög földön a matematikai alapon szer
kesztett térkép. 

4. 6 A Római Birodalom térképei 

Az Appennini-félsziget középsö táj án az i. e. VIII. században kis városál
lam alakult, Róma. Sorozatos háborúkkal időszámításunk kezdetére az 
egész Földközi-tenger partvidékét meghódította. A hatalmas birodalom 
a görög területek tudományát ugyan átvette, ám azt sajátosan a gyakor
lati feladatok szolgálatában fej lesztette tovább. A tudománynak ezt az 
irányváltozását a térképi ábrázolás is tükrözi. Az egymástól távoli pro
vinciákat csak erös hadsereggel és jól működö kereskedelemmel lehetett 
összetartani. Mindkettöhöz jól kiépített úthálózatra volt szükség. A ró
mai földmérök szakértelmét és műszereik pontosságát dicséri kétezer év 
elteltével a romjaiban is nagyszerű út- és csatornahálózat. A kereskedö
ket és a katonákat a mérföldjelzö kövek segítették a tájékozódásban, 
mutatva, hány római mérföldre van a legközelebbi település és termé
szetesen Róma. 

Készültek olyan szöveges útikalauzok (ún. itinerarium scríptumok) . 
amelyek az egész birodalmi útrendszert leírták, fontos utazási ismerete
ket közöltek, pl. milyen az utak minösége, milyen természeti akadállyal 
kell megküzdeni az úton stb. Az úttérképek (ún. itinerarium pictum) 
keskeny pergamentekercsek voltak, erösen torzítva - észak-dél irány-

1 19 

CSaLAGTÉRKÉP- FÖLDI TÉRKÉP 

VETÜLET 

b) 

• 
2 1 .  ábra. A kúpvetület (a) és torzí
tásainak szemféltetése emberi arc 
segitségével (b} 

TORZULÁSOK 
--? a Mercator-vetületen: VIII. l . l  

ÚTIKALAUZOK 

ITINERÁRIUM 
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22. ábra. Az egyetlenfennmaradt 
római itinerárium (útikalauz) rész
lete (Tabula Peutengeriana) 

Fent Közép- és Dél-Európa egy rész
lete. benne Aquinco (Aquincum), 
Sisica (Sisak. Sziszek) . 

Középen az Appenin-félsziget. közé
pen Róma. 

Alul Észak-Afrika, Karthágóval 
(Cartagine). 

A térkép jelöli az utakat (via) és a na
gyobb folyókat is. (Sziszek mellett 
például a Drávát, Aquincumnál a 
Dunát). 

IV. 4. Geográfia 

ban lapítva, kelet-nyugat irányban nyújtva - mutatták a provinciákat. 
Nemcsak a területek nagysága torzult ezáltal, hanem a folyók és hegysé
gek futásiránya is. A térképeknek ez a nagyfokú pontatlansága nem a 
vetületek jellegéből fakadt, mint a görögöknél, hiszen a római praktikus 
szellem nem is ismerte azokat, hanem abból, hogy óriási kiterjedésü te
rületeket akartak ábrázolni anélkül ,  hogy a tudományos térképezés már 
kialakult szabályait figyelembe vették volna. 
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IV. Summa 

Az ókori földrajz egyik ága az ismert vtlág (oikumené) leírásával 
fogalalkozott. 

A matematikai földrajz kialakulása szorosan összefüggött a csilla
gászattal: az első éggömbök mintájára készültek a földgömbök is. 

A Földgömb felszínét a Nap járása alapján a nevezetes szélességi 
körök (Rák- és Baktéritö, Egyenlítö, sarkkörök) segítségével osztot
ták részekre, melyek egyúttal az éghajlati övezetek határait is kijelö
lik. A Földgömbre vetitett fokhálózat segítette a pontos helymegjelö
lést. 
A geometriai módszerek gyakorlati alkalmazása (háromszögelés) tette 
lehetövé a földi tájékozódási pontok kölcsönös helyzetének feltérké
pezését, de ugyanez szolgált alapul a Föld átméröjének megmérésé
hez (Eratoszthenész), a Nap-Föld-Hold távolságarány megméréséhez 
(Arisztarkhosz) és A Hold-Föld távolság értékének meghatározásához 
is. 
A földgömbre rajzolt térképek nem terithetök ki torzulásmentesen a 
síkba. A görög matematikusok közül Ptolemaiosz szerkesztett elöszőr 
kúppalástra vetitett térképet. A római korban teljedtek el a kizárólag 
praktikus célokat szolgáló útitérképek (itineráriumok). 

Kérdések, problémák 

121 

Summa 

l. Van-e olyan pontja a Földnek, ahonnan csak kelet felé indulhatunk el? És olyan. ahonnan csak délre? Miért 
kitüntetett jelentöségü az észak-déli irány a kelet-nyugatihoz képest? 

2. Milyen messze kell hajóznunk nyugat felé, hogy a nap egy órával késöbb deleljen, mint kiindulási pontun
kon? Különbözik-e ez a szám az Egyenlítön és a Sarkkörön? 

3. Mit mutatna a gnómon árnyéka Alexandriában, illetve Szüénében 
a) téli napfordulókor, 
b) a tavaszi napéjegyenlöség idején? 

4. Eratoszthenész nyári napforduló idején végezte mérését. Más idöpontban is kaphatnánk jó eredményt? 
Miképpen? 

5. Arisztarkhoszt valószínüleg éppen saját naptávolságmérése késztette arra, hogy megalkossa heliocentrikus 
modelljét. Az adatok ismeretében: miért hihetöbb, hogy a Föld tengely körüli forgása okozza a napszakok 
váltakozását, míntsem a Nap Föld körüli keringése? 

6. A hagyomány szerint elöször Thalész mérte meg a píramisok magasságát, a vetett árnyék hosszábóL Egy fa 
magasságának megmérésénél ez miért nehezebb? 

7. Kerssük meg a római itínerárium néhány városát egy mai térképen! Miért volt célszerü ez az elrendezés? 
Vessük össze az itínerárium _torzításait" egy Ptolemaiosz-féle kúpvetület torzításával! Mi az oka az egyiknek 
és a másiknak? 
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SÚLY 
f- III.9. l 
-7 gravitációs erö VI .  
-7 mozgások összetétele (Galilei) VI. 

A NYUGALOM FELTÉTELE 

SZTATIKA 

EGYSZERŰ GÉPEK 

5. A sztatika (Arkhimédész) 

5. 1 Axiómák és tapasztalatok a fizikában 

Arisztotelész Fizika c. művében a földi mozgások okaival és céljával fog
lalkozott. Mind a természetes, mind a kényszerített mozgásokat vala
milyen eró'batásra vezette vissza. Mind Arisztotelésszel, mind a mai 
tudománnyal összhangban azt mondhatjuk, hogy a testek súlya egy 
bizonyos fajta erő következménye, amely a test és környezete közti köl
csönhatás eredménye. (Mai megfogalmazásban a súly a Föld és a vizs
gált test közt fellépő vonzóerő következménye, Arisztotelész szavaival a 
környezeténél nehezebb test képessége. potenciája arra, hogy elérje ter
mészetes helyét.) Már Arisztotelész is fölvetette azt a kérdést. hogy mi 
történik akkor, ha egy testre egyszerre több erő is hat? Egy felfújt mar
habőr pl. úszik a vizen. A benne lévő levegőnek az a része, amelyik a viz 
alá merült, fölfelé törekszik, hiszen sűrűsége kisebb a vizénél. A marha
bőr önmagában lemerülne. hiszen sűrűsége a vizénél nagyobb. E két el
lentétes irányú erő kiegyenlíti egymást, eredőjük nulla, így a test nyuga
lomban marad. Ebből a példából néhány fontos következtetés vonható 
le, amely Arkhimédész gondolataira is hatott: 

- az erő és a súly azonos természetű, összemérhetőek; 
- nagyságuk és irányuk jellemző és mérhető; 
- ha egy testre ható erők eredője nulla, a test nyugalomban marad. 
A testek nyugalmi helyzetének feltételeivel foglalkozó tudományágat 

sztatikának. nevezték. (Sztázisz, gör., állapot, nyugalom). A sztatika fog
lalkozik pl. azzal, hogyan lehet stabil házakat. hidakat vagy hajókat ter
vezni. De a sztatika tárgykörébe tartozik az a- nem kevésbé fontos- kér
dés is, hogy legalább mekkora erő szükséges egy nyugalomban lévő test 
megmozdításához. 

E gyakorlati problémákra az ember ősidőktől kezdve kereste a vá
laszt. eleinte függetlenül mindenfajta filozófiai vagy fizikai megfontolás
tól, próba szerencse alapon. A legfőbb cél az emberi vagy állati erő meg
sokszorozása volt, pl. az építkezéseken. Az erre szolgáló tárgyakat 
gépeknek nevezték. Egyszerű gép pl. a lejtő, a csiga, az ék, az emelő. 
Az összetett gépek ezek kombinációi. 

23. ábra. Arkhimédész (i. e. 287-212) görög matematikus, mérnök elkép
zelt arcképe 
A virágzó szicíliai görög gyarmatváros, Szürakuszai szülötte. Apja neves csílla
gász volt, a család pedig elökelö származású. valószínűleg rokonságban álltak 
Hierónnal. a szürakuszai királlyal is. Arkhimédész Szürakuszain kívül 
hosszabb idöt töltött el Alexandriában is. ahol valószínüleg magától 
Euklidésztöl is tanult. levelezett és találkozott is a kor nagy tudósaival, pl. 
Eratoszthenésszel. Arkhimédész elsösorban matematikusnak tartotta magát. az 
utókor azonban ugyanilyen jelentösnek tartja mechanikai találmányai t. gépeit 
is, amelyek nagyban hozzájárultak ahhoz. hogy Szürakuszai két éven át ellen 
tudott állni az ostromló rómaiak túlerejének A közismert történet szerint egy 
római katona ölte meg a porba geometriai ábrákat rajzoló tudóst. 
Életéröl kevés hiteles adat. annál több történet maradt fönn. Ezek legérdeke
sebb összefogialája Plutarkhosz (Párhuzamos életrajzok. Marcellus). Fontosabb 
müvei: A homokszámlálásról. Az úszó testekról, Az elvekről, A mód.szerról, 
A gömbról és a hengerról, A kör méréséról. E müvek rövid értekezés jellegűek. 
a bennük használt matematika azonban olyan nehéznek bizonyult. hogy 
az utókorra sokáig alig hatott. Az elsö teljes Arkhimédész-kiadás 1 544-ben 
jelent meg. 
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IV. 5.1 Axiómák és tapasztalatok a fizikában 123 

Arkhimédész az egyszerű gépek közül az emelövel és a csigával fog
lalkozott behatóan. Megállapította, hogy mindkettönek azonos a mükö
dési elve: valamilyen támasz vagy tengely körül forgatható merev test. Az 
emelök közül ismeretes a két vége között alátámasztott kétkarú, és az 
egyik végén alátámasztott egykarú emelő. Előnyük azonos, amit már 
régóta ismertek: minél közelebb helyezik a terhet az alátámasztási pont
hoz, annál könnyebb megmozdítani. A tehernek az alátámasztási pont
tól mért távolságát teherkarnak, a vele ellentétes erő alátámasztási 
ponttól mért távolságát erőkarnak nevezik. Látszott tehát, hogy a kettő 
aránya határozza meg az erő megsokszorozásának mértékét. Súlyok 
összehasonlítására alkalmas emelő, a kétkarú mérleg azon a föltevésen 
alapul, hogy ha az alátámasztási ponttól azonos távolságra azonos nagy
ságú súlyok kerülnek, akkor a mérleg egyensúlyban van. 

Arkhimédész ezeket a szétszórt ismereteket egyetlen elméletté egye
sítette. Megfogalmazott néhány, általános tapasztalatok alapján kétség
bevonhatatlan állítást, axiómát. Ezekből olyan törvényt vezetett le, 
amely nemcsak az addig ismert eseteket magyarázta, hanem az összes 
lehetségest is. 

Arkhimédész kiindulásként meghatározta a súlypont fogalmát. Ez 
az a pont, ahol a testet alátámasztva vagy felfüggesztve az nyugalomban 
marad. Nem mondta ki, de a szövegösszefüggésekből világos, hogy töké
letesen merev és súlytalan rudakat feltételezett, tehát absztrakt emelők
ből, az "emelők ideáiból" indult ki. 

A B T c D 

,, 
a) 

F c 

b) 

c) 

EMELŐ, CSIGA 

TEHERKAR. ERŐKAR 
� élőlényekben X.2.2 
� törnegroérés mérleggel Vl.7.4 

f- III . l l. 5.2 

SÚLYPONT 

f- ideák lll.8. 1 

Arkhimédész axi6mái: 

a) az alátámasztás! vagy felfüggesztés! 
ponttól egyenlő távolságra lévő egyen
lő súlyok egyensúlyban vannak (mér
legelv); 

b) az alátámasztás! vagy felfüggesztés! 
pontban az egész súly hat; 

c) egy teher hatását pótolhatjuk több 
kisebb teherrel. ha azokat úgy helyez
zük el. hogy a teher súlypontja válto
zatlanul megőrzi helyzetét (Fordítva: 
több, egyenletesen elhelyezett terhet 
pótolhatunk egyetlen teherrel. ha azt 
ezek súlypontjában függesztjük fel.) 
Az a) axióma értelmében a mérleg 
egyensúlyban van. A b) axióma alap
ján viszont az A és B ponton függő sú
lyokat nyugodtan átrakhatjuk a kettő 
felezőpontjában lévő F-re, az egyensúly 
nem változik meg. Ugyarúgy akkor 
sem. ha T-ből és D-ből egyaránt C-be 
visszük a súlyokat. A müveletek köz
ben változott a súlyok nagysága is, 
súlypontjuknak a tengelytől mért tá
volsága is, de a kettő szor.Gata nem! 
(3/2) · 2G = l · 3G. 

24. ábra. Az emelőtörvény 
szemféletetése 
Minden súly azonos nagyságú, az 
emelő rúdja súlytalan. 
T - a rúd fel függesztési pontja. 
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A mértékegységekröl: 

Az erö. illetve a súly számszerü jel
lemzésére ma hivatalos mértékegység
ként a newtont (N) alkalmazzuk. Isaac 
Newton tiszteletére, aki elöször defini
álta fizikailag is pontosan az erö jelen
tését. Egy l kg tömegű test sulya 
körülbelül 10 N. A hosszúság mai 
mértékegysége a méter (m). amelyet a 
francia forradalom idején vezettek be, 
ennek me§felelöen a térfogaté a m3 

vagy a dm . A fajsúly egységnyi térfo
gatú anyag sura· mértékegysége 
N/m3 vagy N/dm . Arkhimédész más 
mértékegységeket használt. de gondo
latmenetét alapvetöen nem hamisít
juk meg. 

ÁLLÓCSIGA 

MOZGÓCSIGA 

CSIGASOR 

IV. 5. A sztatik.a (Arkhimédész) 

Általánosságban is levezethető, hogy egyensúlyban: 

G ·H = g ·h. 

Ez az emelötörvény (ma szokásos alakja). ahol G és g tetszőleges sú
lyok az alátámasztási pont egyik, illetve másik oldalán, H és h pedig tá
volságuk az alátámasztási ponttóL Megjegyzendő, hogy maga Arkhimé
dész ilyen egyenleteket nem használt, gondolatmenetét - Pólya György 
nyomán - mai köntösben mutatjuk be. Mai kifejezéssel a forgató hatás 
mértékét, azaz az erő és az erőkar szorzatát forgatónyomatéknak ne
vezzük. 

Példa: 
Mekkora erővel lehet megemelni egy 200 kg tömegű (2000 N súlyú) 
testet egy olyan emelővel, amelynek forgáspontjától 20 cm-re van a 
tárgy súlypontja, a másik oldalon pedig 5 m távolságból hatunk az 
(ideális) rúdra? 

Megoldás: 
F·x= Gy, ahol x= 5 m; y= 20 cm= 0,2 m; G =  2000 N. F= 80 N. 

5.2 Csigák 

A rúdemelökkel csak viszonylag kis elmozdulások hozhatók létre. A csi
gák az emelök olyan fajtái, amelyek segítségével a terhet tetszőleges 
nagy úton elmozdíthatjuk. Legegyszerűbb fajtája. az állócsiga, nem 
más, mint egy rögzített tengely körül szabadon forgó korong, amelynek 
pereme is van, hogy a kötél ne csússzon le. Olyan kétkarú emelőnek te
kinthetjük, amelynél az erőkarok egyenlő hosszúak, s ez egyenlő a ko
rong sugarával (H = h =  1]. Mivel az egyensúly feltétele: 

G·r = F·r, 

ezért G = F. vagyis állócsiga esetén a szükséges ellensúlyozó erő ép
pen a teher súlyával egyenlő. Az állócsiga tehát nem csökkenti a teher 
mozgatásához szükséges erőt, de irányát megváltoztatja, ezzel kényel
mesebbé teszi a munkát. 

A mozgócsiga tengelye nem rögzített. Ez olyan egykarú emelőnek te
kinthető, amelyiknél az erőkarok aránya l : 2. A teher a forgástengely
hez rögzített, súlya két kötélen oszlik meg. Ha az egyik kötélvég rögzített, 
s a kötelek párhuzamosak, akkor az egyensúly feltétele: 

G· r =  F-2r 
G =  2F, F =  G/2, 

vagyis a teher a súly felének megfelelő erővel tartható egyensúlyban. 
Természetesen ahhoz, hogy a mozgócsiga a teherrel együtt h-val maga
sabbra kerüljön, a kötél szabad végét 2h-val kell elhúzni. 

Arkhimédész fölismerte, hogy a csigák egymás utáni sorba helyezé
séveL a csigasorral az erőhatás megsokszorozható. Itt az egyensúlyozó 
erőt úgy kapjuk meg, ha a terhet annyiszor feJezzük, amennyi a mozgó
csigák száma. Ha n db mozgócsigát használunk, akkor 

F = G/2" (hatványcsigasor). 

Sok csiga alkalmazásával az erőhatás jelentösen megnő, pl. 10 moz
gócsiga esetén 1024-szeresére. Feltehető, hogy Arkhimédész ilyen moz
gócsigasorokat is alkalmazott a rómaiak ellen bevetett félelmetes erejü 
hadigépei ben. 
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a) 

IV. 5.2 Csigák 

b) 

d) 

26. ábra. Az emelők, álló- és mozgócsigák azonos elv alapján működnek 

a) A G sülyt tartó kötelet F = G/2 erö feszíti; 

b) a rudat helyettesíthetjük egy sülytalan állócsigával is; 

c) álló- és mozgócsiga együttes alkalmazásakor az állócsiga mindkét kötelét 
csak G/2 erö feszíti; 

d) Csigasor alkalmazásakor minden mozgócsiga felezi a süly megtartásához 
szükséges eröt. 

.Arkhimédész mégis azt írta rokonának és baráljának. Hierón királynak. hogy 
bármely megadott súlyt vagy terhet egy megadott erővel meg lehet mozditani, sót 
bizonyítékának erejétól megittasulva állitólag nagy merészen kijelentette. hogy ha 
volna másik föld. amelyen megvethetné a lábát, ezt a .földet ki tudnáforgatni a sar
kaiból! Midón Hierón elcsodálkozott az állításon. és kérte. hogy tételét gyakorlati
lag is bizonyítsa be. és mutassa meg. hogyan hoz mozgásba kis erő valamely nagy 
terhet. nagy vesződséggel és sok emberrel partra húzatott egy királyi teherhajót. 
megrakta sok emberrel s a szokásos teherrel. majd valamivel távolabb leült. és egy 
csigasor segitségével minden erőfeszítés nélkül. nyugodtan maga felé húzta a ha
jót, amely könnyedén és simán haladt feléje, mintha a víz színén siklana." 

Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok 
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25. ábra. Az állócsiga használata 
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27. ábra. Arhimédész és a hajó 

FELHAJTÓERŐ 
�hatása a súlyra: VI.7.4 
� magyarázata a hidrosztatika! 
nyomással IX.4.2. 1 

FAJSÚLY 

28. ábra. Fajsúly, súly és tér:fogat 
összefüggése (Hierón koronája) 

IV. 5. A sztatika (Arkhimédész) 

5 .3  A felhajtóerő 

Arkhimédész leghíresebb - nevét máig őrző - törvénye a felhajtóerő 
nagyságát adja meg. A felhajtóerő artsztotelészi ihletés ü fogalma annak 
az erőnek a nagysága, amellyel a közegnél kisebb sürüségü test a maga 
természetes helye felé igyekszik. Arkhimédész így fogalmaz az Úszó tes
tekről c. könyvében: 

.Bármely test. amely könnyebb a víznél. teljesen a víz alá nyomva azzal az erő vel 
igyekszik felfelé, amely a test által kiszorított víz súlyának és a test súlyának kú
lönbségébo1. adódik. Amennyiben a test a víznél nehezebb, a test a súlya és az álta
la kiszorított víz súlyának különbségével lefelé igyekszik." 

Arkhimédész törvénye érvényes bármely folyadékra, sőt a gázokra is. 
Nagysága független a folyadékba vagy gázba merülő test anyagi minősé
gétől és alakjától. 

Mai írásmód szerint a törvény így szól: 

F = G =  V(folyadék)·y (folyadék), 

ahol G a test súlya, V a test által kiszorított folyadék térfogata, y a fo
lyadék fajsúlya. 

Arkhimédész módszerét a fajsúly mérésére ma is használják. 

A fajsúlymérés felfedezésének története ahhoz a koronához kapcsolódik, amelyet 
Hierón király fogadalmi ajándékként színaranyból kivánt elkészíttetni, de fölme
rült benne a gyanú, hogy az ötvös csalt, és ezüsttel pótolta a kapott arany egy ré
szét. Arkhimédészt kérték fel a gyanú igazolására, aki - hosszas töprengés után
úgy járt el. hogy kért egy, a koronával azonos súlyú arany-, illetve ezüstkockát. 
Míndkettönek meghatározta a térfogatát úgy, hogy az általuk kiszorított víz térfo
gatát mérte. Ezután vízbe helyezte a koronát is, s mivel az az aranykockánál több 
vizet szorított ki, bebizonyosodott a csalás. Még a belekevert ezüst mennyiségét is 
meg lehetett határozni. 
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IV. Summa 

Arkhimédész a sztatlka megalapozója. Ez a tudomány a testek nyu
galmi állapotával, annak feltételetvel foglalkozik. A nyugalom feltéte
le az, hogy a testre ható erók eredője nulla legyen. Erő a súly is. Erő
átvitelt egyszeru gépek segítségével valósithatunk meg (csiga, emelő, 
lejtő). Arkhimédész tapasztalati alapokon nyugvó axiómák segítségé
vel, logikai úton vezette Ie az emelötörvényt, de érvényességét gyakor
latilag is bizonyította. Emelőelven müködnek a csigák, csigasarok is. 
Arkhimédész meghatározta a fajsúly és a felhajtóerő fogalmát és 
nagyságát, így az artsztotelészi ,.természetes helyre törekvés" szám
szemen is jellemezhető lett. 

Kérdések, problémák 

127 

Summa 

l .  Arkhimédész matematikusnak tartotta magát, az utókor szemében mégis mint mémök-feltaláló vált ismert
té. Miért? 

2. Noha mai tudásunk szerint Arkhimédész felhajtóerő-törvénye gázokra is érvényes, az ókorban csak folyadé
kokra alkalmazták. Miért mond ellen az arisztotelészi világképnek az a föltevés, hogy a gázoknak is van fel
hajtóereje? 

3. Sós vizü fürdökben (például az erdélyi Parajdon) szinte lehetetlen elmerülni a nagy felhajtóerő miatt. Mi a je
lenség magyarázata? 

4. Egy 40 kg-os és egy 25 kg-os fiú mérleghintázik. A 40 kg-os fiú l m-re ül a forgástengelytőL Milyen távol ül
jön a másik, hogy egyensúlyban legyenek? 

5. Egy vár felvonóhíd ja tölgyfából készült, 6 m hosszú, 3 m széles és 25 cm vastag. A tölgyfa fajsúlya 6 N l dm3. 
Mekkora a híd súlya? Hol van a súlypontja? Legalább mekkora függöleges irányú erővel kell emelnie a lán
coknak, ha a láncok a forgástengelytől 5 m-re vannak rögzítve? 

6. Egy kődarab súlya 250 N, vizbe merítve azonban csak 150 N. 
a) Mennyi a kő térfogata? 
b) Mennyi a fajsúlya? 

7. Olaj fajsúlyát akarjuk meghatározni. Fémdarab súlyát mérjük levegőn (3 N), vizbe mártva (2 N) és olajba 
mártva (2,2 N). 
a) Mekkora a fémdarab térfogata? 
b) Mekkora a fajsúlya? 
c) Mennyi az olaj fajsúlya? 

8. Tegyük fel, hogy Hierón király koronája éppen l kg-os volt. 
a) Milyen térfogatú aranyat igényelt volna, ha színaranyból készül? (Az arany fajsúlya: 1 9,3 N/dm3.) 
b) Mekkora lenne a térfogata, ha színezüstből készül? (Az ezüst fajsúlya: 10,5 N/dm3.) 
c) Tegyük fel. hogy az ötvös csalt: az arany egytízedét ezüsttel helyettesítette. Mekkora a korona térfogata 

ebben az esetben? Mekkora felhajtóerő hat rá, ha vizbe merül? 

9. Az 5. feladatban szereplő felvonóhíd vizbe zuhan. Legföljebb hány kg terhet tarthat meg így, anélkül hogy 
teljesen viz alá merülne? 
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CÉLSZERŰSÉG A HARMÓNIA OKA 
f- III . 4  

-t sztolkusok JV.7.3 
-t Mikrokozmosz - Makrokozmosz 
V.7.3 
-t élölény és környezet összhangja 
X. 5 

AZ IDEGEK HATÁSA 
-t az eredmények mai magyarázata: 
XVl li. 

6. Orvostudomány a hellenizmusban 

6. l Összhang a szervezetben 

Az egészséges szervezet állapotát már Hippokratész az összhanggat har
móniával jellemezte. A harmónia magyarázataként a hellenizmus tu
dós-filozófusai a célszerűség elvét igyekeztek alkalmazni. Azt keresték, 
hogy mi a célja egy-egy szervnek vagy életjelenségnek az egész szervezet 
szempontjábóL így pl. a szívben áramló vért a legmelegebbnek találták, 
ezért a szív (egyik) feladatának a vér felmelegítését tartották. Tapasztal
ták, hogy a beleket zsírt és kötőszövetet tartalmazó réteg burkolja be 
(cseplesz). Magyarázatként keresték a cseplesz feladatát, és azt a belek 
felfüggesztésében, védelmében, hőszigetelésében találták meg. Ez a 
szemléletmód szorosan kapcsolódott a sztoikus filozófiához, mely arra 
törekedett, hogy az egyén helyét az egész Kozmosz célszerű rendjében 
keresse. 

6.2 Módszerek 

Bár tudunk róla, hogy már a püthagoreusok és Arisztotelész is boncol
tak, az emberi test részletes és pontos feltárása csak a hellenizmus korá
ban indult meg. Ekkor sikerült elkülöniteni az agyból és a gerincvelőből 
kiinduló idegeket, a szívbe vezető vénákat és a szívből kiinduló artériá
kat. Fölfedezték az agy belsejében folyadékkal telt agykamrákat is. Meg
találták a bél falából a májba és a májból a szívbe vezető vénát. Igyekez
tek egységes képet kapni a szervezet müködéséről, ennek érdekében 
kísérleteket is végeztek. 

29. ábra. Galénosz, i. sz. 130-200, görög szánnazású oroos, bölcselő 
Alexandriában tanult. ahol megismerte a hellenizmus jeles orvosainak eredmé
nyeit. Késöbb Marcus Aurelius császár háziorvosa lett. A leírások szelint erö
szakos természetű. de nyitott szellemű. merészen kísérletezö kutató volt. Már 
az ókorban is tisztelték, a középkorban pedig szinte dogmává merevítették tani
tásait természetesen tévedéseivel együtt. Munkáit föleg arab közvetítéssel. re
neszánsz kiadásokból ismerjük. A portré is ebböl az idöböl való (Sambucus: 
Icones veten.un, Antwerpen, 1 574). 

Galénosz kisérleteinek egy részét élő állatokon (pl. sertéseken) végez
te, s a kapott eredményeket emberre is érvényesnek tartotta. Megfigyel
te, hogy a vért a szív, a tüdőt pedig főként a rekeszizom mozgatja. Látta 
azt is, hogy ezekhez a szervekhez vékony fehér fonalak- idegek- futnak. 
Hátha ezek irányílJák a mozgást? Galénosz átvágta a rekeszízornhoz, il
letve a szívhez vezető idegeket, és megdöbbentő eredményre jutott: a lég
zés azonnal leállt, a szív azonban egy ideig még tovább dobogott. 
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IV. 6.2 Módszerek 

Galénosz gondolatrnenetét így foglalhatjuk össze: 

PROBLÉMA FELTEVÉS KISÉRLET 
M1 irányítja -+ az idegek -+ az odavezető 
a rekeszizom idegek átvágása 
Osszehúzódását? 

Mt irányítja a sziv -+ az idegek -+ az odavezető 
Osszehúzódását? Idegek átvágása 
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EREDMÉNY ÉR'I'tKELÉS 
a légzés leáll a feltevés tgaz 

a sziv nem áll le -+ a szív .önálló" 

30. ábra. Galénosz elképzelése az 
emberi test működéséről 
Az agyban bizonyos működések irá
nyítása helyhez kötött: az A agykam
ra feladata az érzékelés, a B karnráé 
a megismerés (gondolkodás), a C 
karnráé pedig a mozgatás. A D jelű 
"csodarece" szűr! meg az agyba 
áramló vért. Az E tüdőben tisztul 
meg a vér a káros bomlástermékek
töl. és telítődik az "éltető levegővel

" 

(pneuma vitalis). A vér egy része 
a szívbe jut az F vénákon át, majd 
a szív összehüzódásakor ugyanazon 
a pályán visszaáramlik. Az "éltető le
vegővel

" 
dúsult vér a G artériákba 

jut, egy része talán átjut a szivsövény 
falán található (feltételezett) H nyilá
sokon. A bélcsatornából felszivott 
tápanyagok először a májba kerülnek 
(J ér). A máj a táplálékból vért képez, 
s azt az l májvénán át továbbítja 
a szív felé. A vér egy része az egyes 
szervekbe (pl. a K izmokbal jut. 
Az "éltető levegő" vagy az idegekben 
áramló "szellemi levegő

" 
(pneuma 

spir!tualis) mintegy 
"
felpumpálja

" 

az L izmoka t. 
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.,ÁRAPÁLYMODELL" 
� a vérkeringés felfedezése (Harvey) 
X.4.2. 1 

Summa 

IV. 6. Orvostudomány a hellenizmusban 

Ilyen és ehhez hasonló kísérletekkel próbálta meg Galénosz föltérké
pezni az embert test mük.ödését. A sok részismeretet ötvöző és magyará
zó elmélet legnagyobb eltérése a mai képtől: az egész ókorban és közép
korban nem ismerték föl a vérkeringést, azaz a vér körkörös áramlását 
a szervezetben. Elképzelésük inkább az árapály jelenséghez hasonlít. E 
szelint ugyanabban az érben hol előretör, hol pedig visszahúzódik a vér. 
Hibás leírásukat menti, hogy szabad szemmel nem láthatók azok a haj
szálnál is vékonyabb csövecskék (kapillártsok), amelyek az artértákat a 
vénákkal valójában összekötik. Galénosz tehát - a tapasztalatok adott 
szintjén - logikus elméletet alkotott. Elképzeléseit csaknem 1500 évig el
fogadták. 

A hellenizmus orvostudománya megfigyeléseken (pl. boncolásokJ és 
kísérleteken alapult. Legnagyobb tudósaik (pl. Galénosz) különféle 
testnedvek áramlásával és kapcsolatával kísérelték meg az életmú
ködések magyarázatát. A véráramlást úgy képzelték el, hogy ugyan
abban az érben hol előre, hol hátra áramlik a vér. 

Kérdések, problémák 

l .  Melyik hellenisztikus ftlozófiai áramlat hatása érzékelhető Galénosz gondolkodásán? (Lásd még a következő 
fejezetet is!) 

2. Közismert ó kort tanmese szól az emberekről, akík olyan szerepet töltenek be a társadalomban, mint az egyes 
emberek az embert testben. (Egyik változata Pál apostol l .kortnthusi levelében olvasható, 12, 12-26). Mi 
szól e hasonlat érvényessége mellett? Vajon az egyes emberekhez vagy inkább csoportjaikhoz köthető a tár
sadalmi feladat? 

3. Galénosznak az izomműködésről alkotott elképzelését átvette Descartes is (Vll.3. 1 .3). Mi a közös a két le
írásban, mi Descartes újítása? Mi az, amiben mindketten tévedtek? (A válaszadáshoz lásd a XIII. fejezetet!) 

4. Galénosz "vérképző szervnek" tartotta a májat. Vessük össze ezzel a máj szerepének mai leírását (lásd a XIII. 
fejezetben)! Mi az, amiben igazat adhatunk Galénosznak? 

5. Miért tételezte föl Galénosz, hogy a vér ide-oda áramlik az erekben? Olvassuk el Harvey cáfolatát (X.4.2.1 fe
jezet)! Miért nem ismerhették fel a vérkertngést az ókorban? 
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7. A hellenizmus filozófiája 

7.  l A szkepticizmus 

A szkepticizmus (szkepszisz, görögül, kétely) irányzata szókratészi ha
gyományokat fejlesztett tovább ... Tudom, hogy semmit sem tudok" -
mondta Szókratész, amivel a minden előítélettel szembeni kritikus ma
gatartásra kívánta sarkallni követőit. Ebből azonban többen arra a 
következtetésre jutottak, hogy a bölcsnek mindenfajta ítélettől tartóz
kodnia kell, mert csak így kerülheti el a tévedéseket. A megismerhetet
len igazság helyett a szkeptikusok szerint a valószínűséget kell elfogad
nunk. 

.A szkeptikusok szerint valószínű az, ami cselekvésre késztet ben
nünket anélkül. hogy igaznak tartanánk azt, amit csínálwtk. Tegyükfel 
pL. hogy az előző, oly derűs és oly tiszta éjszaka megkérdeztek bennün
ket, hogy a Nap ma is oly sugárzóan és oly tisztán kel-e majd fel. azt hi
szem, azt kellene válaszoijuk, hogy nem tucljuk, azonban mégis azt 
mondjuk: úgy látszik. Mínden effélét, mondja az akadémikus, •valószínű
nek•, •igazsághoz hasonlónak• keU neveznünk. 

Cicero: Academica, idézi Augustinus: Az akadémikusok ellen 
(A szkeptikusokat másképpen akadémikusoknak is nevezték, mert 

közülük sokan a Platón alapította Akadémián tanítottak.) 
A legnevesebb szkeptikus filozófus Pürrhón (i. e. 365-275) volt. A 

szkeptikus tudomány- és erkölcskritika hatott több római bölcselőre (pl. 
Ciceróra), de későbbi korok gondolkodóira is (Augustinus, Pascal, 
Descartes). 

7.2 Az epikureizmus 

,Alapítója, Epikurosz (i.e. kb. 342-271) elmélyülten foglalkozott az atom
elmélettel. de ez inkább csak eszköz volt számára ahhoz, hogy megtalál
ja a helyes életvezetés módját. Epikurosz szerint csak szépen és kelleme
sen érdemes élni, a cél a gyönyör (görögül: hédoné) . 

• .. . Amikor azt állig uk, hogy a végcél a gyönyör. nem a kicsapongások gyönyörei
rő l beszélünk, ahogyan egyesek magyarázzák, { ... ] hanem arról, hogy testünk ne 

érezzen fájdalmat. lelkünk pedig zavart." 
Epikurosz: LevélAfenoikeuszhoz 

A testi fájdalmaktól az élvezetek bölcs és mértékletes kiélésével sza
badulhatunk meg - vélte Epikurosz. Az erény az "arany középút" 

(aurea mediocritas) megtalálása és követése. A lelki zavarok fő oka pedig 
az istenektől, a haláltól és a természettől való értelmetlen félelem. Az epi
kureus filozófia fő célja. hogy e félelmektől megszabadítson. A tudás 
tehát csak szükséges eszköz a félelem nélküli, nyugodt lelkiállapot 
(ataraxia) eléréséhez. 

Epikurosz és nagy tanítványa, Lucretius Carus arról igyekeztek meg
győzni követőiket, hogy istenek nincsenek, vagy ha vannak is, nem fog
lalkoznak e földi világgal: 

IGAZSÁG HELYETT 
V ALÓSZiNtfSÉG 
+- heurtsztika III. l l . 
� klitikája Augustinus V. 2 
� Hume véleménye VII.4.3 
� a mai fizikában XX: 

�Augustinus V.l -2 
� Descartes VII.3. 1 

GYÖNYÖR (HEDONÉ) 

.. ARANY KÖZÉPÚT" 

FÉLELELM NÉLKÜLISÉG 
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AZ AKARAT SZABADSÁGA 
� a skolasztikában V.5.4 
� a reformációban V.6.1 
�Spinoza filozófiájában Vll.3.3 
� Kant filozófiájában VII .  5. 

IV. 7. A hellenizmus ruozófiája 

.Isteneink természete azzaljár ugyanis, hogy 
Életüket békés nyugalomban töltik örökké, 
Emberi dolgoktól végképpen visszavonulva, 
Menten minden bajtól, nemjenyegetve veszélytöl, 
Bízva saját erejükben. mit se töröcive mivélünk. 
Nem bánják bűnünk. s nem nézik érdemeinket. " 

Lucretius: A természetról 

Ahogy az istenek világa, úgy a halál sem tartozik az emberre: 

.Látnivaló hát. hogy nem keUjélnünk a haláltól, 
Mert aki nincs. nem szenved. s nem számít neki semmit. 
Hogyha világra semjön soha. mert hisz e kurta, halandó 
Létet végnélkűli enyészet váltjafel úgyis. • 

Lucretius: A természetról 

31. ábra. Epikurosz (kb. i.e. 342-271) görögfilozófus 
A számaszi születésü fiatalember 18 éves korában Athénba ment. ahol 
Démokritosz és Platón követöitöl tanult fllozófiát. Késöbb telket vásárolt, és en
nek kertjében tanított. Rendkivül sokat irt. de munkái kevés kivétellel elvesz
tek. Tanítását a fennmaradt töredékekbóL néhány leveléból és követöjének, 
Lucretiusnak tankölteményéböl ismerjük. Epikurosz a kortársak szertnt ked
ves. szeretetreméltó egyéniség volt. Kertjét tanítványaira hagyta. akik minden 
hónapban vidám ünneppel emlékeztek mesterükre. Epikuroszt a középkorban 
erösen lebecsülték (követöit .Epikurosz disznóinak" nevezték). tanainak nép
szerüsége azonban töretlen maradt. 

Epikurosz tanításának fontos része, hogy az egyén míntegy kiléphet 
a társadalomból, és baráti társaságban, gyűlölködés nélkül élheti le lé
tét. E gondolat megvalósíthatósága vetette föl az akarat szabadságának 
kérdését. Az egyén ugyanis része a társadalomnak, a társadalom pedig a 
világrendnek, Kozmosznak. A Kozmoszban törvények uralkodnak, ame
lyek e szerint az egyénre is vonatkoznak, és megszabják döntéseit. Epi
kurosz számára, aki az atomelmélet híve volt, a kérdés így merült föl: ha 
az ember teste is, lelke is atomokból áll, s az atomok mozgását szigorú 
természettörvények szabják meg, akkor érzeteink, gondolataink is en
nek következményei, s ekképp szintén nem tőlünk függenek, azaz nem 
szabadok. Mivel Epikurosz ilyen következtetést nem tudott elfogadni, 

32. ábra. Epikurosz elképzelése a elinamen-ről 

l )  A különféle atomok azonos sebességgel esnek az ürben. 

2) Véletlenszerü elhajlások (clinamenek) keletkeznek. 

3) Ennek révén szétválnak illetve összekapcsolódnak egyes atomok, atomcso
portok. 

4) A véletlenül megfelelö rendbe kapcsolódott atomcsoportokat fonnaként érzé
keljük. (ilyenek pl. gondolataink. elhatározásaink). 
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IV. 7.3 A sztoicizmus 

kétségbe vonta, hogy a törvények érvényessége mindenre kiterjed. úgy 
gondolta, hogy a fizikai hatások- az atomok súlya és ütközése- nagy vo
nalakban meghatározzák ugyan a részecskék pályáját, kisebb és vélet
lenszerü ingadozások (latinul dinamen) azonban mégiscsak föllépnek, 
s ez már elég fizikai alapot nyújt a szabad döntésekhez. A véletlen (görö
gül: tükhé, latinul: eas us) az epikureus szóhasználatban olyan eseményt 
jelöl, amelynek nincs oka. (Nemcsak tudatlanságunk miatt nem ismer
jük tehát az okát.) 

7.3 A sztoicizmus 

A sztoikus irányzat neve onnan ered, hogy megalapítója, a Kition váro
sából származó Zénón (i.e. 333 - 262, csak névrokona az eleai Zénón
nakij az athéni Tarka Csarnokban (sztoa poikilé) tartotta előadásait. A 
késői császárkorig elterjedt irányzat népszerüségét mi sem mutatja job
ban, mint hogy Marcus Aurelius császártól (121-180) az író-filozófus 
Senecán át (i. e. 4- i. sz. 65) az egykori rabszolga Epiktétoszig (50 -120) 
igen sokan vallották és hirdették- noha inkább csak a társadalom mü
veltebb rétegeiben. 

A sztoikusok célja megegyezik az epikureusokéval: a lelki béke -
ataraxia- elérése. Módszerük és világlátásuk azonban egészen más. Míg 
az epikureusok az örömszerző érzelmek (emóció, pathosz) átélésére buz
dítanak, addig a sztoikusok szerint ez csak eltereli a figyelmet az önis
meretröl (.önelsajátitás", oikeiózisz). Aki ismeri, és mintegy .elsajátítja" 
önmagát, az mindig tudatában van annak, hogy ő cselekszik, nem a 
külvilág kényszerének, hanem saját belső késztetéseinek engedve. Mivel 
a külvilág kényszere testi vágyainkon keresztül ragadja meg és tartja 
szolgaságban a lelket, ezért a sztoikus bölcs igyekszik megszabadulni 
érzelmeitől (apatheia), vagy legalábbis keretek közé szorítja azokat. 

" ... a lélek betegsége Zénón szerint hasonlatos a test beteges állapotához. Márpe· 
dig azt szoktuk mondani. a test betegsége alkotórészeinek, a melegnek és a hi· 
degnek, a száraznak és a nedvesnek aránytalan állapota. [ ... /A testrészek ará· 
nya vagy aránytalansága pedig a szépség és a rútság. A szép és a rút lélek 
kifejezéseket analóg értelemben használjuk. [ ... /A lélek emóciQját természetelle· 
nes mozgásnak nevezhetjük, amely afélelem, a vágyakozás és hasonlók hatá· 
sára alakul kL Az efféle mozgások ugyanis nem engedelmeskednek az értelem· 
nek. 
Efféle vakság hatására gyakran a zárat harapj uk, és az qjtót veljük. ha nem 
nyílik elég gyorsan. Ha egy kőben megbotlunk. boszúáUó módon viselkedünk, 
széttöljük és eldobjuk valahova, s eközben a leglehetetlenebb dolgokat monc!Juk. 
E példákból megértheti az ember az emóciókban rejl6 esztelenséget is, meg azt 
is, hogy üyen pUlanatainkban elvakultak vagyunk, mintha nem is volnánk azo· 
nosak azokkal. akik előttefilozófiai dialógusokatfolytattak." 

Khrüszipposz: Az emóciókról 

A sztoikusok nem hittek a véletlenben, mert a világot harmonikus 
egésznek látták, amelyben minden résznek megvan a maga rendelteté
se, feladata (együttérzés, együttműködés: szümpatheia). A folyamatok
ban az isteni értelem (gondviselés) nyilvánul meg, amelyet fölismerhet és 
követhet az érzelmek örvényéből megszabadult emberi értelem. A gond
viselés értelmünk számára természettörvényként jelenik meg.Ilyen gon
dolati közegben az akarat szabadsága és az egyén méltósága nem abban 
áll, hogy igyekszik kibújni a törvények alól (hiszen az úgysem sikerül
het), hanem abban, hogy az önnön lelkében fölismert törvény szerint 
cselekszik. (Esetleg éppen a politikai zsarnokság ellenében.) A végzet (fá-
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VÉLETLEN 
-t veletlen es tudatlanság (Aquinói 
Tamás) V.5.4 
-t detennináció Spinozánál VII.3.3 

SZTOA 

ÖNISMERET (OIKEIÓZISZ) 
f- .ismerd meg önmagad!" 
(Szókratesz) III.7.2 
-t önismeret es istenismeret V.2. 1 
-t Kálvin tanttásában V.6. 
-t szubjektum Descartes-nál VII.3.1 

APATilEIA 

SZÜMPATHEIA 

TÖRVÉNY ÉS FÁTUM (VÉGZET) 
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.Ha beleegyezel végzetedbe, akkor 
vezet, ha nem egyezel bele, akkor 
kényszerít." 

(Seneca) 

KOZMOPOLITIZMUS 

KÖZMEGGYŐZŐDÉS 
� az általános fogalmak keletkezése 
Abelard szertnt V.5.2. 

EMANÁCIÓ 

FORMA ÉS ANYAG = JÓ ÉS ROSSZ 

IV. 7. A hellenizmus mozóflája 

tum) csak azok számára látszik romboló, vak erőnek, akik saját kicsi
nyes érdekeiket és életüket az általános természettörvény elé próbálják 
helyezni. 

Minden lélek eredete közös, görög és barbár, férfi és nő, rabszolga és 
szabad egyaránt képes a törvény felismerésére és követésére. Ezért a 
sztoikusok szerint mindenki egyenlő jogú .világpolgár" (kozmopolita) egy 
világállamban. Ez annyit jelent, hogy elsősorban ember, és csak másod
sorban tagja egy államnak, városnak, családnak vagy bármely más ki
sebb közösségnek. 

Hogyan ismerhetjük fel a törvényt. az igazságot? A sztoikusok szerint 
ismereteink forrása az érzékelés. Átveszik a platóni viasztábla-hasonla
tot: a lelkünkben keletkező képzetek a tárgyak lenyomatai. Ha az érzéke
lés hibátlan lenne, a lenyomat formája hű mása lenne a valóságnak. Mi
vel azonban ez nincs így, az emberek azonos dolgokról is különbözöképpen 
vélekedhetnek. Ha azonban sokan jutnak ugyanarra az eredményre, 
közmeggyőződés keletkezik, amely alól már senki nem vonhatja ki ma
gát. A közmeggyőződés Zénón szerint magát a valóságot ragadja meg, 
mások óvatosabb véleménye szerint csupán beleegyezésünket. 

33. ábra. Epiktétosz (Epictetus} {50-120} görögfilozófus 
Hierapolis frigtat városban született. sokáig rabszolga volt Rómában. Felszaba
dítása után Rómában alapított filozófiai iskolát, de Domitianus császár rende
letére számüzték. Epirusban telepedett le, ahol Szókratészhoz hasonló módon 
tanított tereken, csarnokokban. Jelszava ez volt: .Tüij és tartózkodjál!" Tanait 
ő maga nem írta le, egy tanítványa feljegyzései maradtak fenn, ez magyarul is 
olvasható (Epiktétosz kézikönyvecskéje). 

7.4 Az újplatonizmus 

A Platón tanaiból, valamint püthagoreus és keleti vallásos elemekből 
összeállított újplatonizmus (neoplatonizmus) legnagyobb hatású hir
detője Plótinosz volt. Elgondolása szerint a dolgok sokfélesége az Egyet
len Létező, a Legfőbb Jó kiáramlásából (emanációjából) jött létre. A Jót a 
formával, a Rosszat pedig a kaotikus, alaktalan anyaggal azonosítot
ta. A természeti és lelki jelenségek egyfajta rangsorát, hierarchiáját kap
ta ekképp, amelyben a tökéletesedést a formával való azonosulás, a rom
lást pedig az anyagba süllyedés jelentette . 

• A jobb ugyanis mindig előbbre való a rosszabbnál, és mig az előbbi forma, az utób
bi inkább a forma hiánya . ... (Az anyagban] tóle idegen erő teremt rendet, mivel
hogy önmagától nincs benne semmi jó, hanem csak árnyalak a létezókhöz képest. 
Ezért még léte sincsen, hogy legalább ezen a módon részesülhetne a Jóból, hanem 
csak az egyszerűség kedvéért mondjuk róla azt, hogy van. valójában nem létezik.· 

(Plótinosz) 

A megismerés célja Plótinosz szerint mintegy .fordított irányban" be
járni a kiáradás eredeti útját. A Szellemnek ez a visszafordulása nem 
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IV. Summa 

térbeli vagy időbeli folyamat, hanem az egység fölismerése a sokaság
ban: mintha a sokféle álnyék vizsgálatával ráébrednénk az egyetlen 
fényforrás jelenlétére. Bizonyos pontig racionálisan (észérvekkel) is el
juthatunk ezen az úton, az Egyhez azonban csak az önmagából való kilé
pés (ex-sztázisz, sztázisz: állapot, helyzet, ex: -ból, -ből) során juthat el a 
lélek. 

Noha a neoplatonisták nem fogadták el a keresztyénséget, tarutásuk 
mégis mélyen hatott a keresztyén gondolkodókra, pl. Augustinusra is. 

34. ábra. Plótinosz emanációelméletének illusztrációja 

A hellenizmus filozófiai áramlatal tudományos kérdésekkel is első
sorban etlkájuk megalapozása céljából foglalkoztak. 

A szkeptlkusok (pl. Pürrhón) az ítéletektől való tartózkodást hir
dették, bizonyosság helyett valószínűségről beszéltek. 

Az epikureusok (Epikurosz követői) célja a szenvedélyektől és fáj
dalmaktól mentes, örömtell és szabad élet volt. Epikurosz a szabad
ság lehetőségét az atomok véletlenszerű mozgásában (clinamen) lát
ta. 

A sztoikus irányzat (Epiktétosz, Marcus Aurelius, Zénón) szigorú 
determinizmusa ezzel szemben a sorsunkba és a természeti folyama
tokba való nyugodt beletörődést hirdette (apatheia). 

Az újplatonizmus (Plótlnosz) az egyéni kötöttségektől való meg
szabadulást tűzte ki célul. 

135 

EGYSÉG A SOKFÉLESÉGBEN 
-7 univerzalizmus és nominalizmus 
vitája a középkorban V.5.2 

EXSZTÁZISZ 
(-révület (sámánok) 1 . 1 .3 
(- görög jósok III. ! .  

35. ábra. Plótinosz {205-270} 
neaplatonistafilozófus 
Alexandiiában tanult, majd Rómá
ban nyitott filozófiai iskolát. Életéről 
nem sokat tudunk. Életrajzírója. 
Porphüliosz így jellemzi: "Plótinosz a 
filozófus. aki kortársunk volt, mintha 
csak szégyellte volna. hogy testben 
lakik. E beállítottsága miatt sem 
származásáról nem volt hajlandó be
szélni. sem szüleíről. sem pedig szü
löhazájáról." Hitelesnek tartott szob
rát is titokban. tudta nélkül 
készítették el. 

Summa 
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136 IV. Irodalomjegyzék 

Kérdések, problémák 

l .  Hogyan befolyásolja a tudás a szabadságot? Az itt felsorolt vágyak, kívánságok mely esetekben ütköznek 
természettörvénybe, s mely esetekben jelent korlátozó tényezőt a tudás hiánya? 
a) Megállítom a Napot az égen! 
b) Röpülni fogok! 
c) Szeretnék örökké fiatal maradni . .. 
d) Akarom, hogy a viz ne 100 °C-on fonjon! 
e) Egyedül elhúzom az egész hajót! 
j) Szeretnék sakknagymester lenni! 

2. Epikurosz a szabadság forrását a véletlenben látta. Van-e egyáltalán véletlen, vagy csak tudatlanságunk mi
att gondoljuk így? Ha csak tudatlanságunk miatt: szabadságunk is csak hibás vélekedés? Létezhet-e olyan 
esemény, amelynek nincs oka (pl. :  köztekedési baleset, ötös találat a lottón)? 

3. Arcképe alapján milyen egyéniség lehetett Epikurosz (TV. 3 1. ábra) illetve Lucretius (III .  12 .  ábra). Vajon si
került-e megvalósítaniuk az ataraxia állapotát? 

4. Milyen párhuzam vonható a Plótinosz szerinti Rossz és a Démokritosz szerinti Vákuum között? Közös erede
tűek-e ezek a fogalmak, s ha igen, felhozhatók-e Plótinosszal szemben is az atomelmélet elleni érvek? 

5. Hogyan vélekedjünk a közmeggyőződésről mint az igazság mércéjéről? Arányos-e egy érv súlya azzal, hogy 
hányan vallják? Különbözik-e ebből a szempontból az érzet és annak megítélése? 

6. Miért tartunk bizonyos lehetőségeket valószínüeknek, másokat pedig nem? Szükséges-e ehhez valamely tu
dományos elmélet (rendszer) előzetes elfogadása, vagy elegendő csupán nagyszámú független eseményt 
megfigyelni? Szembefordíthatók-e érveink a szkeptikusok állításával? Pl. :  
a) Piros az ég alja: aligha szél nem lesz. (Petőfi) 
b) A folyó nem folyhat visszafelé. 
c) Megszülettél. tehát meg is fogsz halni. 
d) Meghalsz. tehát föl is fogsz támadni. 
e) A hóvirág hamarabb nyílik. mint a kökörcsin. 

7. Püthagorasz szerint a világ: Rend (Kozmosz) . Egyetértett-e ezzel az állítással Pürrhón, Epikurosz, Epiktétosz 
és Plótinosz? 

Irodalomjegyzék 

- Euklidész : Elemek. GONDOLAT. 1983. � 
Szabó Árpád előszavával. 
Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzole I-II. , 
HELIKON, 1978. (Marcellus - Arkhimédész) 
Cicero: Válogatott múve� EURÓPA, 1 987. 
Firmicus Matemus: Asztrológia. A pogány 
vallásole tévelygéseirőL HELIKON. 1984. 
Seneca: Vigasztaláso/c, EURÓPA, 1980. 

:::::::: � Sztoilcus eti/cai antológia. GONDOLAT, 1983. 
Zénón, Kleanthész, Khrüszipposz, Poszeidó
niosz, Seneca. Marcus Aurelius, Epiktétosz, 
Diogenész Laertiosz, Cicero, Plutarkhosz 
írásaiból, - Steiger Kornél jegyezeteiveL 

:::::::: � Antik szkepticizmus ATLANTISZ, 1998. 
Cicero- és Sextus Empiricus szövegek. 
Kendeffy Gábor bevezető tanulmánya. 
Plótinosz: Az Egyről. a szellemről és a léle/c
ről, EURÓPA. 1986. 

Marcus Aurelius: Elmélkedése/c, EURÓPA. 
1983. 

� a Szabó - Kádár: Antik természettudomány 
GONDOLAT. 1984. 

� Szabó Árpád: Érvelő görögök in: Gólyavári 
esték R1V MINERVA, 1 986. 

� Szabó Árpád: A görög matematika lcibonta
lcozása, MAGVETŐ, 1978. 

� Hoyle, Fred: Stonhenge-től a modem lcoz
mológiáig, MAGVETŐ, 1978. 

� a  Szabó Árpád: Antik csillagászati világkép 
1YPOTEX, 1998. 
Árnyék - naptár - földrajz - geometria. 

� a Pólya György: Matematilcai mód.szerelc a ter
mészettudományokban, GONDOLAT, 1984. 

� Száva István: A szirakuzai óriás (Arkhimé
dész élete). MÓRA. 

� a Katona Ferenc: Az agy felfedezése GONDO
LAT. 1969. 
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V. HITBOL NYERT TUDAS 
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.,Ki oLyan vak szellemiLeg, hogy ami a moz
gó lestele körében érteLemről árulkodik, azt 
ne az isteni hatalomnak és kormányzás
nak tulajdonítsa, noha meghaladja az em
beri értelmet és akaratot? Hacsak nem a 
véletten alakította oLyan finoman és ará
nyosan a parányi élőlények tagjait! Ha 
azonban valaki tagadja a vélellent. akkor 
meg kellene engednie. hogy mindez csak 
az értelemfeltételezése mellettjöhetett lét
re. [. . .  j 

Annál több kérdést vetfel. hogy a bolha 
végtagjai oly csodáLatos rendet és tagolt
ságal mutalnak. miközben az emberi élet 
számtalan zavar állhatatlanságában hány
kolódik és hullámzik. 

· Hasonló történne. ha valaki rövidlátó, 
és mivel a mazailepadló sormintáin csak 
egyetlen mozaikszemetfogna be tekintete. 
kontárnak minősítené a művészt. mint aki 
elvétette az elrendezést, nincs harmónia
érzéke, s mindezt azért, mert a mazailekö
vek változatosságát kuszaságnak látná, 
mert ő maga nem tudja a mintákat egy 
harmonikus összképbe összefogva szem
lélnL A kevésbé művelt emberekkel sincs 
másként. akik szellemi gyöngeségüle kö
vetkeztében képtelenek a dolgok összefüg
gésének és összhangjának felfogására, ha 
valamibe beleütköznek, ami meghaladja 
gondolkodási képességüket, azt állítják: a 
dolgokban nagy a zűrzavar. " 

Augustinus: A rendről 
(Vanyó László fordítása) 
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l .  A keresztyénség születése 

l .  l A történeti háttér 

A klasszikus görög és az abból kibomló hellenisztikus szemléletmód 
mellett régóta jelen volt Európában egy másik világlátás is. Ennek leg
főbb jellemzője, hogy benne a gondolkodás (is) a vallásos élet része, an
nak szolgálatában áll. Földrészünkön három ilyen nagy, a gondolkodás 
egészét meghatározó monoteista vallás vált meghatározóvá: a zsidó, a 
keresztyén és az iszlám (mohamedán) . Ezek elterjedése három szelle
mi korszakot jelöl ki. A zsidó, majd az abból kinövő keresztyén vallás az 
ókor végére vált általánosan elfogadottá: ez a patrisztika kora. A korai 
középkorban jelent meg az iszlám, a késői középkor pedig az iszlám mü
veltség egyes elemeit is magába olvasztó keresztyénség: a skolasztika 
virágkora. 

A patrlsztika kora történetileg a keresztyénség megjelenésével és ül
döztetésével kezdődik (i.sz. 1-11. század). Ezt zárta le a római Constanli
nus (Nagy Konstantin) császár türelmi rendelete, az ün. milánói ediktum 
(latinul kiadvány, rendelet) , mely egyenjogú vallássá tette a keresztyénsé
get (i.sz. 313).  majd a nicaeai zsinaton (3 25-ben) államvallássá nyilvání
tották. Justinianus császár 529-ben záratta be az antik filozófia folyto
nosságát jelképező platóni Akadémiát. Ez az időpont közel esik 4 76-hoz, 
a Nyugatrómai Birodalom bukásához, amely politikai, gazdasági és ka
tonai értelemben szakitotta meg az antik folyamatosságot. A Keletrómai 
Császárság (Bizánci Birodalom) területén azonban még ezer éven át fo
lyamatosan élhetett az antik hagyomány, ezért itt nehezebb határt húzni 
az ókor és a középkor közé. (Bizáncot csak 1453-ban foglalták el a törö
kök.) 

A "középkor" kifejezést reneszánsz kori gondolkodók használták 
először. Azt akarták vele kifejezni, hogy egy elmúlt, meghaladott idő
szakról van szó, amelyet az .. új kor" (az újkor) gyökeresen más szemlélete 
vált fel. Ennek ellenére a középkor végét jelző határvonal sem éles. V aliá
si értelemben a reformációhoz, azaz azokhoz a gyökeres reformokhoz 
köthető, amelyekkel Luther, Kálvin és mások alakitották át a keresz
tyénséget (Luther 1517 -ben, Kálvin 1536-ban hirdette meg reformját) . A 
természettudományok területén Kopernikusz fő müve 1543 -ban jelent 
meg ( .. kopernikuszi fordulat"). E szellemi váltások közel vannak Amerika 
fölfedezéséhez (Kolumbusz, 1492). A polgári forradalmak (1640-ben 
Anglia, 1789-től Franciaország) a politika a gazdaság és a jog terén hoz
tak gyökeres fordulatot. A középkor tehát több mint ezer év története, a 
IV-XVI. század között. 

1 . 2 A zsidó hagyomány 

Az ókori Római Birodalom államvallása sokistenhiten alapult (politeiz
mus), és befogadó jellegű (szinkretikus) volt. Az eredeti római istenek 
mellett ki-ki hódolhatott olyan szellemi hatalomnak, amilyennek akart, 
illetve amelyikhez népe szokása kötötte. Templomokat, szobrokat is 
ernlehettek az "idegen" isteneknek, akár Rómában is. Egyetlen - inkább 
csak formálisnak tekintett - követelmény az volt, hogy a római főisten
nek, Jupiternek meg kellett adni a legnagyobb tiszteletet. Ez voltaképp a 

Az V. fejezet címlapképe. Apostolfej 
a krakkói Mária-templomból, 
Weit Stoss alkotása 

PATRISZTIKA 

-t Bizánc szellemi öröksége Vl. l .  l 

A KÖZÉPKOR 

-t V.6. 
-t VI. l .  

A HELLENIZMUS 
SZINKRETIZMUSA 
� egyiptomi szin.kretizmus II. l 

-t Bizánc szellemi öröksége Vl. l. l 
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BIBLIA 

MÁGIA- ÉS MÍTOSZELLENESSÉG . 

� ősi animizmus L l .  l 

� a  bolygók mint istenek 11.1 . 2  

KERESZTÉNY, KERESZTYÉN 

NEMZETEK FÖLÖTTI VALLÁS 

V. l .  A keresztyénség születése 

római uralom elismerését jelentette a tartományok és a népek részleges 
autonómiájának (önrendelkezésének) fenntartásával. 

E rendszer a zsidók, majd a keresztyének ellenállásán tört meg. A zsi
dók által lakott Judea meghódítása katonailag nem jelentett nagy ne
hézséget a légiók számára, ám a zsidók formálisan sem voltak haj landók 
hódolni az általuk bálványnak tartott római istenek előtt. Ők ugyanis ki
választott népnek tartották magukat, akiknek szigorúan ragaszkodniuk 
kell az egyetlen lsten által kinyilatkoztatott parancsokhoz és elvárások
hoz (monoteizmus, egyistenhit). Ezek írásos formában a szent könyv, 
a Biblia (gör: könyvek) ószövetségi részében találhatók. 

"I. ( ... ) Ne legyenek idegen isteneid én előttem. 
II. Ne csinálj magadnakfaragott képet és semmi hasonlót azokhoz, amelyekfenn 
az égben, vagy amelyek alant a .földön vagy amelyek a vizekben ajöld alatt van
nak. Ne únádd és ne tiszteld azokat ( . . .  r 

Biblia. II. Mózes 

Az Ószövetség több könyvében is központi jelentőséget kap a "fara
gott képek", azaz a bálványimádás tilalma (Mózes. Ézsaiás) . Ez a tiltás 
sokkal több formaságnál: azoknak az értékeknek a féltő és minden mást 
kizáró őrzését jelenti, melyek magától Jahvétól (az egyedüli Istentől) 
erednek. A bálványimádás tilalma általános értelemben mindenfajta 
mágia és mítosz elutasítását is jelentette. A Nap, a Hold, a tűz, szelek, 
a a tengerek az ősi szemléletmód szerint istenségek, akiket tisztelni kell, 
nem pedig kutatni. A Biblia üzenete szerint viszont ezek is teremtmé
nyek, lsten ajándékai az embemek. Megismerésüknek, felhasználásuk
nak nincs akadálya, sőt éppen ez az ember feladata ( l Mózes) . 

Ez a szemléletmód lehetövé tette a természet elfogulatlan, kötöttsé
gektől mentes vizsgálatát, ami jóval késöbb a modern természettudo
mányok alapjává vált. 

l .  3 A patrisztika 

A zsidó nép szellemi-vallási elkülönülése az ókorban azt eredményezte, 
hogy a hellenizmus szemléletét nem tudták és nem is akarták elfogadni. 
Rendületlenül bíztak abban, hogy Jahve szabadítót, Messiást küld 
(messijah, héberül szabadító) , aki eltörli rabságukat és beteljesíti lsten 
ígéreteit. Noha kisebb zsidó közösségek sokfelé éltek, a zsidó nép elkülö
nülése a Római Birodalomban alapvetöen mégis csak egyetlen provinci
át érintő helyi konfliktus maradt. A názáreti Jézus (kb. i. e. 3 / 7 - i. sz. 3 3 )  
tanitása és élete azonban fordulópontot jelentett. Ellenfelei tévtanítót, 
tanítványai és követői a várt Messiást, Krisztust látták benne, ezért ma
gukat krisztuskövetönek. latinosan christianusnak nevezték. Szláv köz
vetitéssei ebből ered a magyar keresztyén Ul. keresztény kifejezés. Jé
zus azonban nemcsak a zsidóságot osztotta meg, hanem az egész 
hellenisztikus birodalmat is: tanitásának érvényét ugyanis minden em
berre kiteijesztette, igy mindenkit állásfoglalásra késztetett. Jézus és az 
apostolok életét, tanításait a keresztyén Biblia második része, az Újszö
vetség tartalmazza. 

A keresztyének kezdetben főleg zsidók voltak, a kereszténység azon
ban hamarosan - főként Pál apostol téritö útjai következtében - nemze
tek fölötti, bárki által vallható és vállalható hitté vált. Az öskeresztyén 
közösségek eredetileg ugyanúgy szemben álltak a hellenisztikus-római 
gondolkodásmóddal, mint a zsidók. Tanaik gyors teijedése rémületet 
keltett a birodalom vezetőiben, akik üldözésekkel próbálták megtörni 
öket - sikertelenül (Újszövetség: Apostolok cselekedetei). 
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V. 1 .3 A patrisztika 

Ezzel párhuzamosan más, keleti eredetű vallások is hódítottak a ha
talmasra duzzadt birodalomban. Legfontosabb ezek közül a perzsa 
Mithrasz-kultusz és maniebeizmus volt. E kételvű (dualista) tanok hí
vei a Jó és a Rossz istenség harcaként látták és élték meg a világot. 

Az őskeresztyén egyház hiveinek, gondolkodóinak ilyen körülmények 
között hármas feladatuk volt. 

l )  Átgondolni és megfogalmazni, hogy mi az, amiben vállalják a kö
zösséget a zsidó hagyománnyal, és miben nem. 

2) Megvédeni a keresztyénséget a "pogány" (hellenisztikus) támadá
soktól (apologéták, "hitvédők") ;  kifejteni, érthetővé tenni azt olyan embe
rek számára is, akik más nyelvet beszélnek és más hagyományok közt 
nőttek fel.  

3) Világossá tenni a különbséget a keresztyénség és a sokféle keleti 
dualista vallás között, föltárni ezek hibáit. 

Az ősegyház hívei nem csak szavakkal érveltek igazuk mellett. Sokfé
le csodálatos esemény (pl. betegek gyógyulása) kísérte működésüket. 
amit jelnek, bizonyítéknak tekintettek .  Az üldöztetések idején a vérta
núk (mártirok) saját kitartásukkaL bátorságukkal tettek bizonyságot hi
tükről. 

l. ábra. Dura-európaszifalfestmény részlete, valószínűleg Zoroasztert áb
rázolja 
A manicheizmus egyik elödje a perzsa Zoroaszter-vallás volt. Zoroaszter 
(Zarathustra) tanítása szelint Ahura-Mazda, a tüz, a fény és a jóság istene 
küzd Ahrimannal a sötétség, a gonoszság és a rossz istenével. A Perzsiából 
származó vallásnak ma ls vannak követöi. 

Constanlinus türelmi rendelete után elérkezett az idő, hogy a radiká
lis szembenállás helyett megkíséreljék a hellén kultúra és birodalom 
szellemi átformálását. A hitviták közben kristályosodott kí a keresztyén 
teológia (hittudomány) sajátos logikai rendszere. Azokat a tanítókat, 
akík bölcsességük, egybehangzó véleményük és feddhetetlen életük mi
att a keresztyén teológia megalapozói lettek, egyházatyáknak (patres 
ecclesiae, lat.) nevezték. Innen a korszak neve: patrisztika. 

A keresztyénség minden irányzata megegyezett abban, hogy a helyes 
gondolkodás alapja. összes "premisszája" emberen kivüli forrásból, Is
tentől ered. Az isteni üzenetet kinyílatkoztatásnak, az üzenetet tartal
mazó irásokat sugalmazott irásoknak nevezték. Az ősegyház korának és 
a patrisztikának egyík fő kérdése éppen az volt, hogy mely irások tekint
hetők sugalmazottnak, s melyek azok, amelyek csupán emberi véleke
déseket tartalmaznak. E kérdésekben az egyházatyák egybehangzó véle
ménye és az időnként összehívott zsinatok döntései váltak mérvadóvá 
(szünodosz = összejövetel, püspöki tanácskozás görögül). A másik fel 
adat az összeállított gyűjtemény, a Biblia helyes értelmezése és fordítása 
volt. A fordítás maga is értelmezés, hiszen az egyes nyelvek logikája más, 
szavaik nem pontosan ugyanazt jelentik. Az első ilyen vállalkozás a "het
venes" Biblia (Ószövetségi része) volt, melyet - a hagyomány szerint 
hetvenkét bölcs fordított görögre (Septuaginta). Az egyik legjelentősebb 
keleti (görög) teológiai író, Órigenész ( 1 85? - 25 1 /3) ezt a fordítást vetette 
össze a később készült változatokkal , s azokat hat hasábban egymás 
mellé írta (Hexapla). így lehetővé vált az egyes változatok gondos össze
hasonlítása, az esetleges fordítási hibák kiszűrése. Órigenész nevéhez 
fűződik a Biblia allegorikus értelmezése is. Eszerint a szöveg szó szerinti 
("test" szerinti) értelme mellett a történetek allegorikus, szellemi jelen
tést is hordoznak. A mélyebb értéshez ezek ismerete is szükséges. 
Órigenész néhány tételét az egyház tévedésnek minősítette, jelentőségét 
azonban nem vitalják. 

141 

DUALISTA TANOK 
f- jó és rossz Plótlnosznál IV. 7.4 
� filozófiai dualizmus (Descartes) 
Vl1.3. 1 

TEOLÓGIA 

PATRISZTIKA 

f- premisszák Ill .  l l . 

f- természettudományos axiómák IV. 

ZSINATOK 
f- közmegegyezés, mlnt az lgazság 
alapja IV. 7. 

�bibliakritika V.6. 1 

ALLEGORIKUS ÉRTELMEZÉS 
� "kettös Igazság" tana V.4.2 
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2. ábra. Részlet Őrigenész görög 
nyelvű Szentírás-kommentárjából 
Órigenész apja 202-ben keresztyén
üldözések következtében vesztette 
életét. Mesterei az újplatonikus 
Ammóniosz Szakkasz és a keresztyén 
Alexandriai Kelemen voltak. Maga ls 
korán tanítani kezdett. egy ideig az 
alexandriai katékhéta iskolát vezette. 
Mivel püspökével összetüzésbe ke
rült, az alexandriai zsinat kiközösí
tette. Palesztinában nyitott önálló is
kolát. Decius császár keresztyénül
dözései idején öt is bebörtönözték és 
megkínozták. szabadulását nem sok
kal élte túl. Legnagyobb munkája a 
Hexapla-Biblia összeállítása. Müvel 
közül A princípiwnokról cím ü az elsö 
összefoglaló dogmatika, a Kelzosz el
len címü pedig hatásos hitvédö írás. 

DOGMA 

ERETNEK 

SZERZETESRENDEK 

.,ORA ET LABORA'' 
� automaták V. 7.4 
� az örökmozgó ábrándja V1 .9. 1 
� az .Embergép" Vl1.6.2 

V. l. A keresztyénség születése 

A hitvitákban elfogadott hittételeket a továbbiakban a gondolkodás 
alapjainak, prernisszáinak, dogmáknak tekintették. (Dogma = véle
mény, nézet, tantétel görögül). Aki a dogmák érvényességét kétségbe 
vonta vagy a dogmák közül egyeseket elfogadott. másokat nem, eret
neknek minősítették és kiközösítették (hairezisz = válogatás görögül). 
Az eretnek tanok közül sok követökre lelt és eretnekmozgalmak formájá
ban terjedt. Ezek a törekvések végigkisérték a keresztyénség történetét 
és sokszor társadalmi követelésekkel is összekapcsolódtak. A vallási tü
relmetlenség gyakran vezetett nyílt harchoz, az ellenfél teljes elszigetelé
séhez vagy akár fizikai megsemmisítéséhez. Mindenképpen szükségessé 
tette azonban az érvelést. a saját nézetek pontos megfogalmazását. Ezért 
a teológia felépítésében egyaránt fontos szerepet játszottak az eretnek 
tanítók és tudós ellenfeleik. 

l .  4 A szerzetesség 

A keresztyén tanítás elvárásainak megvalósítása a mindennapi életben 
nagyon nehéznek látszott. Ezért sokan kivonultak a társadalmi kötelé
kek közül, így kisérelve meg elérni a szabadságot és a lelki tökéletességet 
(remeték, anakhoréták). A III-IV. században ezekből a remetékből szer
veződtek meg az első szerzetesrendek. 

A szerzetesség hatása az európai kultúrára sokirányú. 
A rendek egy részében (nyugaton főként a bencésekné!) üdvös és 

ezért kötelező volt a rendszeres testi munka. Híres jelmondataik: .Ora 
et labora" (.Imádkozzál és dolgozzáll") és .Laborare est orare" (.A munka 
imádság"). A munka megbecsülése tehát részben vallási indíttatású volt: 
ezáltal fogadták el, vállalták magukra Ádám büntetését (I.Mózes 3. 17  - 19). 
Ugyanakkor azonban bíztak abban, hogy Jézus leveheti ezt a terhet a 
megtisztult ember vállairól. Ezért nem utasították el a munkát könnyítő 
technikai találmányokat, melyek gyakran a rendházak révén teljedtek el 
Európában (pl. vízimalmok). A gépek megbecsülését és elterjedését a vi
lágí életben az egész középkorra jellemző tartós munkaeröhiány is elő
mozdította. 



forrasok_szurke.indd   143 2017. 02. 15.   8:45

V. 1.4 A szerzetesség 

A rendek egy részében az erre képzett, tehetséges rendtársak rnun
kája a Biblia és más könyvek másolása volt. A kolostorkönyvtárakban 
így maradhattak fenn, sőt terjedhettek ókori szerzők rnűvei is. Nem az 
ókori kultúra egészét őrizték meg így, csak azt a részt, amit a hellén rnű
veltségből értékesnek, hasznosnak tartottak. Ahhoz viszont gyakran 
magyarázatokat, kommentárokat fűztek, új szempontokkal gazdagítva a 
rnűvek tartalrnát. 

A rnonostorok (a késői középkortól: kolostorok) rnellett rnűködő ko
lostoriskolák váltak a középkori oktatás alapjaivá. Többnyire kolostor
iskolákból alakultak ki a középkori egyeternek is. Néhány rend kifejezet
ten tanítási-predikációs feladattal jött létre (dominikánusok, jezsuiták, 
piaristák). Alapvető szerepet játszottak a szerzetesrendek a kialakuló 
magyar állarn rnűvelődésének rnegszervezésében is. 

3. ábra. V"tzimalmok sora egy középkorifarncia városban 

A jól felszerelt kolostorok lehetőséget adtak tehetséges rendtársaik
nak arra, hogy tudományukat rnűveljék, gazdagítsák, rnentesen a Inin
dennapos megélhetési gondoktól. így például a gyógyfüveket gondosan 
ápolt kolostorkertekben terrnesztették, a füvekből kivont főzetek készí
tése gyakran orvosi-alkimista laboratóriumokban zajlott, a megromlott 
látásúak számára az üvegcsiszoló rnűhelyben lencséket készítettek. 

A szerzetesek nem rnindig négy fal közt élték életüket. Ellátogathat
tak más kolostorokba, így lehetőségük volt - többek között - tapasztala
taik megvitatására is. A latin illetve - a keleti részen - a görög nyelv álta
lános ismerete Iniatt e tudós megbeszéléseknek nyelvi akadálya sem 
lehetett. 

143 

-t arab kommentárok V.4. 1 . 2  

KOLOSTORISKOLÁK 
-t a jezsuitái< hatása a tudományos 
életre V.6.3 

4. ábra. Kolostortemplom 
A korai kereszténységre jellemzö ro
mán stílusban épült. 
Vézelay. Franciaország 

LABORATÓRIUM 
-t alkim!a V.7.3 
-t skolasztikus viták V.5. 1 
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Summa 

Kérdések, problémák 

V. l. A keresztyénség születése 

A monotetsta vallások (zsidó, keresztyén, tszlám) hívői számára a 
gondolkodás ts a vallásos élet része. A keresztyén ókor írói, teológu
sai az egyházatyák (patres ecclesiae), a ko� a patrtszttka. 

A patrtszttka bölcseletének célja a zstdó-keresztyén és a hellenisz
tikus világszemlélet k11lönbségetnek megfogalmazása, és - ahol ez le
hetséges - egyeztetése. A Római Birodalom államvallása politeista és 
sztnkretlkus volt, ez szemben állt a zsidóság és a keresztyénség mo
notelzmusával és az ebből következő viselkedéssel (bálványimádás 
ttlalma). 

A keresztyén teológia (hittudomány) kttndulópon�a a sugalma
zottnak tekintett írások gyújteménye a Biblia lett. Az ezen alapuló ér
vetéseket igaznak, az ettől eltérő, vagy csak részben megegyező értel
mezéseket eretneknek nyilvánították az egyházatyák. illetve gyúlésetk, 
a zsinatok. 

A szellemi élet és a gazdaság terén az ókor végétől az egész közép
koron át meghatározó szerepet játszottak a szerzetesrendek. 

l .  A matematika axiómákból és posztulátumokból, a hittudomány hittételekból indul ki. Milyen hasonlósá
gokat és különbségeket találunk a matematikai bizonyitás és egy teológiai okfejtés között? 

2. Premisszák elvetése érvelés közben logikai hiba, dogmák elvetése viszont eretnekség. Mi a hasonlóság és a 
különbség a kettő között? 

3. Előfordul-e ma is, hogy gondolatmenetünket tekintélyérvekre alapozzuk? Hiba-e ez? Ha igen, mely esetek
ben? Értékeljük ennek alapján az alábbiakat: 
a) politikus ígéretei választások előtt; 
b) lexikon meghatározása; 
c) tanár kijelentése; 
d) vezérőrnagy napiparancsa; 
e) csillagjós horoszkópja. 

4. Gyűjtsünk további példákat tekintélyérven alapuló mai érvelésre a mindennapi életből! 

5. Olvassuk el a Biblia azonos verseit (pl. I. Mózes l ,  1-25.) különbözö (magyar) fordításokbani Miben térnek 
el egymástól a fordítások? Különbözik-e a szöveg értelme is? 

6. Vajon plurálissá (sokszínűvé) tette-e Órigenész a keresztyén gondolkodást a Hexapla-Biblia megjelenteté
sével vagy éppen az ortodox tanítást erősítette meg? 

7. "Aki nem dolgozik. ne is egyék!" - Olvassuk el Pál apostol hiressé vált mondásának indoklását is a l. és II. 
Thesszalaniki levelekbóL Mi a munka megbecsülésének oka Pál szerint? 

8. "Ajlandriai Won.unholt kolostorában élő idős apát, Szent Winnoc elvállalta, hogy saját kezével őröl lisztet a 
barátok és a kéregető szegények ellátására. A szerzetesek elcsodálkoztak, miképpen búja az idős és erőtlen 
apát a nehéz munkát, és meglesték. Nagy meglepetésükre azt látták. hogy az apát csakfelemelt karokkal 
imádkozik. a malmot Isten akarata forgatta. n (A középkori legendát idézi Endrei Walter.) 
Milyen következtetés vonható le a fenti történetból Isten, ember. munka és gépezet viszonyáról? Különbö
zik-e ettöl a munka mai megítélése? 

9. Olvassuk el Arkhimédésznek a mechanikáról írt véleményét (Plutarkhosz szerint) a IV. fejezet címoldalánl 
Vessük össze Szent Benedek nézetével (bencés regula). Milyen szemléleti különbség fedezhető fel a kettő 
között? Mi lehet a különbség oka? 

10. Milyen szempontból illeszkedtek be a szerzetesek a társadalomba. és mi az, amiben elkülönülnek attól? 
Különbözik-e ettől a mai szerzetesrendek élete? 
Tervezzünk olyan kolostort, melyben az élet a mai technika lehetőségeihez igazodik! Miben különbözik ez 
az általunk elképzelt "ideális otthontó!"? 
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2 .  A törvények 

2 .  l Az igazság 

A hellenisztikus (görög) és a zsidó-keresztyén gondolkodás egyaránt ab
ból indult ki. hogy van igazság, s hogy egy állítás igazságának feltétele 
az ellentmondásmentesség. A görög filozófusok azonban csak egy adott 
gondolatmeneterr belül ragaszkodtak a kiválasztott premisszákhoz. Egy 
másik filozófus másféle gondolatait éppügy méltányolták, ha az a saját 
rendszerén belül logikus volt. (Például a heliocentrikus és geocentrikus 
világrnodenek vagy az atomelmélet híveinek és ellenfeleinek érvelése) . 
Mindez azt eredményezte. hogy - a viták ellenére - sokféle elmélet élt egy
más mellett. a hellenisztikus gondolkodás pluralista (.sokszinű") volt. 

A zsidók és keresztyének számára a kinyilatkoztatás szava jelentette 
a megkérdöjelezhetetlen premisszát. minden további gondolatot erre 
igyekeztek visszavezetni. Ez a gondolkodásmód ortodox (görögül ort
hósz = egyenes, igaz; doxa = tanítás, nézet). 

A görögöknek az igazság objektív, rajtunk kivül álló, legföljebb képes
ségeink fogyatékossága miatt nemjutunk el hozzá. Az önismeret is csak 
ezen személyes hibák kiküszöbölése miatt lényeges. Végeredményben 
nem az a fontos. aki vizsgálódik, hanem az, amit vizsgál. A zsidóknak és 
keresztyéneknek Isten személye jelentette az igazságot, ami ezért sze
mélyes. nem vizsgálható úgy, mint valami tárgy. Noha ezt az igazságot 
nem lehet .birtokba venni". részesülni lehet belöle. A helyes önismeret e 
részesülés miatt az igazság ismeretéhez is elvezet. A Biblia újszövetségi 
része drámai erövel jeleníti meg e két szemléletmód ellentétét: 

.Felelte Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem. és azért jöt· 
tem e világra. hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki igazságból való, 
hallgat az én szómra. 
Mondta néki Pilátus: mi az igazság?" 

János evangéliuma 

+-- Pannenidész Ill.5. 1 
+-- a logika alapelvel Il l . l l 

PLURALISTA GONDOLKODÁS 

ORTODOXIA 

OBJEKTÍV ÉS SZEMÉLYES 
IGAZSÁGFOGALOM 

5. ábra. Munkácsy Mihály: Jézus 
Pilátus előtt 
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.. TÜKÖR ÁLTAL HOMÁLYOSAN" 

SZKEPSZISBŐL BIZONYOSSÁG 
f- szkeptikusok IV. 7. l 

-t kétely Descartesnál VII.3. 1 

f- szárnyas fogat - hasonlat III.8. 1 .2 

V. 2. A törvények 

E két egymástól gyökeresen eltérő szemléletmódot elsőként Pál apos
tol (Paulus) próbálta összevetni . Pál a gyermeki beszédhez és gondolko
dáshoz hasonlította a keresztyénség elötti bölcseletet, amely hozzátarto
zott a múlthoz, de túl kell lépni korlátain. A görög filozófia egyes elemei, 
elsősorban Platón gondolatai azonban megváltozott formában fontos 
szerepet kaptak a keresztyénségben is. Maga Pál is Platón barlangha
sonlatának szép változatát használja a régi tudás elégtelenségének jel
lemzésére .. Tükör által homályosan látunk" . 

• A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások. eltöröltetnek; 
vagy akár nyelvek, megszűnnek; vagy ismeret, eltöröltetik. 
Mert rész szerint való bennünk az ismeret. rész szerint a prófétálás: de mikor eljő 
a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. 
Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek. úgy gondolkodtam, mint gyer
mek. úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férjiúvá lettem, elhagytam a 
gyermekhez illendő dolgokat. 
Mert most tükör által homályosan látunk. akkor pedig szinról szinre; most rész sze
rint van bennem az ismeret. akkor pedig úgy ismerek majd. amint én is megismer
tettem " 

Pál levele a Korinthusbeliekhez 1 3. 

6. ábra. Paulus, Szent Pál apostol (?-i. sz. 67}, eredeti zsidó nevén Saul 
A kis-ázsiai Tarsusban született. és Jeruzsálemben tanult hittudományokat 
Buzgó farizeus (zsidó írástudó) lett, aki elítélte és üldözte a születő keresztyén
séget. Egyik útján. a damaszkuszi kapu előtt azonban látomása támadt. s en
nek hatására gyökeres fordulatot vett az élete: a keresztyén hit apostola, ter
jesztője lett (.pálfordulás") .  Missziós útjai során bejárta az akkor ismert világ 
nagy részét, többek között a filozófiai iskoláíról híres Athént. Korinthoszt és 
Epheszoszt is. Mint egyszeru beszédű, de nagy műveltségű ember. méltó vita
partnere lehetett a görögöknek: nagy szerepe volt abban. hogy a keresztyénség 
a filozófiailag iskolázott emberek körében is elteljedt. 

A hellenizmus kultúrájának sokszínüsége szükségképpen vezetett a 
szkepticizmus terjedéséhez. Ezek a görög filozófiai áramlatok fiatal ko
rában hatottak a nyugati patrisztika legjelentösebb bölcselöjére, Augus
tinusra (Szent Ágostonra) is. A kételkedés, mint gondolkodóhoz méltó 
magatartás idősebb korára is jellemző, de most már az Istenhez vezető 
út kiindulópontja lett. 

.Ki vonná kétségbe, hogy él. emlékezik, belát, akar, gondolkodik, tud, ítél? Mivel
hogy ha kételkedik is, él; ha kételkedik, emlékezik arra. amiben kételkedik; ha ké
telkedik, felismeri. hogy kételkedik; ha kételkedik. akkor bizonyos akar lenni; ha 
kételkedik, akkor gondolkodik; ha kételkedik, akkor tudja. hogy nem tud semmit: 
ha kételkedik, akkor tudja. hogy nem szabad meggondolatlanul beleegyezését ad
nia. Kételkedhet az ember. amiben csak akar, de ezekben nem kételked.het: mert 
ha ezek nem volnának, akkor még csak kételkedni sem tudna semmiben. " 

Augustinus: A Szentháromságról 

A kétely tehát - első lépésben - saját személyem létének bizonyossá
gához vezet. Van valaki, aki kétkedik. A következő kérdés pedig már így 
hangzik: minek az alapján kételkedsz? .. És ha egyszer bizonyos, hogy ké
telkedsz, akkor keresd, hogy honnan van e bizonyosságod." Augustinus 
a kétkedést valamilyen elveszett ismeret kereséséhez hasonlítja, s - Pla
tónhoz hasonlóan - azt állapítja meg, hogy nem ismerhetnénk rá az igaz
ságra, ha az nem lenne már eleve a lelkünkben. így jut el ahhoz a felis
meréshez, hogy Isten képét a saját lelkünkben találhatjuk meg, mint 
személyes valóságot. 
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V. 2.1 Az igazság 

• Elveszítette dracllmáját az asszony. Világosságot gyíytott. és tűvé tett érte min
dent. Ha nem emlékezik a pénzre, sohasem találja meg. Mikor ugyanis megtalálja. 
honnan tudja, hogy az övé, ha nem emlékezik reája?" 

• Uram. hogyan keresselek téged? 
Ha ugyanis téged, Istenemet kereslek. a boldog életet keresem. [ . . .  / Nem boldog 
életre kivánkozik-e minden ember? Egyáltalán akad-e ellenzQje? Hol ismerték meg. 
hogy ilyen nagyon vágyakoznak feléje? Hol látták, hogy ennyire szeretik? Valami

féle módon birtokoljuk. csak nem tudjuk, hogyan. " 
Augustinus: Vallomások 

Augustinus úgy fordul önmaga felé, mintha valami ismeretlen föld
részt vagy csillagot vizsgálna, s megállapítja, hogy az ember csak töredé
két ismeri saját érzelmeinek, emlékeinek, indulatainak. A szókratészi 
.Ismerd meg önmagad!" felszólítása Augustinus számára így módosul : 
Ismerd meg önmagad igazi lényegét: Istent, így és általa megismerheted 
a világot is. 

Augustinus legtömörebben a Soliloquia (Beszélgetés önmagammal) 
cím ű könyvében foglalta össze céljait. A beszélgetőtársak Ágoston, azaz 
Augustinus, és önnön értelme: 

.Az értelem: 
Ágoston: 

- Tehát mit akarsz megismerni? 
- Mindazt. amit az imádságban kértem. 

Az értelem: 
Ágoston: 

- Foglald össze röviden! 
- Istent és a lelket vágyom megismemL 

Az Értelem: - Semmi többet? 
Ágoston: - Semmi többet. " 
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7. ábra.- Aurelius Augustinus (Szent 
Ágoston, (i. sz. 354-430), Botticelli 
festménye 
A nyugati patrisztika legnagyobb ha
tású filozófusa. teológusa, írója az 
észak-afrikai Thagestében született. 
apja .pogány" (római vallású). anyja 
keresztyén. A 1 7  éves Augustinus be
levetette magát a kor zűrzavaros szel
lemi és világi életébe. Hatottak rá a 
szkeptikus és neaplatonista filozófiai 
áramlatok. valarnint a manicheus 
eretnekmozgalmak. Tévelygéseiről és 
szenvedélyes igazságkereséséről 
maga számol be a Vallomások 
(Confessiones) című visszaemlékezé
sében. Megtérése után visszatért 
Észak-Afrikába, és ott Hlppo Regius 
város püspökeként a keresztyén val
lás szellemi rendszerének első nagy
szabású összefoglalója lett. Ágoston 
szeme láttára omlott össze a 
Nyugatrómai Birodalom. A várost tá
madó vandálok ostroma közben halt 
meg. 430-ban. 

Fontosabb művel: Az Isten államáról 
(De civitate Dei) . A Szentháromságról. 
A szabad akaratról. Beszélgetés ön
magammal (Sollloqula) és a Vallomá
sok . 

--) a tudattalan megismerése XVII. 

f- önismeret Szókratésznél III.7 .2  
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148 

Summa 

TEREMTÉS A SEMMIBŐL 
� egyiptomi teremtésrnitosz 11. 1 
� arkhé III .2. 

• •  EX NllULO NIHIL FIT" 

.. CREDO, UT INTELLIGAM" 
--) vita a kettös igazságról V.4.3 
--) Kant az értelemról V11.5. 
-i alaklélektan XVI . 
� dualista vallások V. l .3 

8. ábra. Isten megteremti a világot 
Szobor a freiburgi katedrálisból. 

V. 2. A törvények 

A hellenisztikus gondolkodás sokféle gondolatmenet egymástól elté
rő igazságait is elfogadta (gondolati pluralizmus). magát az igazságot 
viszont objektívnek tartotta. A zsidó és keresztyén gondolkodásmód 
ortodox és az igazságot Isten személyéhez, akaratához köti. 

A kétely (szkepticizmus) a görög műveltség egészét kétségbevonja, 
a kétkedő személyét és személyes Igazságát azonban nem. A kétely 
ténye feltételez egy abszolút Igazságot, amelyhez képest értelmet 
nyernek a kérdések, és amely a helyes válasz felismerését lehetövé 
teszi. Ez Isten képe a lélekben (Augustinus). 

2 . 2  A teremtés 

A Biblia leírása szerint maga a világ is Isten személyes akaratának ered
ménye: a Teremtés (Genezis, Creatio) során a Semmiből hozta létre, s 
akaratának megfelelően bármikor semmivé is teheti. Ez a tanítás min
den addigi filozófiától eltért, hiszen azokban a teremtés egyik előfeltétele 
mindig az volt, hogy legyen valamilyen eleve meglévő anyag (arkhé, 
atom, anyagi ok). amely a formáló erőtől (kézművestől, mértani aránytól. 
ideától) lényegében függetlenül létezik, s a dolog pusztulása után válto
zatlanul megmarad ("Ex nihilo nihil fit:' - .. Semmiből nem lesz semmi" elve) . 
A keresztyén gondolkodók nem erre az elvre, hanem a Szentírás kinyilat
koztatott teremtéselbeszélésére alapozták következtetéseiket. 

.. l .  Kezdetben vala az Ige. és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. 
2. Ez kezdetben az Istennél vala. 
3. Minden őáltala lett. és nála nélkül semmi sem lett. ami lett. " 

János evangéliuma l .  

.. Mivel támasztható alá a semmiből való teremtés hite?" - a keresz
tyén gondolkodók számára nem így merült fel a kérdés, hanem így: .. Mi
lyen tudás birtokába juthatok e hit alapján?" (Credo, ut inteliigarn - Hi
szek, hogy érthessek). Aki ugyanis hiszi, hogy valóban minden Istentől 
származik, az nem fogadhatja el valami előzetesen meglévő - s e szerint 
nem általa teremtett - anyag feltételezését sem. Az érvelés nemcsak a gö
rög filozófusokéval, hanem a dualista vallások tanításával is szemben 
áll, hiszen azokban Isten (a Jó) csak az egyik létező . s vele szemben 
egyenrangú erőként áll a kaotikus anyag vagy a Rossz szelleme. Így ir er
ről a kérdésről Augustinus Vallomásole c. könyvében: 

.. Bizonyos. hogy nem foldi művész médjára működöl. A művész anyagból alakit 
szobrot. s lelkének művészereje indítja. hogy ilyen vagy olyanformát adjon neki. 
aminő lelki szeme előtt lebeg: s honnan venné a művészi képességet. hacsak lelke 
is nem a Te kezed alkotása volna? Te teremtetted a művész testét. s tőled van a lel
ke is. mely a kezét vezeti: Te alkottad az anyagot. amelyből alakíthat valamit: Te 
adtad képességét. amely művésszé avatja. s amelynek erejében belülfolyton látja 
azt. hogy mii kell künn cselekednie: Te adtál neki érzékeket. hogy közvetítsék lel
kétől az anyagba azt. amit csinálni akar. s viszontjelentést tegyenek a léleknek a 
végzett munkáról. hogy a lélek a benne vezérkedő igazsággal tanácsot üljön. jó-e 
az. ami eddig történt? Ez mind Téged dicsér. a mindenek alkotóját. De hogyan te
remtesz Te? Hogyan teremtetted. Istenem. az eget és a jöldet? Világos ugyanis. 
hogy nem égen vagy földön teremtetted az eget és foldet. nem is a levegőben vagy a 
vízben. hisz ezelc is odatartoznak az éghez és fo/dhöz. Nem a világegyetemben al
kottad a mindenséget. hiszen mielőtt elkezdte létezését. nem volt hely. ahol teremt
hettél volna. Semmi sem volt a leezed ügyében. hogy abból alakithattad volna a vi
lágot: honnan is lett volna ez a nem tőled származó anyag. amit tovább alakitottál 
volna? Hiszen minden létezésnek Te vagy a forrása! Az az igazság tehát. hogy 
száltál és meglettelc. vagyis: Igéd erejében teremtetted a világot. " 

Augustinus: Vallomások 
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V. 2.3 A törvények érvényessége 

Augustinus gondolatmenetét folytatva arra a következtetésre jutha
tunk, hogy minden alkotó folyamatban valami hasonló rnegy végbe. Mi
közben pl. egy rövid éneket dúdolunk, az egyes hangokat egy dallam, egy 
forma részeivé tesszük. Maga a dallarn nem volt meg az egyes hangok
ban, hanern kivülről jött, rnintegy "azokon túli" , transzcendens (latinul, 
valarnilyen határon túllépő) erő. A transzcendens jelenség (a dallam) 
soha nem magyarázható meg teljesen az alacsonyabb szint (az egyes 
hangok) tulajdonságaibóL Fölötte áll, nem térben, hanern minöségben. 
Hasonló okfejtés magyarázhatja rninden összetett test vagy jelenség lét
rejöttét: a forma transzcendens az anyaghoz, a teremtő a teremtmény
hez képest. Hasonló okból transzcendens ( .. természetfölötti", "túlvilágn 
Isten a világ egészéhez képest. 

2.3 A törvények érvényessége 

A görög gondolkodás Püthagorasztól kezdve a világrendet (Kozrnoszt) 
kutatta, s azt a természet törvényeiben találta meg. Ha a világ örök, tör
vényei is azok. A zsidók és keresztyének azonban úgy gondolják, hogy az 
egész világ teremtett, törvényeivel együtt . Isten akarata uralkodik raj
tuk, nem fordítva. A Bibliának mind az ó- rnind az (fjszövetségi része sok 
példát hoz csodákra (pl. Mózes II .  7 . ;  Márk 8, 1 - 1 0.) Ezek olyan esemé
nyek, amelyek pusztán az emberi értelemrnel felfoghatatlanok vagy leg
alábbis előre nem láthatóak. Az isteni akarat és értelern azonban uralko
dik fölöttük, s sokszor éppen ezek az eszközei, hogy rnegnyilatkozzon az 
ernberek előtt. A keresztyén gondolkodók is törekedtek a természet tör
vényeinek megismerésére, de eredményeiket soha nem tekinthették ab
szolút érvényűnek, mindenre kiterjedőnek 

A természettudományokban választ kellett adni arra, hogy 
l .  Vannak-e valóságos változások? 
2 .  Van-e olyan változás, aminek nincs oka? 
3. Van-e olyan ok, ami nem kutatható és nem fejthető meg emberi 

ésszel? 

Az l .  kérdésre nem adható Parrnenidészéhez hasonló válasz. hiszen a 
Biblia történeteket rnond el, rnint igaz valóságot. E történetek nem vélet
lenül zajlanak le, de az okokat nem a szerepiökön kívül, hanern bennük 
kell keresnünk. Isten és ernber párbeszéde bontakozik ki a lapokon, a 
cselekmény oka szándékaikban keresendő. A természet törvényei is e 
szándékoknak engedelmeskednek, nem fordítva (pl. Józsué imája meg
állítja a Napot). A szándékok okát azonban már bün lenne keresni, hi
szen ez a "premisszák" magyarázatával próbálkozna. 

.Mikor az akaratunk a bűn oka, te még kérded az akarat okát. És ha ezt meg talál
hatnám, utána nemde annak az oknak az okát keresnéd? És mi lenne a keresés 
mértéke. kutatásunk és vizsgálódásunk vége. mikor már a gyökéren túl nincs 
mit keresgélned? Ne merészeld gondolni. hogy okosabbat lehet mondani az Írás
nál: . Minden bűn gyökere a kapzsiság. " {Tim 6. 1 O). azaz: az elégnél többnek a kí
vánása. " 

Augustinus: A szabad akaratról 

149 

TRANSZCENDENCIA 

NUNÖSÉGI KÜLÖNBSÉGEK 
� a tudományok hierarchiája V.4.2 
� különböző szintü monászok 
Leibniznél VII.3.2. 
� szerveződési szintek a biológiában 
X. l .4 

� Kozmosz II1.3 

CSODÁK 
� a tudományok korlátozott 
érvényessége IV.2.2 
� Voltaire a csoda ellen VII .6.2 
� Pascal a csodáról XVI. 

� II1 .5. 1 

� a  négy arisztotelészi ok III. 9. l 

AZ OK A SZÁNDÉKBAN REJLIK 
� a kérdés pszichológiai 
megközelítése XVII. 
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SÁTÁN 

f- dilemmák III . l l . 5.2 

f- Plótlnosz JV.7.4 

HIÁNYOSSÁG ÉS 
MEGFOSZTOTTSÁG 
� a tennészetes ember jóságáról 
(Rousseau) XVII. 

9. ábra. Jézus és Júdás (Giotto 
festménye} 

Summa 

V. 2. A törvények 

2.4 Teljesség és hiányosság 

A zsidó és a keresztyén monoteizmussal nem fért össze az az elképzelés, 
hogy lsten hatalmát bármi is korlátozza. A Sátán (Sa.tan = ellenség, hé
berül) ugyan megjelenik a szent szövegekben, de minden rosszindulatá
val és erejével együtt is csak úgy, mint teremtett lény, Isten bűnös szol
gája. 

Fölmerül az az alapvető kérdés, hogy ha Isten valóban végtelen hatal
mú és egyben végtelen ül jó, mi okból teremtette a világban a rosszat. s 
ha az már létrejött, miért engedi hatni? Ha föltesszük, hogy azért, mert 
természetéből következik a rossz (is) . éppúgy elfogadhatatlan eredmény
re jutunk, mint ha azt gondoljuk, hogy nincs ereje azt megakadályozni. 
Az előbbi esetben Isten jóságát vagy egységét, az utóbbiban pedig min
denhatóságát vonnánk kétségbe. 
A válaszhoz tisztázni kellett a "rossz" fogalmát. Maga a " rossz" nem azo
nos azzal, aki vagy ami rossz, hanem annak tulajdonsága, minemüsége. 
Ha Istent a lét teljességével, a teremtett dolgokat pedig részlegességük
kel jellemezzük, úgy a Rossz nem önálló létezőkén t, hanem hiányosság
ként (defektusként) jelenik meg, amelyet a Jó megléte tart fenn, mint 
az árnyékot a fény. De a hiányosságak közül sem tekinthető minden 
rossznak, csak az, ami az illető dolog vagy lény természetével ellenkezik. 
A hiánynak ez a sajátos esete a megfoszlottság (deprivatio) . Az ember
nek pl. rossz a vakság, mert természetes látóképességétől fosztja meg. 
Egy kőszobrot viszont nem mondhatunk rossznak ugyanezért, mert a lá
tás nem tartozik a természetéhez . 

• A hiba nem másért rossz. csak azért, mert ellenkezik annak a dolognak a termé
szetével. amely hibás. Ebböl világos. hogy ugyanaz a dolog. amelynek hibáját el
marasztalják, természete szerint dicséretes. { . . .  ) Amikor tehát elmarasztalod a 
hibát. pontosan azt dicséred, aminek érintetlenségét óhajtod. Minek az érintetlen
ségét, ha nem a természetét? A természet ugyanis tökéletes. nemcsak hogy semmi 
elmarasztalással nem illethetö, hanem a maga nemében dicséretre méltó. Ha tehát 
kis hiányokatfe!fedezel és kifogásolod, azzal éppen eléggé tanúsítod, hogy tetszik 
neked az. amit éppen tökéletlensége miatt kifogásolsz. - {amit) tökéletesnek sze
retnél. " 

Augustinus: A szabad akaratról 

Keresztyén felfogás szerint a rossz vagy rossznak mondott dolgoknak 
- magasabb szem pontból - mindig célja és értelme van. Ez gyakran külö
nösebb nehézség nélkül belátható. Rossz az, ha egy kirándulást meghi
úsít egy váratlan eső, de ugyanez az eső talán nélkülözhetetlen volt a nö
vényeknek. Az élőlények pusztulása, testük elrothadása is rossz, de 
éppen ez biztosítja a talaj termékenységét, ez az új élet kibontakozásá
nak feltétele. Emberi ésszel néha nehezen vagy egyáltalán nem látható 
be valamilyen szömyüség célja. Ilyenek pl . a földrengések, a háborúk, a 
súlyos balesetek . A tudomány, a filozófia az esemányek kiváltó okait 
vizsgálja, a célok feltárása gyakran kivül esik határain. 

A keresztyénség szemlélete monoteista: Isten az egyedüll létezö, így a 
világ anyagát is ö hozta létre a semmiből. A teremtő transzcendens 
teremtményeihez képest: a rend transzcendens a rendezendő anyag
hoz képest. 

A világban található rossz a létezoK megfosztottsága (deprivációja) 
valamitől, amely természettől fogva hozzájuk tartozna. lsten - a ke
resztyén felfogás szerint - a természet tökéletességének létrehozója, 
de nem a rosszé, mivel a hiány (a semmi) nem valóságos létező. 
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3.  Az idő 

3. 1 A lét csírái 

A dolgok és lények teremtettségéből következik, hogy térben is, időben is 
kezdetük és végük van. Ennek okát kutatva érdekes probléma merül föl :  

.Nem szabad azonban gondolni, hogy külső akadály gátolta azokat az erőket. me· 
lyek Istenben vannak, sőt amelyek nem mások, mint maga Isten. Viszont azt sem 
szabad hinni, hogy (Isten) - bár semmi sem akadályozta -, akár lustaságból, akár 
hanyagságból elmulasztotta a hozzá méltó cselekvést vagy múködést. " 

Órigenész: A principiwnokról 

A létezők tehát - noha teremtettek - valami módon mégiscsak meg
voltak már az idők kezdete előtt . 

• A Bölcsesség (Logosz) - folytatja Óligenész - mindenkor létezett, előképként min
denkor megvoltak a Bölcsességben azok a dolgok. amelyek később önálló létezők
ként megteremtettek Úgy vélem, így gondolja Salamon is, amikor ezt mondja a Pré
dikátor könyvében: Ami volt, az lesz újra. és ami történt, az történik megint: semmi 
sem ,:Y a nap alatt" 

{Préd. 1 , 9- 1 0). 

Órigenész megoldása - a filozófus Anaximenésztől és Plótinosztól át
vett értelemcsírák (logoi szpermatikoi, rationes seminales) tana. E lát
hatatlan csírákban szunnyad a későbbi fej lődés teljes .programja", ami 
azonban csak kedvező körülmények között és lépésről-lépésre bomlik ki 
a szemünk előtt. Ezt az elképzelést később Augustinus is átvette. Ő úgy 
fogalmaz, hogy ugyanazon dolgoknak vagy lényeknek többféle létmód
juk van. Örök módon léteznek lsten igéjében, potenciail.is módon az ér
telemcsírákban és időbeli módon kifej lődésük közben. 

• Ugyanis a látható mödon és testileg születő dolgoknak a csírái titokban benne 
vannak ennek a világnak az elemeiben. Ezek közül egyeseket megfigyelhetünk a 
gyümölcsökben és az élőlényekben, míg mások rejtve maradnak. A Teremtő szavá
ra így hozta létre a víz az első halakat és madarakat, a }Old pedig az első növénye
ket és az állatokatfqjuk szerint {Ter. l ,20-25). Ezek úgy kapták létüket, hogy szül

jék ivadékaikat, de az a másik alapvető képesség nem veszett el. csak többnyire 
hiányzanak a megfelelő körülmények a működésre és afqjok létrehozására. 
Hiszen egy rövid oltóág és mag, ha megfelelően a foldbe teszikJává nő. Az oltóág
nálfinomabb életadó a mag, amit még szemünkkel látunk, de a magban is van va
lami láthatatlan csíra, amit szemünk nemfog fel, de amire értelmünkkel következ
tethetünk. { . . .  ) 
Tehát a szülőket nem nevezzük a gyermekek teremtQjének, bár az ő külső cselek
vésük segítségével kezd a belső isteni erő működnL igy sem a jó. sem a rossz an
gyalokat nem mondhatjuk teremtőknek, még akkor sem. ha .finomabb testükkel és 
érzékükkel ismerik az előttünk rejtett csírákat. s ezeket az emberek megfelelő irá
nyításával elhintik, és így a lények születéséhez és gyorsabb növekedéséhez al
kalmat szolgáltatnak. " 

Augustinus: A Szentháromságról 

KEZDET ÉS VÉG 

� egyiptomi elképzelés 11 . 1 . 2 

-t örök körforgás Nietzschenél XVII.  

ÉRTELEMCSÍRÁK 
� Platón ideái Ill.8 
� az ösnemzés lehetösége 
Arisztotelésznél Ill. lO. 
-t preforrnáció-tan Leibniznél V11 .3.4 

LÉTMÓDOK 
� Arisztotelész a mozgások okáról 
Ill. 9. l 

-t elméletek az élet keletkezéséról 
XXIX. 

-t molekuláris genetika XXIII. 
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VÉGÍTÉLET 

--+ modem kozmológiák XXIX. 

MEGISMÉTELHETETLEN 
VILÁGTÖRTÉNELEM 

EGYIRÁNYÚ IDŐ 
-7 Galilei mozgásleírásában VI.5.2 
--+ a  newtoni abszolút idö VI.7.2 

A DÖNTÉSEK JELENTŐSÉGE 

-7 az evolúció 
visszafordíthatatlansága XXVI. 
-7 káoszelmélet XXX. 

+- a  sztoikusok a sorsról IV.7.3 

AZ IDŐ A LÉLEK TEVÉKENYSÉGE 
+- szent és profán idö ! . l .  l 
+- naptár II .2 
-7 idömérés a földrajzban VII . l .3 
-7 Kant az !dörö! VI1.5 
-7 az alaklélektanban XVl. 

v. 3. Az idő 

3.2  Az egyirányúság 

Ha figyelmünket nem a dolgok örök vagy potenciális létére, hanem idö
beliségükre irányítjuk, azt tapasztaljuk, hogy ami keletkezett, nem örök, 
tehát szükségképp el is pusztul majd. Mivel ez minden anyagi testre 
igaz, igaz azok összességére, az Univerzumra is. A világvége (végitélet) el
képzelését a Biblia is megerösíti: baljós elöjelek, fizikai és szellemi össze
omlás után a Világ elhamvad, az egyes emberek pedig - az Úr ítélete 
alapján - vagy örök életre, vagy örök kárhozatra jutnak (János: Jelené
sek Könyve). 

A világ teremtése és vége közötti id ö foglalja magában a "világtörté
nelmet", amely egyszeri, megismételhetetlen eseménysor. Ez éles ellen
tétben áll az ókori elképzeléssel. miszerint az elpusztíthatatlan anyag 
idöröl idöre, ciklikusan visszatér eredeti állapotába, így az idö is körkö
rösen folyik. A zsidó-keresztyén gondolkodásban megjelenö egyirényú 
idő máig is az európai gondolkodás egyik alapja. Augustinus az Isten ál
lamáról (De civitate Dei) c. müvében úgy ábrázolja a világtörténelmet, 
mint két ellentétes erö: Isten és a Sátán városának küzdelmét. A Sátán a 
földi hatalom, Isten "városa" pedig "Krisztus láthatatlan teste": a hit és a 
szeretet láthatatatlan szálaival összekapcsolt emberek közössége, az Egy
ház. 

Ebben a világlátásban minden egyes döntésnekjelentösége van. Mi
ként a világ egyszeri és megismételhetetlen, úgy minden egyes ember is 
az, és miként a világtörténelem menete nem fordítható vissza, úgy az 
egyes ember sem teheti meg nem történtté egyetlen mozdulatát, és an
nak összes további következményét sem. Ha pl. egy épület tervezöje 
rossz távolságba húz egy vonalat a tervrajzon, évtizedekre befolyásolhat
ja a benne lakó család életét, sót a köré épülö további házak és utak 
helyzetét is. De nem független ettöl a mozdulattól a tetön fészkelö galam
bok és a párkányon növö moha sorsa sem, stb. Tetteink hatása tehát 
térben és idöben áttekinthetetlenül messzire teijed. 

3.3 Idő és emlékezet 

Augustinus behatóan foglalkozik azzal a - természettudomány és vallás 
szempontjából egyaránt fontos - kérdéssel, hogy milyen sajátosságai 
vannak az időnek, hogyan mérhetö, s miképpen zajlanak le benne a vál
tozások. Ezt a nehéz problémát még az eleai filozófusok vetették fel .  Zé
nón azt kívánta bizonyítani, hogy az objektív idö feltételezése ellentmon
dáshoz vezet: a mozgónak tartott testek ugyanis minden egyes pillanatban 
egy bizonyos helyen vannak, tehát állnak. 

Augustinusnak elfogadhatatlan lett volna a változások tagadása, hi
szen az ellentmondott volna a Bibliának és az egész keresztyén történe
lemszemléletnek. Jól látta ugyanakkor, hogy a tudatunkon kivüli idö fel
tételezése milyen veszélyeket rejt magában. A megoldást abban találta 
meg, hogy az idöt a lélek tevékenységének tartotta, de korántsem vélet
lenszerü érzékcsalódások sorozatának, hanem egy olyan folyamatnak, 
amely az emlékezetböl táplálkozik (múlt) . a jelenre figyel és hitben vá
rakozik Uövö) . 

• Valamiféle tudós embertól hallottam. hogy a Nap, Hold, csillagok mozgása maga 
az idö. Nem helyeseltem ezt a nézetét. Miért nem inkább valamennyi test mozgása 
az idö? Ha kihunynának a mennyei világítók, de forogna a fazekas korongja, akkor 
nem volna idö? Nem vele méménk a korongforgását is? Talán akkor nem emleget
nénk. hogy egyenlö idöközökbenfordul a korong? Vagy ha most lassabban, rru:yd 
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V. 3.3 Idő és emlékezet 

gyorsabban forogna, talán nem mondanánk, hogy egyik körforgása hosszabb, 
mint a másik? És ha így beszélnénk, nem idóben beszélnénk mi is? És ha beszé
dünk közben hosszabb-rövidebb szótagok fordulnának elő, nem azért volna ez, 
mert az egyik hosszabb ideíg csendül. mint a másik? 
Istenem, ajándékozz látást az embereknek, hogy észrevehessék apróságokban is 
a piciny és a nagy dolgok közös vonásait. 
Léteznek csillagok. Vannak vüágitók az ég boltozatán. Jelzik az időt. napokat, esz
tendőket is. (I.Móz. l , l 4) Valóban léteznek. Ámde amint nem áUithatom, hogy a 
csöpp fakarongforgása a nap, éppen úgy nem állitha�a a tudós: ez a forgás nemje
lent időt. [ . . . ] 
Látom, hogy valamiféle kiterjedés az idő. Látom-e, vagy csupán úgy látszik, hogy 
ígazán látom? Fényességem és Igazságom, majd megmutatod. "  

Augustinus: Vallomások 

Augustinus tehát elválasztotta az idő fogalmát a csillagos ég mozgá
sától. Míg az ókori tudósok a Nap és Hold mozgását tekintették abszolút 
bíztos viszonyítási alapnak, Augustinus előtt ezek is csak jelzések, me
lyek lehetnek pontatlanok is . 

• Hogyan csökken vagyfogyatkozik a még nem létező jövő, vagy miképpen gyarap
szik a már nem létező múlt, ha nincs lelkünkben hánnas múködés, hogy ezt végre
hajtsa? Várakozik . .figyel és emlékezik a lélek. És amit vár, azon át. amire .figyel. 
abba enyészik. amiről emlékezik. Ki tagadná, hogy a jövő még nincsen? A lélekben 
mégis ott van immár a jövőre való várakozás. És ki tagadná, hogy a múlt többé nin
csen? A lélekben azonban ott van még a múlt emléke is. Ki venné tagadásba, hogy 
a jelen időnek kiterjedése nincsen, mert tovaröppen egyetlen pillanatban? Nos, ma
radandó az a .figyelem, amelyben elülanásra törekszik a közeledő idő. 
Tehát nem hosszú idő a még nem létező jövő, hanem a hosszújövő ajövőre való 
hosszú várakozás. És nem hosszú idő a már nem létező múlt, hanem hosszú múlt a 
múlt hosszas emlékezete. 
Valamijól ismert költemény elmondására készülök. Mielótt kezdem, várakozásom 
az egészre ráirányul. Kezdés után pedíg. amit belőle már a múltba szalasztottam 
ott lapul meg az emlékezetemben. igy eme cselekvésem élete megoszlik. Mégpedíg 
emlékezésre, amennyiben már elmondtam valamit, és várakozásra, amennyiben 
majd mondok még valamit. Fígyelrnem azonban jelenvaló. Rqjta keresztül. amijö
vendő volt, átömlik abba, ami immár elmúlt. Minél tovább húzödik cselekvésem a 
várakozás annál inkább csökken. az emlékezés pedig gyarapodik, míg végúl az 
egész várakozás elfogy. mert bevégzett cselekvésem már te/jesen az emlékezetbe 
ömlik. 
És ami történik az egész költeményben, történik egyes részeiben, sőt egyes szótag

jaiban is. És ez történik az esetleges hosszabb cselekvésben, melynek ez a költe
mény talán csak részecskéje. Ez történik egész emberi nemünk te/jes létében is, 
melynek megannyi része egy-egy emberi élet. " 

Augustinus: VaUomások 

f- bibliai mítoszellenesség V. l .2 
� a  newtoni abszolút idö Vl.7.2 

� a figyelem és az emlékezés 
élettana XVIII.  

153 

f- teleológia Arisztotelésznél III.9. 1 

1 O. ábra. Augustinus elképzelése 
az időről 
A világítótorony az emberi lelket jel
képezi. 
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Summa 

Kérdések, problémák 

v. 3. Az idő 

A lét keletkezésének pannentdészi problémáját a patrtsztlka bölcse
lói úgy oldották meg, hogy többféle létmódot tételeztek fel. Isten igéjé
ben örök a dolgok léte, az értelemcsírákban (pl. növények magjai) 
potenciális. tapasztalatunk számára pedig az idöbeli létmódjában 
bomlik ki (Augustinus). 

Az idöbeli létmód alapja a zsidó-keresztyén világlátás szertnt az 
egyirányú idö (a mttlkus-hellentsztlkus körkörös idöszemlélettel szem
ben). Az egyirányú idöben minden cselekedet megmásíthatatlan kö
vetkezményekkel jár (eredendő bűn). A világtörténelem úgy is felfog
ható, mint a jó és rossz csatája, melyben a rossznak megszüntetö és 
továbblendítö, a jónak pedig iránymutató szerepe van. 

A világ jelenséget, változásai Augustinus szerint azért valóságo
sak. mert a lélek valóságos figyelme irányul rájuk. Az emlékezés tart
ja fent a múltat, a figyelem a jelent, a várakozás pedig a jövöt. 

l .  Figyeljük meg alaposan a világ teremtését ábrázoló középkori szobrot (V. 8. ábra)! Melyik ókori gondolkodó 
világképének nyomát vehetjük észre rajta? Miképpen jeleníti meg a müvész Isten transzcendens voltát? He
lyes-e ez a megjelenítés? 

2. Augustinus nagy müveltségü tudós volt. Milyen eszközök, tárgyak utalnak erre Botticelli festményén? Mire 
szolgáltak? 

3. "Istent és a lelket akarom megismemi. Semmi mást!" - úja Augustinus a Beszélgetés önmagammal c.  köny
vének elején. Vajon ez a befelé fordulás szükségképpen vezet-e a külvilág, a természet iránti közömbösség
hez, érdektelenséghez? 

4. Az emlékezet Platón és Augustinus filozófiájában is fontos fogalom. Mi a hasonlóság és a különbség? Milyen 
szerepet szánnak az egyéni életben szerzett és az egyéni életnél tovább létező emlékezetnek? Milyen szavak
kal adhatnánk vissza ma elméletük lényegét? 

5. A mindennapi életben és az irodalomban egyaránt találunk példát arra, hogy egyesek tettei - kedvező vagy 
kedvezőtlen módon - befolyásolnak vagy megszabnak későbbi cselekedeteket, folyamatokat. Értékeljük az 
alábbi helyzeteket aszerint, hogy megváltoztathatók-e a kiindulási feltételek, illetve hogy érdemes-e megvál
toztatásukra törekedni vagy inkább elfogadásukból kell kiindulni? 
a) részeges apa jó képességü fia; 
b) eladósodott ország új mlniszterelnöke; 
c) anyanyelvét tanuló kisgyerek; 
d) Magyarország határai; 
e) egy óra hatvan percből áll; 
j) Jeruzsálem a világ közepe. 

6. Értékeljük az alábbi eseteket aszerint, hogy vajon megfosztottságot (deprivációt) jelentenek-e, vagy pedig 
olyan hiányt, amely önmagában nem rossz, hanem esetleg hasznos. 
a) rekedtség; b) munkanélküliség; c) X-nek 3 hónapja nem volt alkalma felelni földrajzból; d) a svájciak 
nem tudnak magyarul; e) kifogyott a hajtóanyag a bombázó motmjából; j) Nagymaroson nem lesz vizi erőm ü;  
g) Z -nek kivették a "vakbelét" (féregnyúlványát) ;  h) nincs pénzem a hőn áhitott videomagnóra; i) aszály. 
Függ-e megítélésünk a körülményektől? Létezik-e valamiféle objektív mérce? 

7. Keressünk további példákat a természete� hiányokra és a megfosztottságra! 

8. � semmiből egy új világot teremtettem!" - írta Bolyai János, a nem-euklideszi geometria egyik kidolgozója. 
Valóban a "semmiből" teremtette rendszerét? Mit értünk az alábbi esetekben a "semmi" kifejezésen? Jogos-e 
a szó használata? 
a) egy éve itt még semmi sem volt, most egy új városrész épült; b) a kisfiú kiradírozta a rajzát, hogy ne ma
radjon belőle semmi; c) semmivé lett minden reményem; d) a szerződés értelmében megsemmisítették a rob
banófej eket. 
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4. Az iszlám kultúra 

4. l Történeti háttér 

4. 1 . 1  A kezdetek 

Az iszlám (muszlim vagy moszlim) vallást Mohamed (57<H>32) egy 
egyszerű pásztor-kereskedö alapította. Fiatal korában megismerkedett 
a zsidó és keresztyén tanításokkal, amelyeknek egy részét megváltozott 
formában késöbb átvette az iszlám gondolatvilágába is. Mohamed nem 
istennek. hanem az egyetlen isten (Allah) üzenetét közvetitö prófétának 
tartotta magát. Szigorú monoteizmusa következtében minden más isten 
tiszteletét, de még az istenek és emberek ábrázolását is megtiltotta mint 
bálványimádást. Erénynek és az iszlám vallás követelményének tartotta 
az egyistenhitet, Allah akaratába való feltétlen belenyugvást (iszlám = 
engedelmesség, lemondás, belenyugvás arabul) és a testi lelki bünök el
leni .. szent háborút" (dzsihád) . Az utóbbi felszólítást a késöbbiekben szó 
szerint értelmezték, és az arabok rohamos katonai terjeszkedését is 
.. szent háborúnak" tartották. 

4. 1 . 2 Az iszlám műveltség 

A mohamedán hódítások csakhamar elértek olyan területeket is - Egyip
tornot Közel-Keletet Észak-Afrikát -. ahol a hellenisztikus kultúrának 
még számos emléke megvolt. Az akkori tudósok megítélése és a könyvek 
sorsa változatos volt, részben a szerencsétöl függött. A híres alexandriai 
könyvtárnak pl. teljes anyaga elpusztult. Másutt azonban - hála a vi
szonylagos vallási türelemnek - nemcsak megörizték, hanem le is fordí
tották a régi fllozófusok müveit. Ezek közül sok szír és perzsa közvetítés
sel maradt fenn. (Bizánc vallási türelmellensége elöl menekülö athéni 
filozófusok egy része a perzsa Gundisapurban talált menedéket) . Elsö
sorban Arisztotelészt ismerték és tisztelték. Nem csupán fordítások, ha
nem magyarázatok (kommentárok) is születtek, sokszor alig különvá
laszthatóan az eredeti müvektöl. 

A mecsetek mellett müködö templomi iskolákban és az egyetemeken 
(medreszékben) magas szintü oktatás folyt. Az oktatás föként a Koránon 
és Arisztotelész filozófiájának értelmezésén alapult. Mivel az egyes taní
tók eltérö nézeteket vallottak akár ugyanarról a szövegröl is, a tanulni 
vágyók (gyakran meglett férfiak) sokszor városról városra vándoroltak. 
Az iskola elvégzése ilyen körülmények között nem egy általánosan elfo
gadott ismeretanyag elsajátítását bizonyította. hanem azt, hogy az illetö 
jártas valamely mester gondolatrendszerében. Mivel az iszlám egyeteme
ket keresztyének és zsidók is látogathatták (söt néha taníthattak is ott) , 
az arab kultúra lett az az összekötö kapocs, amelyen keresztül a XII-XIII.  
században fejlödésnek induló Európa megismerhette múltjánakjelentös 
részét - elsösorban Arisztotelész és a hellenisztikus szerzök müveit. 

Az iszlám kutatók maguk is sok felismeréssel gazdagították a termé
szettudományokat és a gyakorlati mesterségeket. 

A matematikában kifejlesztették pl. a hinduktól átvett helyiértékes 
szám.írást, bevezetve a nullát. Mohamed ibn Musa al-Hvarizrni (880 
elött? - 846?) könyvének eredeti arab címe: Hiszab al d.zsebr wal mu
kabalah - Könyv a helyreállításról és a kompenzációról. Noha témája a 
matematika. a természettudományokra is nagy hatást gyakorolt. A cí-

ISZLÁM 

f- V. l .2 

f- IV. l 

f- V. l . l  

KOMMENTÁROK 

MEDRESZÉK 

� A  Córdobai egyetem V. 4. 3 

HELYIÉRTÉK, NULLA 
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ALGEBRA - EGYENLETRENDEZÉS 

ALGORITMUS 

ALKÍMIA 
� Arisztotelész magyarázata III.  9 
� alkímia a reneszánsz korban V.7.3 
� alkohol XII. 

KÉN-IDGANY ELMÉLET 
� továbbfejlesztése a 
flogisztonelméletben IX. 1 .2 

PAPÍR 

l l .  ábra. Az iszlám tudósaifolytat
ták ókori elődeik munkáját 
Részlet Ul ug bég szamarkandi csil
lagvizsgálójából (XV. század) 
Muhammad Guragan Ulugbek 
( 1 394- 1449) csillagvizsgálójában kija
vították és kiegészítették Ptolemaiosz 
csillagkatalógusának adatait. Hason
ló munka folyt Maragában (a mai 
Azerbajdzsán területén) at-Túszi ve
zetésével. Ezeket a táblázatokat két
száz éwel később 1)rcho Brahe is fel
használta. 

V. 4. Az iszlám kultúra 

mében szereplő al-dzsebr a korabeli latin "fordításban" algebrae-ként je
lent meg, innen ered az algebra szó. Eredetileg az eltörött csontok hely
reigazításátjelentette, al-Hvarizmi könyvében az egyenletrendezés egyik 
- máig használatos - lépésének megnevezése. 

Al-Hvarizmi nevének latinos elferdítéséből keletkezett az algoritmus 
szó, mely ma előírt lépésekből álló eljárást, számolási módszert jelent. 
Tágabb értelemben algoritmus pl. egy szakácskönyv receptje,  egy kötés
minia vagy egy rejtjeles szöveg megfejtésének módja is. 

A kémiában (alkímiában) is számos mester jeleskedett (Dzsábir ibn 
Hajján, azaz Geber a leghíresebb) . Sok eszközt (pl. lombik = al-ambik), 
módszert (desztillálás, savak előállítása) és anyagleírást vettünk át tőlük 
(pl. alkohol = al-kohlu = finom gőz) . Az arab alkimisták megkíséreltek 
magyarázato t találni az anyagok vegyülésére is. Két ellentétes elvet: kén
és hígany-"princípiumot" tételeztek fel .  úgy gondolták, hogy e két - nem 
mai értelemben vett, hanem inkább jelképes - anyag alkot minden ve
gyületet. A "kén" felelős az éghetőségért, a szagosságért, az olajosságért, 
a "hígany" pedig a fémes jellegért. A kémiai reakciók a vonzás és a taszí
tás összjátékából keletkeznek, az alkimista fölhasználhatja e kölcsönha
tásokat arra, hogy tiszta anyagokat hozzon létre, pl. desztillálás útján. 

Fej lett volt a csillagászat és a földrajz, amelyet sajátos módon vallási 
indítékok is erősítettek. A híveknek ugyanis az iszlám előírásai szerint 
pontosan Mekka felé fordulva kell imádkozni, a helyes tájolás pedig fel
tételezi a csillagászatban való j ártasságo t. 

A mesterségek közül a papírkészítés volt a legnagyobb hatással az 
európai müveltségre. Ez a kínaiaktól átvett módszer a reneszánsz kor
szaktól kezdve gyorsuló ütemben alakította át az európai müvelődést, 
ugyanis lehetövé tette, hogy az eszmék gyorsan és viszonylag olcsón sok 
emberhez jussanak el. 
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V. 4.2 Atomizált idö 

4.2 Atomizált idő 

Az arab filozófiára - az európai patriszUkához hasonlóan - kezdettől fog
va rányomta bélyegét a Korán tanításainak és az átvett görög bölcselet
nek a kettőssége. A Korán tanításával sok szempontból ellentétesnek 
látszott pl. Arisztotelész, aki vég nélküli világról írt. (Az Utolsó Ítélet a Ko
ránnak is fontos része) . Allah teljesen szabad akaratával az is összefér
hetetlennek tűnt, hogy a világban megmásíthatatlan törvények uralkod
nak (hiszen e szerint azokat még Allah sem hághatja át). A hittudosók 
(ulemák) felléptek a görög fllozófia ellen ("bölcsességgel kevert hitetlen
ségnek" nevezték) , eközben azonban maguk is arra kényszerültek, hogy 
- ha kell, radikális formában is - végiggondolják saját rendszerüket. 

Az iszlám vallástudomány egyik irányzata (a medabberim iskola) Al
lah végtelen hatalmából arra következtetett, hogy a világ - ahogy létre
jött - bármelyik pillanatban meg is szünhet. A folyamatosságat nem a 
természettörvények, hanem Allah jóindulatú akarata biztosítja. Ez a 
gondolatmenet érdekes összefüggésben áll az atomelméletteL Nemcsak 
az anyagot tekintik ugyanis atomizáltnak, hanem a teret és az időt is. Az 
atom csak pillanatnyilag, csak itt létezik, más atomokkal való kapcsolat 
nélkül. Ezért atomokból álló testek nem léteznek, és mivel az idö is ato
mos, nem léteznek folyamatok sem. Allah minden pillanatban újrate
remti a világot, a teremtés folytonos. Az iszlám misztikusok (a szúfik) 
legnagyobb hatású hittudósa, al-Gazáli ( 1 058- 1 1 1 1) - Augustinushoz 
hasonlóan - önvallomásban (A tévelygésből való megmentő) örökitette 
meg megtérését. Másik híres müve a Filozófusok összejüggéstelensége, 
amelyben kifejti, hogy az egyes természettudományok sarkigazságai 
(axiómái) nem vezethetők le az adott tudomány rendszeréből, hanem 
más, magasabb tudományokból következnek. A csillagászat megkötései 
(a bolygók egyenletes körmozgással mozognak) pl. a matemalikából 
származnak, a meteorológiai jelenségek magyarázata (pl. a szelek kelet
kezése) a fiZikábóL Általánosságban a leíró (a "hogyant" kutató) tudomá
nyok levezethetők a magyarázó (a .miért" -et kutató) tudományokbóL 
Egyfajta rangsor, hierarchia bontakozott ki ekképp, amelyben a mate
matika vagy a metafizika axiómái voltak a legátfogóbbak; ezeket azon
ban már hitigazságok, a Korán kinyilatkoztatásai határozták meg. A logi
ka - al-Gazáli számára - tehát egyáltalán nem mondott ellent a 
misztikának és az atomizmusnak. A misztikus szúfi bölcselet hatott az 
iszlám költészetre, de a mindennapok gondolkodására is. 
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f- Voltaire véleménye III.6.2 

ATOMOS IDŐ 

FOLYTONOS TEREMTÉS 

f- axiómák a természettudományban 
és a matematikában IV. 2 

-t Galilei-Newton VI.4 és 7 

A TUDOMÁNYOK HIERARCHIÁJA 

f- 111. 1 1  

1 2. ábra. A mozgás tér-idő atomok
ból álló elképzelése 
A kiJött nyil minden pillanatban vala
hol van. de az egyes pillanatok között 
nincs folyamatos átmenet ( .. atomo
sak"). 
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f- kétel y a szkepticizmusban IV. 7 . l  

f- kétely Augustinusnál V.2. 1 

� kétely Descartesnél V11.3. 1 

A KOMMENTÁTOR 

.. PHILOSOPHIA EST ANCILLA 
THEOWGIAE" 

V. 4. Az iszlám kultúra 

.Ezeknek a szavaknak csak az volt a céljuk. hogy kételkedni kezdj még a régóta is
mert dolgokban is. Ez hasznos és helyes: mert aki nem kételkedik. az nem vizsgál: 
aki nem vizsgál, nem ismer; és aki nem ismer. vak marad és tudatlan. 
Majd pedig ezt a verset idézi: 

A látomás legyen való neked 
s ne halld meg a tudós beszédeket. 
A napkorong. ha már fennen ragyog. 
elsápaszlja a hűvös csillagot. 

Ilyen az ö tanítása. Javarészt rejtélyes képekből és hasonlatokból áll. " 
al-Gazáli: A cselekedetek mérlegéröl. (Idézi lbn Tufaii a Természetes ember c. filo
zófiai regényében) 

4. 3 A kettős igazság 

A misztikus iszlám vallásosság mellett mindig jelen volt egy olyan gondol
kodásmód is, amely - elsősorban Arisztotelészre támaszkodva - megkísé
relte a teológia és a filozófia .összebékítését". egyeztetését. Az arab világ két 
távoli területén alakultak ki ezek a .szabadgondolkodó" központok: Kö
zép-Ázsiában (Szamarkand, Buhara) és a mai Spanyolország (Andalúzia) 
területén, az akkor mór fennhatóság alatt álló Córdobában és Granadá
ban. Córdoba igazi nemzetközi szellemi központ volt, egyetemén tanult 
és tanított az arab ibn Rosd, a zsidó Móse Maimúni és a keresztyén 
Gerbert. a későbbi Il .  Szilveszter pápa. Közép-Ázsiában Ibn Szína 
(latinosan Avicenna, 980-1 037) a filozófia mellett elsősorban az orvos
tudományban alkotott maradandót, Córdobában pedig ibn Rosd 
( 1 1 26- 1 198) írta a leghíresebb Arisztotelész-kommentárokat. Öt a latin 
nyelvü Európában Averroesnek nevezték, vagy egyszerűen Kommentá
tornak. 

13. ábra. ibn Rosd, Averroes (1 126-1 198) elképzelt arcképe Rqffaello 
Athéni iskola c. festményéről 
Abul Valid Muhammed ibn Abrned ibn Muhammed ibn Rosd. latinosan 
Averroés az arab (mór) uralom alatt álló Córdobában született. egy ideig bíró 
volt Sevillában. 1 1 82-ben a maghribi (Marokkó) Juszuf kalifa háziorvosa lett. 
Averroés a konzervatív papság támadásai miatt élete vége felé menekülni kény
szerült Andalúz!ából. s a marokkói Marrákesben halt meg. Tanainak hatása 
azonban nemcsak az iszlám világban. hanem a keresztyén Európában is nyo
mon követhetö. Latinul megjelent fontosabb müvei: .A vallás és a.filozófta össz
hangjáról", .A dogmák igaz értelméről". Magyarul is megjelent Averroes barátjá
nak, ibn Tufall-nak .A természetes ember" (Élö, az Éber fia) címü filozófiai 
regénye. mely a kor világképét olvasmányosan mutatja be. 

Averroes nem fogadta el a ,.folyamatos teremtés" hipotézisét. úgy 
érvelt, hogy Allah saját tökéletlenségét bizonyítaná, ha hol ezt, hol azt 
akarná. Mivel azonban Allah tökéletes, akarata sem változhat, és ez az, 
amit mi természettörvényeknek nevezünk. 

Elsősorban Averroes hatására jött létre Európában az az irányzat, 
amely a filozófiát (s ezen belül a természettudományoka t) már nem a teo
lógia szolgálatában, annak igazolására művelte (.Philsophia est ancilla 
theologiae" - a filozófia a teológia szolgálóleánya), hanem megkísérelte 
önállóvá tenni. Ez mindaddig nem is okozott gondot, amíg valarnilyen fi
lozófiai következtetés egy kinyilvánított hitigazsággal (dogmával) szembe 
nem került. Ekkor a következő lehetőségek merültek föl. Elvethették a fi
lozófiai gondolatot, mint ami valahol biztosan hibás. Ez a hagyományos 
.megoldás", amely a problémát végül is megoldatlanul hagyja. Megvizs-
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V. Summa 

gálhatták a dogmát: vajon nem a szent írások (Biblia, Korán) téves értel
mezéséből eredtek-e? Ez veszélyes vállalkozás, hiszen az illető könnyen 
keveredhet az eretnekség gyanújába. Végül kinyilváníthatták, hogy a fi
lozófia más nyelvet beszél, mint a teológia, s így a két eltérő állítás egy
szerre , egymás mellett is igaz maradhat. Ez a "kettős igazság" (duplex 
veritas) tana, amelyet maga Averroes ugyan nem vallott, a kor Európá
jában mégis az ő nevéhez kötve teijedt el (averroizmus). Azt az igényt jel
zi, hogy a filozófia és a filozófusok szeremének önállóan gondolkodni, 

"nagykorúvá válni". 

1 4.ábra. Keletkezés és pusztulás Averroes szerint 
Averroes nem hitt az egyéni lélek halhatatlanságában. Elképzelése szerint az 
örök Világlélek idönként darabokat szakit ki a szintén örök anyagból, s azt át
lelkesítve önálló lénnyé alakitja. Ennek pusztulásakor egyéni teste ismét beleol
vad az anyagba. lelke pedig a Világlélekbe. 

A görög-római müveltség jelentős részét az iszlám kultúra mentette 
át a keresztyén Európa számára, de úgy, hogy kiegészítette saját 
eredményeivet gondolataival. Az araboktól vettük át a matematikai, 
kémiai és technikai eljárások egy részét (pl. a papírgyártást). Az isz
lám filozófiáját a természettörvények realitásának tagadásáig eljutó 
misztikus tanok és az arisztotelészi tanok alapján álló bölcselök (pl 
Averroes) vitája jellemzi. 

Kérdések, problémák 

159 

Summa 

l .  Keressük meg történelmi atlaszban a középkori iszlám kultúra fő központjaiti Mely városok estek egybe az 
ókori műveltség centrumaival? Mely területek, városok indultak virágzásnak az iszlám hatására? Hol raj 
zolódnak ki az iszlám és a keresztyén középkori műveltség érintkezési vonalai? Melyek az iszlám állam( ok) 
kiteijedésének természetföldrajzi (domborztai, éghajlati) határai? 

2. Hogyan kerülhetett Averroes (ibn Rosd) Raffaello: Athéni iskola c. képére? Hány év választja el egymástól 
Averroest és Arisztotelészt? Mi köti őket össze? 

3. Melyek a helyiértékes számirás előnyei a római számok használatához képest? Vannak-e hátrányai (pl. ke
reskedelemben, pénzelszámolásoknál)? 

4. Egy filmtekercs állóképek sorozata, levetitésekor mégis a folyamatos mozgás érzetét kelti. Vaj on így képzel
ték-e el a mozgást az időt atomizáló szúfi bölcselők is? Ilyenek-e a tényleges mozgások? 

5. Az atomelmélet Démokritosz értelmezésében teljes determinizmust, a természettörvények megmásíthatat
lanságát is jelentette. Hogyan lehetséges, hogy al-Gazáli és a szúfi misztikusok hasonió elméleti alapból 
egészen más következtetésre jutottak? 

6. Vessük össze Augustinusnak és a szúfi bölcselőknek az időről szóló tanítását! Miből származik a különb
ség? Kinek adnánk igazat? 

7. Vessük össze a "kettős igazság" tanítását a szofisták gondolkodásmódjával és az ortodox keresztyén taní
tással! Miért nem fogadta el a keresztyénség az averroizmust? 

8. Vajon azonos fontosságúak-e a mai iskolákban tanult tantárgyak? Miért? Mi vagy ki döntheti el ezt a kér
dést? 

9. Olvassuk el Omar Chajjám (Hajjám) (kb. 1 048-1 1 3 1 )  perzsa tudós és költő: Rubayát (Robayát) c. verscik
lusának néhány verséti (Több magyar fordítása is megjelent) . Milyen ókori és iszlám filozófiai eszmék hatá
sa érződik a szövegekben? 
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EGYETEMEK 

SKOLASZTIKA 

1 5. ábra. A szamarkandi iszlám 
egyetem mai képe 
Az iszlám egyetemek után,a XIII. szá
zadtól sorra létesültek a nagy európai 
egyetemek. Magyarországon a pécsit 
1 367-ben Nagy Lajos. az óbudait 
Zsigmond ( 1 389). a pozsonyit pedig 
Máyás uralkodás idején alapitották 
( 1 467). 

5. A tudás rendszere 

5.  l A skolasztika 

A korai középkor Európájában (V-XI. század) csak néhány kolostor 
könyvtárában maradt fenn jelentösebb gyújternény ókori szerzöktöl. Ki
vételt csak Bizánc (Konstantinápoly) jelentett, az egyre fogyatkozó Ke
letrómai Birodalom fövárosa, ahol viszonylagos elszigeteltségben ugyan, 
de sok tudós müve fennmaradt. Bizánc eleste ( 1453) elött szerencsére 
sok értékes könyv került ki a városból. A X. századtól az iszlám kultúra 
is mind erösebben éreztette hatását. Córdobából és a szintén arab ura
lom alatt álló Szicíliából indultak északra a görög-római szerzök eredeti 
müvei és arab nyelvü kommentáljaik 

Ez jelentette az európai egyetemek létrejöttéhez és müködéséhez 
szükséges alapot. Az egyetemek a XI-XII .  században általában valamely 
régebben müködö kolostoriskola helyén alakultak ki (Párizs, Bologna, 
Salemo, Oxford; Magyarországon elöször Pécsett jött létre egyetem 
1367-ben). Nevük (universitas, latinul, egység) arra utal, hogy a céhek
hez hasonló érdekvédelmi tömörülések voltak, a hallgatók vagy a hallga
tók és az oktatók soraiból választott rektor vezetése alatt. Az egyeteme
ken szerzett végzettséget Európa-szerte elismerték, ami azt bizonyítja, 
hogy az ismeretanyag egységére és színvonalára mindenütt figyelmet 
fordítottak. Mivel a filozófiát is ezeken az egyetemeken oktatták, a XII. 
századtól kibontakozó új irányzat neve skolasztika lett (schola, latinul, 
iskola) . 
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Az egyetemi oktatók hagyományosan két szerzetesrend tagjai közül 
kerültek ki: vagy ferencesek (franciskánusok) vagy domonkosok (do
minikánusok) voltak. Ez egyben azt is jelenti, hogy a kor szellemi életé
ben szerepet játszó szinte valamennyi jelentös egyéniség e két rend vala
melyikének a tagja volt. 

5.2 Nominalizmus és univerzalizmus 

A skolasztika korában megváltozott a hit és a tudás viszonya. A hittéte
lek igazságát továbbra sem vonták kétségbe, de most már törekedtek 
arra, hogy amit csak lehet, tisztán logikai úton (is) bizonyitsanak. Arra is 
nagy gondot fordítottak, hogy az elödök által kidolgozott teológiai elméle
teket belsö ellentmondásoktól mentes rendszerré tegyék. A két tudo
mány- a filozófia és a teológia- viszonyát ez idötöl egyfajta tiszteletteljes 
függetlenség jellemezte. A teológusok számítottak a hitet erösítö észér
vekre, a filozófusok pedig tudták, hogy melyek azok a gondolatmenetek, 
amelyek teológiai szempontból hibás eredményre vezetnek, s ezért kerü
lendök. Az ókori szerzök közül a patrisztika elsösorban Platón filozófiá
ját részesítette elönyben, a skolasztika a .. gyakorlatiasabb" Arisztotelész 
felé fordult. A skolasztika rendszerét számtalan, egymással is hevesen 
vitázó tudós építette ki. Kiemelkedö képviselöik: Canterbury (Szent) An
zelm, Albertus Magnus, Aquinói (Szent) Tamás, Roger Bacon, Pierre 
Abelard, William Occam, Nicolaus Oresmius, Jean Buridan, Nicolaus 
Cusanus. 

A skolasztika korának problémái gyakran elvontak, a mai kor embe
rének nem mindig érthetö a felvetett kérdések fontossága, s gyakran a 
szigorü logikával felépített gondolatmeneteket is nehéz követni. Az egyik 
sokat vitatott kérdés az általános fogalmak (univerzáliák.) létével kap
csolatos. Az egyik irányzat, a "túlzó" univerzalisták. (más néven realis
ták) szerint: az általános fogalom tárgyi tartalma reálisan létezik (pl. .. a 
ház", .. az ember"}, ezek léte megelözi az egyedit (az egyes házakat és em
bereket). ekképpen az általános az egyedinek oka és alapja. Az uni
verzalista tanítás szorosan kapcsolódik Platón ideatanához. 

FERENCESEK ÉS 
DOMINIKÁNUSOK 

1 6. ábra. Skolasztikus oktatás Pá
rizsban (fametszet) 
Az egyetemeken 7-9 évi tanulás után 
nyerhette el valaki a magiszteri foko
zatot. Hét tárgyat, hét .. szabad múvé
szetet" tanultak (septem artes 
liberales) . A .. hármas út" (trivium) el
sajátítása biztosította a kornak meg
felelő általános múveltséget. Ez a 
grammatikát (nyelvtant). a logikát (a 
következtetés tudományát). valamint 
a dialektikátjelentette. (Ezen belúl a 
retorika és etika a helyes beszédre és 
viselkedésre tanított.) A quadrivium 
( .. négyes út") már szakirányú képzést 
adott: nem mindenkinek és nem is 
mindenütt tanitották azonos mély
ségben. Ide tartozott a matematika 
(számtan és mértan). az asztronómia 
(csUlagászat) és zeneelmélet (musica). 
Aki akart, tanulhatott fizikát is. Az 
oktatás előadásokból Oectio) és viták
ból (disputa) állt. A vizsgázás nem 
volt könnyú: a jelöltnek váltott ellen
felekkel kellett vitáznia reggel 6-tól 
este 6-ig, egy óra ebédszünetteL 

f- Ill. l l  

f- III.S. és 9. 
� easanus hatása VI. l . l .2 
� Oresmius fizikája V. 7 .2. 1 
� Buridan impetuselmélete V.7.2.2 

UNIVERZALIÁK 
f- Platón III.S 
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NOMINALIZMUS 

OCCAM "BOROTVÁJA" 

� a nominalizmus hatása az 

angolszász filozófiára VI1.4 

V. 5. A tudás rendszere 

Velük ellentétben a nominalisták szerint csak az egyedi dolog vagy 
lény a valódi létező, az általános fogalmak merő hangok, legföljebb pusz
ta nevek (nomen), amelyeknek köze lehet a névadó fantáziájához vagy 
képzettségéhez, de nem a valósághoz. E tanítás egyik következetes kép
viselője az angol William Ockham (Occam) ( 1285?- 1 349?) . .. Borotvaelvé
ben" azt fogalmazza meg, hogy nem szabad több létezőt feltételezni, mint 
amennyi okvetlenül szükséges. Ha pl. egy kis madárftókát veszek a ke
zembe, akkor nem "madarat" , vagy "gerincest", vagy "állatot" fogok - e 
fogalmak ugyanis csak az elmémben léteznek -, hanem éppen azt a kis 
madárftókát. A nominalizmus fő célja az egyedi jelenségek elfogulatlan 
vizsgálata, amit az általános fogalmak "odaképzelt hálója" csak megza
var. A nominalisták általában nem sokra becsülték a puszta tekintélyen 
alapuló érvelést, annál fontosabbnak tartották a közvetlen tapasztala
tot. 

1 7. ábra. Roger Bacon (121 9?-1292?), oxfordiferences szerzetes, alkimis
ta, fizikus, feltaláló 
A puskaport - talán a kínaiaktól függetlenül - újra fölfedezte. Opus maius c. 
müvében hihetetlen dolgokról: autókról. repülögépekről írt. A természet tanul
mányozásában a tapasztalatot tekintette a legfontosabbnak, és a tekintélyek 
elötti értelmetlen hajbókolást a legveszélyesebbnek Merész nézetei Iniatt sokáig 
háziőrizetben tartották, halála után pedig mint varázslót emlegették . 

• A megismerésnek háromforrása van: a tekintély, az ész és a tapasztalat. A tekin
tély azonban nem elegendő, ha nincs meg az értelmi megalapozottság. amely nél
kül nem értünk meg semmit, csupán hisszük és elfogadjuk. A tekintélynek hi
szünk. de nem a tekintély által értünk. [ . . .  ] Az ész pedig egymagában nem tudja 
megkülönböztetni a szo.fi.zmát [az üres szavakat] a valódi bizonyosságtóL ha azt 
nem tudja igazolni a tapasztalat segitségével. " 

R. Bacon 

1 8. ábra. A nominalizmus szemféltetése 1 9. ábra. A skolasztikus univerzalizmus szemféltetése 
Az univerzalisták az átfogót, az általánosat (universaliák) 
tartották valóban létezőnek, elsődlegesnek. A képen: a 
.madár" ideája (a fénysugarak centruma) létében megelő
zi az egyes madártipusokat és egyedeket, melyek csak tö
redékes megvalósulásat az ideának. 

A nominalisták szertnt az egyes dolgok vagy lények (itt: 
uhu, kuvikfajok stb.) a valóságosan létezők, az általános 
fogalmakat (itt: a .baglyok" majd .a madár") csak az em
beli elme hozza létre. 
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A szélsőséges nominalisták hasonló problémákkal találták szembe 
magukat, mint az arab misztikusok: általános érvényű törvények nélkül 
a világ atomjaira esne szét. Ha a világban tapasztalható rend nem csu
pán képzelődés, hanem valóság, akkor az általános fogalmak sem csu
pán elménk szüleményei. így pl. értelmes állításokat tehetünk a .vízi 
állatokról" (pl. testük áramvonalas alakjáról), noha a természetben csu
pán pontyokkal, cápákkal, fókákkal s más hasonlókkal találkozunk. 

A nominalizmus és az univerzalizmus irányzatát Abélard igyekezett 
összhangba hozni. Pierre Abélard (Petrus Abelardus, 1079?- 1 144) a kö
vetkező megoldást javasolta: az universal e (általános fogalom) az, amely 
a létezők valóságos hasonlóságán alapul, s ezért lehetővé teszi, hogy 
több dologról állíthassunk valamit (pl. a madarak röpülnek). Nemcsak 
hangsor tehát, hanem az emberek közmegegyezése alapján jelentést 
(significatio) hordoz. Noha e közmegegyezés nem nyújthat igazi és biztos 
tudást. mégis a valóságról szól a maga módján. Abélard tehát .mérsékelt 
univerzalista". de fölhivja a figyelmet a pontatlan szóhasználat veszélyei
re. Sic et non (Igen és nem) c. művében 1 50 teológiai kérdésben gyűjtötte 
össze az egyházatyák gyakran egymásnak ellentmondó nézeteit. Ez a 
módszer nagy lendületet adott a skolasztikus vitáknak (disputáJmak). 

Aquinói Tamás - s nyomában szinte minden természettudós is -
szintén a mérsékelt univerzalizmus híve volt. 

5.3 . .A filozófia a teológia szolgálóleánya" 

5.3. 1 Canterbury Anzelm 

Arisztotelész újra felfedezett művei közül a skolasztikában alapvető fon
tosságúvá vált a logika szabályait rögzítő Organon. Felkeltette azt az 
igényt, hogy a tudományok teljes rendszerét - így a hittudományokat is -
összhangba hozzák a logika szabályaival. 

A skolasztikusok számára is világos volt azonban, hogy lsten létét és tu
lajdonságait a logika eszközeivel sem lehet bizonyítani. A bizonyítás ugyan
is valamilyen, a bizonyítandónál alapvetőbb elvre, premisszára vezetné 
vissza a bizonyítandó tételt. ami ebben az esetben lehetetlen. Megmutatha
tó viszont, hogy az ellene felhozott érvek hibásak, és hogy Isten léte ellent
mondásmentesen illeszthető be egy logikailag egységes világképbe. 

Ezt a célt elsőként Canterbury (Szent) Anzelm(us) ( 1 033- 1 1 09) kísé
relte meg elérni, Manalogion és Proslagion cím ű műveiben. Anzelm abból 
indul kí, hogy Isten személyéhez és fogalmához elválaszthatatlanul hoz
zákapcsolódik a teljesség, a tökéletesség, s hogy ez mit jelent, azt még az 
is jól fel tudja fogni, aki nem hisz benne. A kérdés az, hogy ez a tökéletes 
személy csak a gondolatainkban létezik vagy a valóságban (objektiven) 
is? Anzelm így érvel: képzeljünk el valamit, aminél teljesebb, tökélete
sebb (Anzelm szóhasználatával: .nagyobb") nem gondolható . 

• . . . az esztelen is meggyőződhet arról, hogy legalább az értelmében létezik az a va
lami. aminél semmi nagyobb nem gondolható, mert amikor hallja. megérti. és amit 
megértünk, az jelen van az értelmünkben. De bizonyosan nem lehetséges, hogy 
csak az értelemben legyen meg az, aminél nagyobb nem gondolható. Ha ugyanis 
legalább az értelemben létezik. akkor elgondolható róla. hogy a valóságban is léte
zik. ez pedig nagyobb. Ha tehát az, aminél nagyobb nem gondolható, csak az érte-

f- fogalmak a logikában III. l l .3 

JELENTÉS (SIGNIFICATIO) 

.Jóllehet a lét szövegét sqját nyelvünk
refordítjuk le, ajelentés ugyanaz vala
mennyi nyelven: ki-ki ugyanazt hal.Ya 
és mondja a maga módján" 

Aquinói Tamás 

f- Ill. l l  

A BIZONYÍTÁS LEHETETLENSÉGE 

f- III . l l , IV. l 

f- gondolkodás és létezés egysége a 
görögöknél lll.5 



forrasok_szurke.indd   164 2017. 02. 15.   8:45

164 

20. ábra. Canterbury Anzelm négy 
más szent társasáságában 
Luca della Robbia oltárképe a XV . 
századból 
Anzelm (Anselmus) ( 1 033- 1 1 09) Itáli
ában született. de Normandiában ta
nult. itt lett a bec-i kolostor apátja. 
Canterhuny érsekké választása után 
az angliai egyház és oktatás nagyte
kintélyü szervezöje lett. igazán ismer
té azonban teológia-filozófiai müvei 
tették. Két korszak határán élt: so
kan a skolasztika .. atyjának". mások 
a patrisztika utolsó nagy alakjának 
tartják. 

.. ONTOLÓGIAI ISTENÉRV" 

V. 5. A tudás rendszere 

lemben létezik, akkor az. aminél nagyobb nem gondolható. mégiscsak olyan. ami
nél nagyobb gondolható. De ez egyáltalában nem lehetséges. Kétségkívül létezik 
tehát valami az értelemben is és a valóságban is, aminél nagyobb nem gondolható. " 

Anselmus: Proslagion 

..És nem azért törekszem érteni, hogy higgyek. de hiszek. hogy érthessek. Mert hi
szek ebben is: Ha nem hisztek. nemfogtok érteni. " 

Proslogion. Előszó 

Ez a - hibásan - .. ontológiai istenérvnek" nevezett gondolatmenet 
már a kortársak közül is sokakból ellenkezést váltott ki. Az ellenfelek (pl. 
Gaunilo) úgy érveltek, hogy hasonló módon bármilyen elképzelt mesebe
li tájék léte is .,bizonyitható" lenne, pl. a szigeté, ahol mindenki a legbol
dogabb. Anzelm válasza: a mesebeli szigetnek nem szükségszerű tulaj 
donsága a teljesség, Istennek viszont igen. Aki másféle Istent képzelt el 
magában, az hibásan képzelte el - innen a tévedés. 

5.3.2 Aquinói Tamás 

Anzelm érvelésén kívül több más gondolatmenetet is kidolgoztak a sko
lasztika tudósai. Ezek az .. Istenhez vezető utak", amelyeknek legjobb 
összefoglalása Aquinói Tamás Teológiai összefoglaló (Summa) c. műve. A 
részlet nemcsak a kor természetfelfogásába, hanem az érvelés, vitatko
zás elfogadott módszerébe is bepillantást enged. 
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2 1 .  ábra. Aquinói (Szent) Tamás (1225-1274}, a skolasztika korának leg
nagyobb tudósa, az "angyali doktor", dominikánus szerzetes 
Több pápa teológiai tanácsadójaként müködött. majd a pártzst egyetemen taní
tott. Arisztotelész filozófiáját nagy harcok árán fogadtatta el: le kellett küzdenie 
egyrészt a konzervatív (kizárólag a patrisztikus hagyományokhoz ragaszkodó] 
papság ellenállását. másrészt küzdenie kellett az .. averroisták" ellen. akik a filo
zófia teljes függetlenségét követelték. Fontosabb müvei: A létről és a lényegről 
(De ente et essentia], a Teológiai összefoglaló (Summa theologica] , A pogányok 
tanítása ellen (Summa contra gentiles] . 

.. 3. kérdés. 
Vajon van-e Isten? 
A 3. kérdéshez így kezdünk hozzá: 

l .  Úgy látszik. hogy Isten nem létezik. Mert ha az ellentétek közül az egyik végtelen 
lenne. teljesen lerontaná a másikat. Ám e néven. Isten, azt értjük. hogy végtelen jó. 
Ha tehát Isten létezne, semmi rosszat nem találhatnánk. Találunk azonban rosszat 
a világon. tehát Isten nem létezik. 

2. Továbbá, amit meg lehet érteni kevesebb elv által. nem kell több elvből magya
rázni. De úgy látszik. hogy a világ mindenjelensége megérthetö más elvekből,jelté
telezve. hogy nincsen Isten. mivel a természeti dolgok visszavezethetök a termé
szetre mint elvre. Semmi szükség tehát Isten létének feltételezésére. 
DE EZZEL SZEMBEN ÁLL, amit Mózes II. könyvében maga Isten mond: 

"Vagyok, aki vagyok. " 

Feleletül azt kell mondanunk. hogy Isten létét öt úton lehet bizonyítani. 

Az első és legnyilvánvalóbb út az. amelyet a mozgásból veszünk. Biztos ugyan
is. és az érzékek tanúsíthatják. hogy valami mozog ezen a világon. Mindazt pedig, 
ami mozog. más mozgatja. [ . . .  ] Ha tehát az, ami mozgat, maga is mozog. szükség
képpen más által mozog. s ez ismét mástól. De itt nem lehet a végtelenbe menni, 
mert akkor nem lenne elsö mozgató. és következésképp más mozgató sem. mivel a 
második mozgatók nem mozgathatnak. csak akkor. ha öket is mozgatja az elsö 
mozgató, amint a bot sem mozgat. csak ha öt is mozgatja a kéz. Ezért szükséges el
jutni valamely elsö mozgatóhoz. amit semmi sem mozgat. és ezt érti mindenki 
Istenen. 

A második út a létrehozó okokból való. Az érzéki dolgokban ugyanis a létreho
zó okok reneljével találkozunk. De nem találkozunk azzal. és nem is lehetséges. 
hogy valami sqját magának a létrehozó oka legyen, mert így elóbb lett volna sqját 
magánál. ami képtelenség. [ . . .  ]Az ok megszúnésével megszűnik az okozat is. tehát. 
ha nem volna elsö a létrehozó okok között, nem volna sem utolsó, sem középsö. [ . . .  ] 
Tehát szükséges valamely elsö létrehozó okot feltételezni, amit mindenki Istennek 
nevez. 

A harmadik út, amit az esetlegesből és a szükségszerűből veszünk.{ . . .  ] 

A negyedik utat a dolgok között található fokozatokból vesszük. A dolgok 
között ti. találunk inkább és kevésbé jót. igazat, nemeset és ehhez hasonlót. Ámde 
az .. inkább" és a .. kevésbé" aztjelenti. hogy a külöriféle dolgok külöriféleképpen kö
ze litenek meg valamit. ami a legtökéletesebb. [ . . .  ] Van tehát valami. ami a legiga
zabb, legjobb, legnemesebb. és következésképp a leginkább létezö is. amint ez a 
Metajizika ll. fejezetében olvasható. (Arisztotelész). Ami pedig valamely nemben a 
legtökéletesebb, az az oka mindennek. azon a nemen belül. mint a tűz, amely a leg
melegebb. az oka minden melegségnek. [ . . .  ] Tehát van valami, ami minden létezö 

jóságának és egyéb tökéletességének az oka. és azt nevezzük Istennek. 

Az ötödik utat a dolgok kormányzásából vesszük. Azt látjuk ugyanis. hogy bi
zonyos dolgok. amelyeknek nincs értelmük - mint a természeti tárgyak - célszerű
en múködnek, és mindíg azt követik. ami a legjobb. Mindebböl nyilvánvaló, hogy 
nem véletlenül. hanem szándékosanjutnak el a célhoz. Azok pedig. amelyeknek 

f-- a .. rossz" természete V.2.4 

fo- .. Occam borotvája" V.5.2 

TEKINTÉLYÉRV 

SAJÁT ÉRVEK 

f-- Arisztotelész fizikája II I .9 

f-- A 4 ok Arisztotelésznél iii .9 

f-- ideatan III .8 

� .. tökéletesség! sorok" V.7.3 

� .. célszerü-e" az állatok viselkedése 
XVII .  

� Spinoza a célszemség ellen VII.3.3 
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MINDEN MOZGÓT MÁS MOZGAT 
f- Arisztotelész flzikájában III. 9 
� impetuselmélet V.7.2 
� Newton tehetetlenségi elve VI .7.2 

� predestináció (Kálvin) XVI. 
� Spinoza determinizmusa VII .3.3 

f- Epikurosz a véletlenről IV.7.2 
� a véletlen a modern filozófiában 
XIX., XX. 

V. 5. A tudás rendszere 

nincs értelmük. nem törekszenek a célra, csak valamely megismerő és értelmes 
lény irányitás ával. mint történik a nyU és az !jász esetében. Tehát van egy olyan ér· 

telmes lény. aki az összes természeti dolgokat a célfelé rendezL És ezt hivjuk Is· 

tennek. 

Az első ellenvetésre azt kell mondanunk [ . . .  }: 
Isten, mivel a legfőbb Jó, csak azért tűrhet valami rosszat a műveiben. mert annyi· 
ra mindenható és jó, hogy még a rosszat is jóra tudjaforditanL 

A második ellenvetésre azt kell mondanunk, hogy mivel a természet valamely 
magasabb rendű ténykedő irányitásával működik meghatározott célja elérése ér· 
dekében. szükséges a természet dolgait is Istenre mint az első okra visszavezetni. 
Hasonlóképpen. a szándékos dolgokat is visssza kell vezetni valamely mélyebben 
fekvő okra. mint az emberi értelem és akarat, me rt ezek változók és esendők. sz ük· 
séges pedig minden változékony és esendő dolgot visszavezetni valamely változat· 
lan. és a maga erejéből szükségszerü elvre, mint azt kirnutattuk. " 

Aquinói Tamás: Summa theologica (részletek) 

22. ábra. A meisseni dómfőhajója 
A skolasztika korában vál�a fel a román slilust a gótika. 

5.4 A világ rendje 

Hit és filozófia egyaránt azt támasztotta alá, hogy a világban rend ural
kodik, ami egy gondviselő Értelemjelenlétére utal. Hogyan kormányozza 
Isten a világot? Aquinói Tamás átvette azt az arisztotelészi érvelést, hogy 
minden mozgót valamely más mozgó mozgat (1. út). Ebből következik. 
hogy a mozgásoknak egyfajta rangsora, hierarchiája bontakozik ki, pl. a 
Nap mozgása mozgatja a Földön a vizet. a mozgó viz - folyókként - moz
gatja a vizimalom kerekét, a kerék az őrlőkövet és így tovább. Ekképpen 
- mint az őrlőkő mozgásában a Nap mozgása munkálkodik - lsten mín
den cselekvő belsejében ott van, benne cselekszik. amíkor azt cselekvés
re indítja. 

Ezt elfogadva a következő kérdés merül föl .  Meghatározza-e Isten az 
emberek mínden cselekedetét - megfosztva ezzel őket szabadságuktóL 
vagy pedig teret enged a véletlennek, s ekkor a véletlen eseményeknek 
vagy nincs okuk, vagy nem az Isten ez az ok. Aquinói Tamás míndkét kö
vetkeztetést tagadja . 

• Noha mindent - még a legkisebb dolgokat is - Isten irányit. ahogy kirnutattuk, 
mégsem gátolja semmi, hogy valami véletlenül vagy szerencse folytán történjen. 
Megesik ugyan, hogy valami véletlen az alsóbbrendű ok szempongából, mert az 
akaratán kivül történt. Ám ez mégsem véletlen a felsőbb ok szempongából, tudnül· 
lik akinek a szándéka szerint történt. Jó példa erre annak az úrnak az esete, aki 
két szalgát egy helyre küld anélkül, hogy az egyik tudna a másikról, találkozásuk 
véletlen az ő számukra. de nem véletlen az úr részéről. Ha tehát valami a másodla· 
gos okok szándékán kivül történt. az véletlen ezen okok szempongából, s teljesen 
véletlennek mondhaguk. mert a hatásokat teljesen a legközelebbi okoknak meg.fe· 
lelően szaktuk elnevezni. Ám ha Isten szempongából nézzük. akkor nem véletle· 
nek ezek. hanem előre látottak. " 

Aquinói Tamás: Summa theologica 
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V. Summa 

A természeti folyamatokban elöforduló véletlenek és az emberi elha
tározásokban megnyilvánuló szabadság tehát egyaránt létezö, és létük 
elöfeltétele az egyirányú idö. Isten azonban, aki nem az idöben létezik, 
fölötte áll ezeknek a fogalmaknak 

.Mindenekelőtt észbe keU venni. hogy lstennek a dolgokról való tudása más, mint 
az embereké. Az ember ugyanis alá van vetve az időnek, ezért a dolgokat az idő jel
legével ismeri meg, némelyeket jeleniévalenek lát, némelyeket múltaknak emleget, 
némelyeknek mintjövendőknek néz elébe. Isten ellenbenfolötte áU az idolcfolyásá
nak. léte örök, és ezért tudása sem időleges. hanem örök. Az örökkévalóságban 
azonban nincs előbb és utóbb, mert nincs benne változás. ilyenformán az egész 
örökkévalóság egyszerre van. { . . .  ] 

Jó példát kapunk erre, ha az idők lefolyását az úti közlekedéshez hasonlítjuk. 
Ha az ember olyan úton van. ahol sokan mennek át, látja ugyan az előtte valókat. 
de kikjönnek a háta mögött. azt nem tudja biztosan. Aki azonban emelkedett he
lyen tartózkodik, ahonnan át lehet tekinteni az egész utat, az összes járókelolcet 
látja. igy az ember is az idoven van. és nem tudja átlátni az idő egész folyását, 
csak azt látja. ami a szeme előttforog, vagyis ajelenvalókat, és valamicskét a múlt
ból, a jövőt pedig bizonyossággal meg nem tudhatja. lsten azonban örökkévalósá
gának magaslatáról biztosan áttekinti az összes dolgokat mintjelenvalókat, anél
kül hogy az esetlegesekre rákényszerítené a szükségességet. • 

Aquinói Tamás, idézi: Simonyi Károly 

23. ábra. A párizsi Notre Dame 
rózsaablaka 

24. ábra. Szabadság 
és predestináció 

A skolasztika a késöi középkor egyetemein oktatott, múvelt filozófia 
és teológia. Önálló tudomány, amelynek fö feladata a vallás igazsága
inak észérvekkel való alátámasztása lett. A skolasztika lényegéhez 
tartozott a disputa, az arisztotelészi logika eszközeinek következetes 
alkalmazása. 

A legfontosabb vitatott kérdés az általános fogalmak (univerzáliák) 
léte és jelentösége volt. 

A skolasztika világképének ftzikai alapját Arisztotelész tanítása 
jelentette. Részben a teológia is erre alapozta hires, .,Istenhez vezetö 
útjait" (Canterbury Anzelm, Aquinói Tamás). 

167 

VÉLETLEN ÉS SZABADSÁG 

f- emlékezet, várakozás (Augustius) 
V.3.2 

Summa 
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REFORMÁCIÓ 

A HAGYOMÁNYTISZTELET 
KRITIKÁJA 

A DÖNTÉS JOGA 

LUTHERÁNUSOK, 
REFORMÁTUSOK 

6. A reformáció kora 

6. 1 A vitatott kérdések 

A XV-XVI. században a teológia rendszerén belül olyan változások indul
tak meg, amelyek végső soron a nyugati keresztyén egyház szakadásá
hoz vezettek. Ezt a sokszínű mozgalmat összefoglalóan reformációnak 
(hitújításnak) szakták nevezni. A reformáció hitvitáiból itt azt emeljük 
ki, ami a filozófia és a természettudományok szempontjából alapvetően 
fontos. 

Teológiailag két. egymással összefüggő kérdés vált döntövé és eldön
tendővé. Az egyik az, hogy az egyház tanításai és hagyományai közül mi 
tekinthető megkérdöjelezhetetlennek. Az egyház számos olyan ha
gyományt elfogadott, melyeknek nem volt írásos nyoma, vagy ezek az 
írások nem váltak a Biblia részévé. Ilyen pl. a szent életű emberek tiszte
lete, földi maradványaik hatóerejébe vetett hit (ereklyék). A reneszánsz 
korban azonban már gyakran merült fel a kétség: nem becsapás, sőt 
ön-becsapás-e ez? E hatást csak fokozta, hogy az egyházi állam egyre in
kább világi hatalomként (is) viselkedett, és a reneszánsz kori pápák élet
módja sem tért el a világi fejedelmekétőL 

A másik alapvető kérdés az volt, hogy ki és milyenjogon dönthet a hit 
igazságainak kérdésében. A nagyobb városok közösségeit szolgáló püs
pökök, pátriárkák kiterjedt egyházi hierarchia élén álltak. Érthető, hogy 
szavuk az idők során nagy jelentőségűvé vált. A kelet-nyugati egyház
szakadás után Bizánc pátriárkája és Róma püspöke (a pápa) vált az or
todox és a nyugati keresztyén egyház vezetőjévé. Vajon mi ad szavuknak 
a többi emberét felülmúló tekintélyt és erőt? A válasz magától értetődő 
volt azok számára, akik elfogadták a hagyomány szentségét (így pl. azt, 
hogy Róma püspöke, a pápa Szent Péter utódja) . Azok számára azonban, 
akik ezt nem fogadták el, természetes volt a kérdés, hogy kié a döntés 
kötelessége és joga. 

Az e kérdésekre adható eltérő válaszok már szinte mind ismeretesek 
voltak, részben olyan hittudósok, vallásújítók révén, akik megmaradtak 
a nyugati keresztyén egyház szervezetében (Savonarola). részben pedig 
olyanok révén, akik eretnekmozgalmak vezetőiként harcba szálltak az
zal (Jan Husz) . Mégis robbanásszerű változást hozott, amikor egy német 
szerzetes, Martin Luther ( 1 483- 1 546) 1 5 1 7  -ben a hagyomány szerint ki
szögezte téziseit a wittenbergi vártemplom kapujára (Thesentür) . Luther 
szándéka a katholikus (azaz egyetemes érvényű) egyház szervezetének 
és nézeteinek megtisztitása, eredeti formájának helyreállítása volt (re
formáció latinul átformálás) . Csak miután ez nem sikerűlt, szakadt 

25. ábra. Martin Luther (Luther Márton} (1483-1 546} német vallásúfitó, ji
atalkori képen, Ágoston-rendi szerzetesként 
Apja földmüves, bányász. aki nehéz körülmények között nevelte gyermekét. Jo
gásznak szánta, ám Luther Ágoston-rendi szerzetes lett, s a  wittenbergi egyete
men tanított filozófiát és teológiát. Nevezetes tételeinek közhírré tétele után, 
1 520-ban kiközösítették, V. Károly császár birodalmi átokkal sújtotta. A csá
szárral szembenálló Bölcs Frigyes fejedelem azonban Wartburg várában lát
szatfogságra ítélte. Az itt töltött egy év alatt németre fordította a Bibliát, s ezzel 
a német irodalmi nyelv alapját ls megteremtette. A szervezódö protestáns egy
ház alapjává a Luther és Melanchton által összeállított Ágostai hitvallás lett 
( 1 530). 
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V. 6.2 Predestináció és önismeret 

26. ábra. Johannes Calvin (Kálvin János) (1509-1 564) svájci hitújító 
Párizsban filozófiai. jogi és teológiai tanulmányokat folytatott, de egyházi rend
nek nem lett tagja. Nézetei miatt távoznia kellett FranciaországbóL Bázelben te
lepedett le. ahol 1 536-ban kiadta a Tanítás a keresztyén vallásra (lnstitutio 
religionis Christianae) cimü müvét, amely áttekinthetö rendszerbe foglalta a 
protestantizmus alapelveit. Genf városa. ahol Kálvin 1 54 1 -töl a gyakorlatban is 
megvalósíthatta elveit, a kálvinizmus fövárosa . •  Rómája" lett. A Kálvin által ala
pított genfi akadémián sok külföldi diák tanult. ami elásegitette e tanok elteije
dését Franciaországban. Angliában, Németalföldön, Magyarországon és Német
ország egyes vidékein is. 

el az általa alapított mozgalom Róma fennhatósága alól. Luther vallásre
formját több új , még radikálisabb próbálkozás követte (kálvinisták, me
todisták, anabaptisták, unitáriusok) , melyek közül legerősebbé, és a 
természettudományok fejlődése szempontjából is jelentőssé Johannes 
Calvin (Kálvin János) ( 1 509- 1 564) mozgalma vált. Ebből alakult ki a re
formátus egyház. 

A reformáció korának új felekezetei valamennyien megegyeztek ab
ban, hogy a hitigazságok egyedüli közvetítője, hordozója a Biblia. En
nek mondandóját a Szentlélek sugallta, de sorait egyszeru emberek je
gyezték le. Olyan nyelvet, olyan képeket használtak, amit a kortársakjól 
érthettek, de a mai olvasók számára esetleg már kevésbé világosak, sőt, 
könnyen félre is érthetők (pl. János jelenései). Sokszor nyilvánvaló, hogy 
az üzenet átvitt értelmü, metaforikus értelmezése a gyümölcsöző, s nem 
a betü szerinti olvasat (példabeszédek, Énekek Éneke) . A Biblia igazsá
gait kutatva tehát a hívőnek értenie, értelmeznie kell a sorokat. Fejlődés
nek indult a bibliakritika, a Biblia helyes értelmezésének tudománya 
(melynek természetesen megvoltak az ókori és középkori előzményei is) .  
Összehasonlító nyelvészeti vizsgálatok fényt deríthetnek pl. arra, hogy 
egy-egy kifejezés mitjelentett az egykori héber, görög és latin nyelvben, s 
hogy ennek alapján mi lenne a legszerencsésebb szó, ami az egyes mai 
nyelveken visszaadhatja annak értelmét. A bibliafordítások - melyeknek 
hosszú sorát Luther maga indította meg - lehetövé tették, hogy ki-ki 
maga gondolkozhasson el hitigazságokról. 

A reformáció alapvető változást hozott az egyház és a papság szerepé
ben, annak értelmezésében is. Luther és Kálvin értelmezésében az egy
ház olyan gyülekezet, melynek (láthatatlan) vezetője Krisztus, földi hely
tartója azonban nincsen. A papok, a teológiailag képzett emberek főként 
tudásuk révén lehetnek alkalmasak arra, hogy kinek-kinek segítsenek, 
egyéni utat mutassanak . 

• . . . nem kell a hiv6k lelkiismeretét kényszernek alávetni olyasmiben, amitól Krisz

tus szabaddá tette. ( . . .  ) Istennel csak akkor lehet békességünk, ha szabadok let

tünk. Csak egy királyt kell elismemünk. Szabadítónkat a Krisztust. és a szabadság 
egyetlen törvényének. az evangélium szent Igéjének kell kormányoznia bennünket, 
ha azt a kegyelmet, melyet egyszer Krisztustól nyertünk, meg akaijuk tartani. 
Semmiféle szolgaság ne tartson fogva, sem semmiféle kötelék megkötözve . . .  " 

Kálvin: Institutio 

6.2 Predestináció és önismeret 

A reformáció egyetlen irányzata sem fogadta el, hogy a bünökre Istenen 
kivül bárki is adhatna feloldozást. Elfogadhatatlannak tarották azt az el
képzelést is. hogy Istentől pénzért, vezeklésért vagy akár jó cselekedete
kért "cserébe" bocsánatot lehetne nyerni ("búcsúcédulák").  Visszatérve 

f- allegorikus értelmezés 
Origenésznél V. l .3 

BffiLIAKRITIKA 

AZ ÖNÁLLÓ MEGÉRTÉS 
LEHETŐSÉGE 

169 
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.. INGYENES" KEGYELEM 

PREDESTINÁCIÓ 
f- Aquinói Tamásnál V.5.4. 

� személyiség a pszichológiában 
XVIII . 

A SZABADSÁG: FELADAT 

� "Gondolkodom. tehát vagyok" 
(Descartes) Vll.3. 1 

ELLENREFO�CIÓ 

KATOLIKUS MEGÚJULÁS 

JEZSUITÁK 

V. 6. A reformáció kora 

Augustinus érveléséhez, megfordították a viszonyt: nem a jó cselekede
tek miatt kapjuk a kegyelmet. hanem a megkapott kegyelem miatt cse
lekszünk jót. A kegyelem tehát "ingyenes", azaz nem vezethető le semmi
lyen racionális emberi logika segítségéveL 

.Ahogy Augustinus tanítja, a kegyelem megelőz minden jó cselekvést. mégpedig 
úgy. hogy az akarat nemjár előtte. mint vezető. hanem utána halad, mint kisérő. " 

Kálvin: Institutio 

Kálvin szigorú predestinációtana szerint Isten öröktől fogva elhatá
rozta, hogy ki üdvözül. és ki kárhozik el. (Pre-destináció: eleve-elrende
lés tana) . Mivel azonban lsten akarata kifürkészhetetlen, senki sem le
het eleve biztos abban. hogy a kiválasztottak közé tartozik-e vagy sem. E 
problémához pedig szarosan kapcsolódik a másik: hogyan dönthetjük 
el. hogy mi a dolgunk, feladatunk e földön? Kálvin szerint a válaszadás
hoz a helyes önismeret nyújt segítséget: 

.Ezért, ha úgy tetszik. az önismeretet, amellyel minden embemek rendelkeznie 
kelL feloszthatjuk Először is azt kell megfontolnia az embemek, hogy milyen célra 
rendelte. és miért áldotta meg őt az lsten olyan. éppen nem megvetendő q.jándé
kokkaL Ennek a megismerése arra kell hogyfelindítsa az embert. hogy Isten imá
dására, és az eljövendó életre gondoljon. Másodszor. hogy képességeit, vagy in
kább képességei hiányát mérlegre tegye. Ha megpillantja ezt a hiányt, le kell 
roskadnia - szinte megsemmisülve - szorongató zavarában. Az első megfontolás 
arra való, hogy az ember megtudja, mi a kötelessége, a második pedig arra, hogy 
tisztábajöjjön képességei határával a kötelesség teljesítésében . . .  " 

Kálvin: lnstitutio 

A reformáció által kinált szabadság tehát nemcsak felszabadító él
mény volt. hanem nehéz feladat is. Egymásnak látszólag ellentmondó 
elvárások kereszttüzébe állította az egyént. Felszabadította a sokféle ha
gyomány kötelékéböl , egyedüli támpontként a Hibliátjelölve meg számá
ra. Egyszerre erősítette meg benne a kiválasztottság és a bünösség 
érzését. Képességeinek hatékony kihasználására sarkallta. ugyanakkor 
hangsúlyozta ezen képességek gyarló és korlátozott voltát. A gondolko
dás szabadságát hirdette. de valójában éppúgy irányt és keretet szabott 
annak. mint más gondolati rendszerek. 

6.3 Az ellenreformáció 

A római katolikus egyház számára politikai és szellemi kihívást jelentett a 
reformáció. A nyugati egyházszakadás után hosszantartó, véres valláshá
borúk robbantak ki. Ezek során egyre világosabbá vált, hogy katonai úton 
nem lehet létrehozni az egységet. Azt az áramlatot. amely szellemi-gondo
lati úton kivánt szembefordulni a reformációval, ellenreformációnak 
szokták nevezni. Központja Spanyolország, legismertebb alakja Loyolai 
(Szent) Ignác volt ( 1 49 1 - 1 556). 

A Loyolai Ignác által alalpított Jézus Társaság Uezsuita rend) mind a 
politikában, mind a természettudományok fejlődésében fontos szerepet 
játszott. A jezsuiták legfőbb erényüknek az engedelmességet, az (egy
házi) hierarchia feltétlen tiszteletét tartották. Az engedelmesség elvi 
alapja az a meggyőződés volt. hogy az egyház szervezete Isten földi hatal
mának megnyilvánulása. Ha tehát előljáróiknak engedelmeskednek. va
lójában Istennek engedelmeskednek. Ez lehetövé tette, hogy igen haté
kony szervezetként müködjenek. Fő feladatuk a térítés (missziók) és az 
eretnekség elleni harc volt. A cél érdekében nem válogattak az eszközök
ben sem. Ha szükségesnek látták, nem vetették el a nyers erőszakot. de 
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V. 6.3 Az ellenreformáció 

27. ábra. Loyolai (Szent} Ignác (Inigo Lopez de Loyola) (1491-1556) spa
nyol rendalapító 
Baszk nemesi családban született. ifjúkorában a spanyol királyi udvarnál szol
gált. majd katona lett. 1 52 1 -ben megsebesült. ágyhoz kötve olvasni kezdte a 
szentek életét. Olvasmányai hatására elhatározta. hogy Isten lovagja lesz. 
Gyógyulása után csaknem egy évig egy barlangban elmélkedett és irt (Ekkor 
született legismertebb műve. a Lelkigyakorlatok könyve) . Ezután 10 évig teoló
giai tanulmányokat folytatott Párizsban , majd 1 540-ben - III.  Pál pápa jóváha
gyásával - megalapította a Jézus Társaságat (jezsuita rend). 

171 

.Aki el akar jutni az engedelmesség 
erényéhez. annak az engedelmesség 
második fokára kell fellépni, amelyen 
az elöljárónak nemcsak a parancsait 
hqjtja végre. hanem annak akaratát is 
magáévá teszi, vagy inkább saját aka
ratát. mint egy ruhát leralga, hogy az 
elöljáró által az isteni akarattal 
ruháztassékfeL Aki pedig elhatározta, 
hogy önmagátfenntartás nélkül elöljá
rójának átadja. annak akaratán kívül 
még a belátását is fel kell áldoznia. Eb
ben áll az engedelmesség legfőbb foka. 
Ebben az esetben az ember nem csak 
egy akaraton van az elöljáróval, ha
nem ugyanazonfelfogáson is. "  ( .. . ) 

Loyolai Ignác: Levél a portugál 
rendtagokhoz {részlet) 

28. ábra. Jezsuita szerzetesek opti
kai méréseket végeznek 
A képen különféle módszerekkel 
vizsgálják a Napot. A függőleges osz
lopokkal a "természetes sugárzás" 

("inmissione naturali") szöge mérhe
tó. A Nap képe tükör segítségével egy 
sík felületre irányítható (reflexione -
visszaverődés) . Kockázatos kísérlet a 
Nap távcsóvel való közvetlen megfi
gyelése (Helioscopio) . Lent: A Nap na
gyított képét emyóre vetítve megfi
gyelhetők a napfoltok (Maculae) és a 
napfáklyák (Faculae) - ezeket Galilei
vel egyidőben fedezték föl a jezsuiták. 
Az angyal felirata: "

út pudeat non 
credere" - .Hogy szégyen legyen nem 
hinni." 
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ENGEDELMESSÉG ÉS OKOSSÁG 

A GONDOLKODÁS 
SZEKULARIZÁCIÓJA 

V. 6. A reformáció kora 

eredményesebbnek bizonyult a lelki hatások gazdag tárháza. Ilyen volt 
például az új stílusú barokk templomok pompás belsö tere. A térítés cél
ját szolgálta az okosság, a másik fö jezsuita erény. Ennek pedig része 
volt a természettudományokban való jártasság is. 

A szellemi megújulás fö eszközének az iskolákat tekintették. Ennek 
érdekében modern, hatékony hálózatot hoztak létre, melyben az addigi
nál fontosabb szerepet kaptak a természettudományok. Maguk a jezsui
ta tanárok is kísérleteztek. kutattak. különösen a csillagászat és az 
optika területén értek el eredményeket. A kor szárnos kiváló tudósa. fllo
zófusa (pl. Descartes. Voltaire) jezsuita iskolában szerezte kimagasló 
műveltségét. 

29. ábra. A nyírbátori refonnátus 
templom belső tere 
A reformáció számúzte a templomok
ból a festményeket, a díszes oltárt, a 
kegytárgyakat mivel ezek tiszteletét 
fölöslegesnek, söt, a Bibliával ellenté
tesnek tartotta. Az egyszeru és vilá
gos tér a hirdetett igére irányitja a fi
gyelmet és önvizsgálatra késztet. 

30. ábra. Barokk templombelső 
A valóságos és az illuzórikus (festett) 
tér egybeolvad és a végtelenbe tágítja. 
szinte eltünteti a templom határait. 
Ez a megoldás érzékletes módon táija 
a hívó elé, hogy belsö világa végtele
nü! gazdag s határai nem egyeznek 
meg a racionalitás falaival. 

A hagyományoktól való elszakadást mind a reformáció, mind az el
lenreformáció elösegitette. A filozófiának - a Biblia hitigazságain kivül -
minden területen megadta. sót kívánatossá tette a kétkedés szabadsá
gát, mint a hamis fölismerésének módszerét. A természettudomány
oknak ugyanez a tradícóktól való megszabadulás, új nyelv, új gondolko
dásmód lehetöségét jelentette. A módszeres kétely mellett megjelent a 
céltudatos megfigyelés, az okos kísérletezés igénye. A folyamat végered
ményben a gondolkodás "világivá válásához" (szekularizációjához) veze
tett el. 
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V. 6.4 A reformáció és ellenreformáció Magyarországon 173 

6.4 A reformáció és ellenreformáció 
Magyarországon 

A reformáció XVl. századi térhódítása Magyarországon egybeesett az or
szág három részre szakadásávaL Az irányzatok közül mind a lutheri 
(evangélikus) . mind a kálvini (református). mind pedig a Szenthárom
ság-tagadó (unitárius) elteijedt (ez utóbbi főleg Erdélyben és a Dél-Du
nántúlon) . A reformáció hatására megszaporodott a nemzeti nyelvű 
iskolák száma, új nyomdák, főiskolák és egyetemek jöttek létre. (Sáros
patak. Debrecen, Kolozsvár. Gyulafehérvár, Brassó) . 

A kor egyházszervezetének kialakítói a hitviták mellett gyakran a ter
mészettudományok területén is járatosak voltak. így Honterus János 
(Johannes Honterus) ( 1 498- 1 549) , aki az Erdélyben élő szászok között 
alapította meg a lutheránus egyházat. térképkészítőként vált híressé. 
Melius J uh ász Péter ( 1 532-1 5  72) a "magyar Kálvin" Debrecenben kiadott 
Herbáriurna az első magyar botanikai, gazdasági és orvostudományi 
munka. Egy ideig Gyulafehérváron, majd Kolozsvárott tanított Apáczai 
Csere János ( 1625-659) . kinek Enciklopédiéya ( 1 655) a kor természettu
dományos ismereteinek is kitűnő összefoglalása. 

A hazai tudományok fejlődésében nagy szerepet kaptak a jezsuita is
kolák. A kolozsvári kollégiumot 1 58 1 -ben emelték egyetemi rangra. Ezen 
első újkori egyetemünkön tanított rövid ideig a matematikus-csillagász 
Heli Miksa. Az egyetem 1 774-től jogi, majd orvosi fakultással bővült, 
majd 1 793-ban Kémiai-Metallurgiai intézet létesült, de a folyamatos ok
tatás csak 1872-ben indult meg. 

Az ellenreformáció legnagyobb hazai alakja. Pázmány Péter ( 1 570-
1 637) szintén sokat tett a hazai tudományok fejlődéséért. Nevéhez fűző
dik a nagyszombati iskola egyetemmé bövítése. Itt l 773-ban avattak 
először orvosdoktorokat. 

3 1 .  ábra. Pázmány Péter (1 570-1 637), a római katolikus restauráció ve
zéregyénisége Magyarországon 
A református családból származó Pázmány a j ezsuiták kolozsvári kollégiumá
ban végezte középiskolai tanulmányait. Részben az ö hatásukra tért át római 
katollkus hitre, majd lépett be a jezsuita rendbe ( 1 588). Filozófiát Bécs ben, teo
lóglát pedig a római Gergely-egyetemen tanult. Sokáig tanitott Grazban, majd 
1 607-ben hazatért. és 1 6 1 6-ban esztergomi érsekké nevezték ki. Pázmány hit
vitái. prédikációi révén lett a magyar nyelvü barokk irodalom egyik nagy alakja. 
Érseksége jövedelmének kétharmadát Iskolák létesítésére fordította. így alakult 
meg a bécsi Pázmáneum, a nagyszombati, pozsonyi. soproni. szatmári jezsuita 
kollégiumok. és - 1 635-ben - a nagyszombati egyetem. Ebböl fejlödött ki a ké
söbbi Pázmány Péter. majd 1 950-töl Eötvös Loránd nevét viselö tudományegye
tem (ELTE) . A mai Pázmány Péter Katollkus Egyetemen hittudományi. bölcsé
szeti és jogi karok működnek. 

PROTESTÁNS MŰVELŐDÉS 

APÁCZAI ENCIKWPÉDIÁJA 
-t Descartes hatása Magyarországon: 
Vll.3. 1 .4 
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Summa 

Kérdések, problémák 

V. 6. A reformáció kora 

A nyugati egyház megújítási, reformálás! Jósériete egyházszakadás
hoz vezetett (Luther tézisei: 1 5 1 7).  

A reformáció elömozdította a nemzeti nyelvek használatAt, széles 
körben ismertté tette a Biblia szövegét és annak helyes értelmezésére 
ösztönzött (bibliakritika). A módszeres kétkedés, mint a hamis felis
merésének eszköze, a gondolkodás részévé vált. 

Az ellenreformáció vezetöje, a jezsuita rend egyik célja az iskolák 
megújítása volt. A természettudományok magas szintű oktatásával 
széles körben ismertté tették a tudomány eredményeit és a kisérleti 
módszereit. 

Magyarországon mind a reformáció (Apáczai, Honterus, Mélius), 
mind az ellenreformáció (Pázmány) tudósai sokat tettek a természet
tudományok tanításáért és az önálló kutatások megindulásáért (egye
temek, könyvkiadás). 

l .  A 1 6. ábra alapján hasonlítsuk össze a skolasztikus tantermet a maivall Különbözhetett-e a tanárok és a 
diákok kapcsolata a maitól? Vessük össze ezt egy püthagoreus-hippokratészi iskola elképzelt életével, az 
arisztotelészi Lükeionnal és Epikurosz kertjévell Melyik a hatékonyabb? Melyik a rokonszenvesebb? 

2. Miben térnek el egymástól egy középkori egyetem és egy mai iskola tantárgyai? Melyek azok az ismeretek, 
amelyeket mindkét kor fontosnak tartott, s mi az, amit nem? Miért? 

3. W. Heisenberg, a neves XX. századi fizikus szerint ma is elegendő lenne, ha a skolasztika "hét szabad mű
vészetét" oktatnák, legalábbis az általános képzésben. Vitassuk meg Heisenberg állítását! 

4. Hasonlítsuk össze az Aquinói Tamás Summa theologieá-jából olvasható részlet érvelésének módját Platón 
párbeszédeiveli Mi az ókori hagyomány, s mi a középkor jellegzetessége? 

5. Akárcsak Epikurosz, Aquinói Tamás is beszél a véletlenről. Mi a fő különbség kettőjük elmélete között? 

6. A skolasztikus illozófia egyik fő feladata volt a vallás tételeinek észérvekkel való alátámasztása, racionali
zálása. Az ésszerű magyarázat iránti igény azonban nemcsak a teológiában, hanem a mindennapi élethez 
közelebb álló területeken is fölmerülhet. Próbáljuk racionális érvekkel alátámasztani az alábbi szokásokat 
és véleményeket: 
a) a férfi jobb oldalán halad a nő; 
b) a szimmetrikus szerkezetű alkotások szépek: 
c) a süllyedő hajón először a nöket és gyermekeket kell mentöcsónakba ültetni; 
d) a tisztaság fél egészség; 
Mely esetekben valószínű, hogy a racionális magyarázat valóban az okot mutatja meg? Mikor kétséges ez? 

7. Vessük össze Aquinói Tamásnak az időről és a szabadságról szóló okfejtését (V.5.4) Augustinusnak az idő 
és emlékezet viszonyáról szóló gondolatmenetével! Ellentétben állnak-e egymással ezek? 

8. Olvassuk el Fazekas Mihály: Álom c.  költeményét! Milyen ókori és középkori illozófiai áramlatok hatása 
érezhető a versben? 

9. Az önvizsgálatot, önismeretet Szókratész, Augustinus és Kálvin is központi fontosságúnak tartotta. Mi a 
hasonlóság és mi a különbség hármójuk érvelésében? 

10.  Hasonlítsunk össze egy református és egy barokk római katolikus templombelsőtl Hogyan fejezi ló az épí
tészet és a képzőművészet nyelve a gondolkodásmódok különbségét? 
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7. A táguló világ 

7.  l A középkor térképei 

7. 1 . 1  Az ar-térképek 

A keresztyén világkép sajátosan tükröződik a gyakorta oltárképként is 
szolgáló ún. OT-térképeken (az Orbis Terrarum latinul .Földkereksé
get" jelent) . A kerek egységbe foglalt világ (a jelképes O betű) középpontja 
a megváltás földi színhelye, Jeruzsálem. E fölött a távoli, ismeretlen 
Ázsiában jelölték ki a Paradicsom helyszinét, alatta a földi lét szinpada, 
a két ismert kontinens: Európa és Afrika foglalt helyet. A kontinenseket 
elválasztó tengereket egymásra merőlegesen rajzolták be, innen az elne
vezés .T" betűje. A szárazföldek belsejét és a térképek széleit az ismeret
lenségbe vesző népek és szömyetegek népesítették be. Ehhez hasonló 
figurák a templomokban másutt is feltűntek, pl. oszlopfők és a csatoma
ként müködö, ún. vízköpők szobraiként. A földi világnak ilyen ábrázolá
sa nem a térképészeti hűségre és pontasságra törekedett, hanem a kor 
világképét, gondolkodásmódját jelenítette meg. 

Sajátos céllal a hétköznapi életben is helyet kaphattak a térképek. 
Egy hímeves nümbergi térképkészítő mester (Etzlaub 1460- 1 532) pl. a 

OT-TÉRKÉPEK 
+-- sámándob rajzai 1 .2.3 

32. ábra. Középkori OT-térkép váz
lata 
A T függöleges szára a Földközi-ten
ger . a T feletti félkör: Ázsia, a bal ol
dali körnegyed Európa. a jobb oldali 
Afrika. A bal oldali világtengerból ki
szakadé ág a Tanals folyó és a Feke
te-tenger. a jobb oldali szár a Nílus. 

33. ábra. a) Portofanotérkép részlete 
Az irányrózsán kívül a két téritö és az 

Egyenlitö vonala nyújt támpontot. 
A kontinensek körvonala többnyire 
pontos. a szárazföld belsejében a 
hegységek és folyók lefutását utazók 
elbeszélései alapján. képzeletükre ha
gyatkozva rajzolták meg. 
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� római itineráriumok IV.4.6 

� iránytü és a Föld mágneses tere 
XI. 

IRÁNYRÓZSA 

PORTOLÁNOTÉRKÉPEK 

V. 7. A táguló világ 

zarándokok tajékozódását térképpel kívánta segíteni. Az utakat mérföl
denkénti pontozással jelölte, feltüntette a leghosszabb nappalok idejét. 
Az egyes városok helyét zsebnapórával a déli irányba tájolt térképen 
könnyebben lehetett azonosítani. 

7. 1 .2 Az első tengerhajózási térképek 

A X. századtól a Földközi-tenger medencéjére kiterjedő hajózás támogatá
sára új térképtipus született, hogy az iránytűvel a hajót a nyílt tengeren 
is pontosan lehessen navigálni. Szárazföldön a helymeghatározás és az 
irányzás feltűnő tereptárgyak segítségével eléggé egyszerű, nem így az 
egyhangúan hullámzó tengeren, ahol nehéz viszonyítási pontokat talál
ni. Ha a valóságban nincs ilyen, a térképet kell olyan hálóval beborítani, 
amelynek szálain a hajók biztosan célba érnek. A vonalak kezdő- és vég
pontja egy-egy kikötő volt, metszéspontjuk pedig az irányrózsa. Az 
irányrózsából kiinduló fő irányokat fekete, az irányokat továbbfelező vo
nalakat pedig zöld, illetve vörös színneljelölték. Az így létrejött, látszólag 
kusza vonalszövedék pontosan mutatta két kikötő között a haladási 
irányt. Ezek a portolanotérképek (porto, latinul, kikötő) a korábbiak
hoz képest különleges pontossággal rajzolták ki a tengerpartok vonalait; 
a szárazföldek belsejében az ismeretlen tájakat fehér folt jelezte. 

33. ábra. b) Portofanotérkép használata egy képzeletbeli példán 
Hogyan jut egy hajós Alf kikötöjéből Om szigetére? 

l) Alf-ból az északi irányhoz képest a-szöggel halad a hajó az A pontig. 
2) A-ból az addigi haladási iránnyal �-fokkal elfordulva eljutnak B pontig. 
3) B-böJ y-szög alatt C-ig jutnak. (A rövidebb A-C útvonalat a veszélyes záto
nyok miatt nem választotta a kapitány). 
4) A C-ből li-szög alatt jutnak Om szigetéig. 

Az irányt iránytüvel vagy a Sarkcsillag alapján, a sebességet Joggal. az idő mú
lását homokórával határozták meg. Egyenletes sebesség esetén a megtett távol
ságat az s = v· t összefüggés adta meg. 
A méretarány alapján Alf-ból A-ba 25 km-t kell megtenni. Ha a log szerint a 
hajó 5 km/h sebességgel halad. 6 órán át kell hajózni A-ig. 

33. ábra.. c) A log (sebességmérő lap) 
és használata 
A log hosszú, 1 0 méterenként csomók
kal ellátott kötélre erősített háromszög 
alakú falap. Méréskor a falapot a vízbe 
dobták. majd figyelték. hogy időegység 
alatt hány csomó futott le a hengerrőL 
A csomószárn (út) és az idő hányadosa 
megadta a hajó sebességét. 
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V. 7.2 A fizika útkeresése 

A portolanotérképeken tünt fel először egy számpár, amelyből a hajós 
következtetni tudott, hogy a térképi hosszúságok és a felszíni távolságok 
hogyan aránylanak egymáshoz. Később ezt a térkép méretarányának 
nevezték el, amely tehát a valóság kisebbítésének mértékére utal. Ha pl. 
l : 2. 500.000, az azt jelenti, hogy a térképen l cm a valóságban 25 km
nek felel meg. 

A portolanotérképek vonalhálózata később eltünt a térképekrőL az 
irányrózsa, amely először tájoita északra a térképeket. azonban sokáig 
megmaradt. A középkori térképeken központi helyet elfoglaló Jeruzsá
lem még később is feltünt, de már a keleti irányt hivatott jelölni. Ezzel 
egy időben a térképeken a kontinensek egymáshoz viszonyított kiterje
dése és helyzete is módosult. 

7.2 A fizika útkeresése 

7.2. 1 A minőségjellemzése mennyiséggel 

Arisztotelész · fizikai rendszere az ellentétes minöségeken alapult (hi
deg-meleg; könnyü-nehéz; nedves-száraz; álló-mozgó stb.) A skolasztika 
tudósai [elismerték, hogy ezen minőségi tulajdonságok mértéke változó 
lehet. ezért megkísérelték számszerüen is jellemezni. Eredetileg olyan 
lelki tulajdonságok kapcsán merült fel ez a gondolat, mint pl. a szeretet. 
Egy XII. sz-i hittudós, Petrus Lombardus ajánlotta megvitatásra azt a 
kérdést, hogy vajon lehet-e a caritas (a szeretet) az egyik emberben na
gyobb, a másikban kisebb, s ha igen: mértékúket összehasonlíthatjuk-e 
számokkal? Az érvelés szerint lsten, mint a szeretet teljessége, nem mér
hető számmal - az emberi részlegesség azonban igen! Ez lenne az a "há
nyad" ,  amivel ki-ki részesül az abszolút szeretetből. 

Ehhez hasonló módon - egyelőre pontos defmíciók, mértékegységek 
és mérések nélkül - megkísérelték a hőmérséklet, a gyorsaság, az erő, a 
súrlódás, az affinitás és más fizikai-kémiai sajátságok mennyiségi jel
lemzését is. Roger Bacon pl. fölvetette azt a kérdést, hogy ha 2 rész víz 
.. melegségének mértéke" 6 (egység) és l rész vízé 12  (egység) , akkor mek
kora lesz összeöntés után a melegség mértéke? Bacon válasza azonos a 
mai megoldással: 8 (egység). Gondolatmenetét az ábra mutatja. A számí
tás algoritmusának helyességét azonban mindaddig nem tudták kisérle
tileg is alátámasztani, amíg meg nem alkották az első hőmérőt. 

34. ábra. Roger Bacon hőmérséklet-számítási módszerének szemléltetése 
Az oszlopok szélessége a vízmennyiséget, magasságuk a melegség mértékét jel
képezi (mértékegységek nélkül) . Az összes mennyiségnek (a jobb oldali tégla
lap(ok) (össz)szélességének meg kell egyeznie a kiindulási anyagok tömegének 
összegével. Magasságát (a létrejövő hőmérsékletet) pedig úgy számolhatjuk ki. 
ha a jobb és a bal oldali téglalapok területét egyenlőnek vesszük. Adott esetben: 
( 1 2· l ) + (6 · 2) = (3 · x l ,  ahol x az ismeretlen hőfok. x =  8. 

MÉRETARÁNY 

A MINÖSÉG MÉRTÉKE 
t- "a negyedik irt" v.3.2 

t- Plótlnosz emanációtana IV. 7.4 

"A MELEGSÉG MÉRTÉKE" 
t- algoritmus V.4.2. 
� hőmérő VI.9.3. 1 
� mai számítások VI.9.3 
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.. A GYORSASÁG MÉRTÉKE" 

-t Galilei megoldása VI.4 
-t Descartes koordináta-rendszere 
VI.3.2 

MI MOZGATJA AZ ELDOBOTT 
KÖVET? 

(-- Arisztotelész a változásokról 
Ill .9- 1 0  

-t közegellenállás IX.4.3.3 

IMP ET US 

A MOZGÁS FENNTARTÁSÁHOZ 
NEM KELL KÜLSŐ HATÁS 
-t tehetetlenségi elv Galileinél VI.4.3 
-t Newtonnál VI.7.2 

-t lendületmegmaradás (Newton Il.) 
VI .7.3 

-t a gondolat a deizmusban VI! .6.2 

(-- a bolygók mlnt istenek 1 1 . 1 .2 

V. 7. A táguló világ 

Hasonlóképpen próbálta meg puszta számokkaljellemezni a mozgást 
Nicolaus Oresmius (Oresme) 1 350-ben megjelent müvében. Oresmius 
grafikusan jelenitette meg a folyamatot: függöleges irányban a mozgás 
gyorsaságának a mértékét (ezt szélességnek, latitudó-nak nevezte). a 
vízszintes tengelyen pedig a mnzgás tartamát (ezt hosszúságnak, lon
gitudónak nevezi). Késöbb sokat vitatták, hogy ez a "tartam

" utat vagy 
időt jelentsen-e, a kérdést Galilei kísérletei döntötték el. Függetlenül 
azonban a mértékegységektöl Oresmius sikeresen ábrázolt egyenletes és 
egyenletesen változó mozgásokat, sőt, megoldotta azt a problémát is, 
hogy egyenletesen változó intenzitás esetén mitöl függ a hatás (itt: a 
megtett út hossza) . Megoldása: az intenzitások számtani középértékével 
kell számolni. Ha pl. 2 (egységnyi) kezdeti gyorsaságról 8 (egységnyire) 
gyorsult egy test, az hatásában egyező azzal, mintha (2+8) l 2 = 5 (egy
ségnyi) átlagos gyorsasággal haladt volna ugyanennyi ideig. 

A probléma ebben az esetben is az. mint Bacon módszerénél: ha he
lyes is, mértékegységek és mérések nélkül nem igazolható. 

7.2.2 Az impetuselmélet 

A skolasztika rendszere fizikai szempontból is Arisztotelész tanain ala
pult. Ezért mindazok a problémák, amelyeket a mozgással kapcsolatban 
már maga Arisztotelész is fölvetett, a skolasztikusokat szintén foglalkoz
tatták. Az egyik ilyen probléma az volt, hogy mi mozgatja az eldobott tes
tet az eldobás után. Mivel Arisztotelész szerint csak az mozog, amit vala
mi mozgat, föl kellett tételezni, hogy a követ a vele érintkező levegő löki 
előre, mert attól .. mozgatóképességet" (virtus movens) kapott. 

Az elmélet gyengeségét már az ókorban észrevették, de igazán meg
semmisítő kritikát egy skolasztikus mestertöl, Jean Buridantól kapott. 
Buridan ( 1 300-1 358). aki egy ideig a párizsi egyetem rektora volt. hét
köznapi tapasztalatokra támaszkodva azt fejtette ki, hogy a levegő ép
penséggel nem elöremozdítja, hanem gátolja a testet elörehaladásában . 

.. Ugyanis rohanás és ugrás közben senki sem érzi úgy. mintha a levegö mozgatná; 
ellenkezöleg. úgy érzi. hogy az erösenjékezi. " J. BUlidan 

Miképpen jöhet létre mégis a mozgás? B uridan föltételezi, hogy a tes
tek az elhajítás pillanatában egy bizonyos mozgásképességet, im
petust szereznek, s ez mozgatja öket mindaddig, amíg azt a közeg ellen
állása föl nem emészti. Figyelemre méltó következmény, hogy eszerint az 
eldobott test - legalábbis, amíg repül - önmagát mozgatja. Mozgásának 
kiváltásához kellett ugyan egy külsö lökés, de fenntartásához már nem. 

.. Minél több anyagot tartalmaz egy test - írja B uridan -. annál többet kaphat ebböl 
az impetusból. Egy toll olyan kis impetust kap. hogy azt azonnal lerontja a levegö 
ellenállása. { . .. { Ugyanígy, ha valaki egyforma sebességgel hajít el egy könnyúja
darabot és egy nehéz vasdarabot. a vasdarab messzebb jut. mert a vele közölt 
impetus sokkal intenzívebb. " 

Buridan merészen és következetesen kíteljesztette elméletét a csil
lagvilágra is. 

.. A Bibliában nem olvasható. hogy lenne olyan szellemi lény, amely azzal van meg
bízva. hogy az égi pályákat úgy mozgassa, ahogy az sajátjuk. Így tehát megenge
dett annak kimutatása. hogy nincs is semmi szükség ilyen szellemi lények létezé
sénele feltételezésére. Valóban azt lehetne mondani, hogy Isten, amikor a világot 
teremtette, úgy mozgatta az égi pályák mindegyilcét, ahogy neki tetszett; igy mind
egyikkel közölt egy impetust. amely azóta is mozgatja. 
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V. 7.3 Asztrológia, allúmia 

És minthogy Istennek nem kellett tovább mozgatnía e pályákat. hacsak nem egy 
általános hatással, ahhoz hasonlóan, ahogy minden történésben részt vesz. ami 
csak létrejön: így azután pihenhetett a hetedik napon, megalkotván művét, és rá
bízván a teremtett dolgokra a cselekvést és a kölcsönös vonzalmakat. " 

BUiidan: Kommentárok Arisztotelész: Fizika és De coelo c. múveihez 

Az impetuselméletnek közvetlen folytatása ugyan nem volt, mégis jel
zi azt a szellemi válságot, amely az artsztotelészi világkép gondos elemzé
sével mindjobban elmélyült, s végül is - Kopemikusz, Galilei és Newton 
révén - az újkori fizika kibontakozásához vezetett. 

7.  3 Asztrológia, alkímia 

A késöi középkor szellemi eijedése a skolasztika mellett kedvezett a 
misztikus tanok elteijedésének is. Ezek az elméletek a Kozmosz egysé
gének gondolatán alapul tak. Föltételezték, hogy az ember szervezete egy 
kis világ - mik.rokozmosz -, s mint ilyen, hasonló törvényszerüségek
nek engedelmeskedik, mint a nagy világ, a makrokozmosz. A kapcso
latokat bizonyos analógiákban vélték megtalálni, pl. a testrészek, a fé
mek, a csillagok, a növények stb. között. 

Az asztrológia és az alkimia tehát egymást erösítve, párhuzamosan 
bontakozott ki. Az allúmia központi kérdése az anyagok átalakithatósá
ga volt. Az alki.misták - Platón és föleg Plótinosz nyomán - föltételezték, 
hogy az anyagok valamiféle "tökéletesség! sort" alkotnak. Az arany a 

"legnemesebb" fém, ezután következik az ezüst, a higany, a réz, a vas, 
majd a különbözö "földek". S miként az emberi elme és jellem nemesít
hetö, akképp a "

tökéletlen" anyagok is átváltoztathatók, pl. az ezüst 
arannyá. Az átváltoztatás eszközét, ezt a keresett, de soha meg nem ta-

� Vl. 1 -4 
� IX. 1 -2 

MIKRO- ÉS MAKROKOZMOSZ 
f- analógiák a mitikus-mágikus 
gondolkodásban 1 .3. 1 ; II. l . 3 
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35. ábra. Misztikus analógiák 
egyes állatok és növények között 
(illusztráció G. Battista della Porta 
1 588-ban megjelent könyvéböl) . 
Az egyébként pontos rajzok közt fel

tűnik az egyszarvú, a legendák egyik 
állata is . .Analóg vele" (hasonlít hoz
zá) a kontyvirág (fölötte). 

f- tökéletesedés az újplatonizmusban 
IV.7.4 

f- Aquinói Tamás 4. út V.5.3 
� a kémiai elem fogalma IX. l 
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.. BÖLCSEK KÖVE'' 

� mire képes a katalizátor? IX.3.3 

� elemátalakítás magreakcióval XXI. 

HERMETIKUS TUDÁS 

CSALÓK 

36. ábra. A Makrokozmoszt meg
személyesítő Világlélek 
(rajz Fludd 1 6 1 7-ben megjelent köny· 
véböl) .  
Az allegorikus alak a bolygók szférá· 
ját köti össze az éggel és a földdel. 
Egyik kezét lsten hatalma köti meg. 
ö viszont - másik kezével - lsten maj
mát. az embert láncolja magához. 
A földi világ köreinek értelmezéséhez: 
homo=férfi. mulier=nö; Aurum (Au) = 
arany, Plumbum (Pb) = ólom. 
Argentum (Ag)= ezüst. Cuprum (Cu) 
= réz; Alattuk a .szabad müvészetek" 

Cosmographia (Csillagászat); Gram
matika (Nyelvtan) ; Arith (metika) 
(Számtan) ; Musica (Zene); Geometria. 
A legbelsö kör két desztilláló készülé
ke azt jelzi, hogy az alkimista - fölis
merve e vllágméretü összefüggéseket 
- úrrá lehet az anyagon. átalakíthat
ja. megnemesítheti azt. 

V. 7. A tiguló világ 

lált anyagot nevezték a "bölcsek kövének". Az .aranycsinálás" tehát 
képletesen a testi és lelki megtisztulást jelentette, méghozzá nem csu
pán elméletileg, hanem a gyakorlatban is. Az eszközökkel telezsúfolt al
kimista laboratórium (laborare = dolgozni latinul) egyfajta szentély is 
volt, misztikus átváltozások szintere. A szertartásjelleget erösítette, hogy 
a titkos tanokat és a .recepteket" kívúlállók számára érthetetlen nyelven 
fogalmazták meg, úgyhogy a mai kutató sokszor képtelen kibogozni va
lódi jelentésüket. Mivel az egyik legnagyobb becsben álló alkimista 
könyv szerzöjének egy mitikus alakot tartottak, Hermész Triszmegisz
toszt (Háromszor Nagy Hermészt) , az ilyen és ehhez hasonló titkos taní
tásokat azóta is "hermetikus"-nak nevezik. 

Az aranycsinálás lehetösége nemcsak a tudósok, hanem a pénzéhes 
fejedelmek érdeklödését is fölkeltette. Szinte mindegyikük udvarában 
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V. 7.3 Asztrológia, alkímia 

élt egy-egy alkimista, akik kezdetben talán maguk is hittek a gyors si
kerben ,  a sorozatos kudarcok után azonban már csak arra vigyáztak, 
hogy pártfogójukat minél ügyesebben tévesszék meg. Erre pedig sokszor 
megfelelt egy sárga vagy ezüstszínű bevonat is. A misztikus tan lassan 
átalakult egyszerű csalássá. 

A természettudományok szempontjából e próbálkozások azért voltak 
értékesek, mert nem maradtak meg az elvont és ellenörízhetetlen speku
lációk szintjén, hanem elömozdították a kísérletek, söt mérések elteije
dését. Az alkimisták pl.  kifejlesztették a desztillálás (lepárlás) techniká
ját és a továbblépéshez elengedhetetlen eszközöket is (pl. lombikok, 
hütöcsövek, tölcsérek) . Noha az eredeti cél, az elemek átalakitása nem 
sikerült, a sok kísérletezés közben véletlenül hasznos dolgokat is elöállí
tottak. Alkimista felfedezés pl. a görögtűz, a puskapor és a porcelán. (A 
két utóbbit Kínában már régóta ismerték.) 

Az orvostudományra is hatott az alkímia, hiszen az analógiás gon
dolkodásmód a betegségek okait is a külsö világban, pl. növényekben, 
sókban, bolygómozgásokban látta. Megfigyel ték, hogy némely növény fo
gyasztása bízonyos betegségeket gyógyít, de még hatékonyabb lehet a 
növényböJ készült fözet (gyógytea, alkoholos kivonat) . Kell tehát lennie a 
növényi fözetben valaminek, amely a hatás .,lényegét", esszenciáját 
(essentia, lat., lényeg) adja. Elegend ö, ha tisztán ezt kapja a beteg. E cél
ból kivonatokat, oldatokat készítettek, s azokat tisztították. A folyékony 
közegben végbemenö reakciók alacsonyabb höfoka lehetövé tette a kerá
miaedények mellett az üvegeszközök használatát is. Így megfigyelhették 
a reakció közben átmenetileg keletkezö termékeket, színváltozásokat. 
gázképzödést is. 

Az orvosi kémia (iatrokémia) nemcsak növényi kivonatokat, hanem 
ásványokat, fémeket is alkalmazott a betegségek gyógyítására. Orvosi 
szempontból nem mindig jártak sikerrel (a beteg néha a "gyógykezelés
be" halt bele) , a kémiára azonban nagy hatást gyakoroltak. Könyveik 
ugyanis pontos recepteket tartalmaztak, s ennek alapján az eljárások 
megismételhetövé, ellenörízhetövé váltak. A tekintélyérvre való hivatko
zás helyett a módszeres kísérletezés került elötérbe, ami késöbb - a 
XVII-XVIII. században - az elemek felfedezéséhez, a modern kémia kiala
kulásához vezetett. 

GYAKORLATI TUDÁS 

� A mérések hatása a kémiára 
IX. 2. 2-3 

� puskapor összetétele IX. l . 3 . 2  

ESSZENCIA 

ORVOSI KÉMIA 

MÓDSZERES KÍSÉRLETEZÉS 

� IX. l 
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37.  ábra. Alkimista laboratórium 
(Holbeinnek tulajdonított metszet) 
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f- sztoikus felfogás IV.7.2 
f- arányok III.3 

BONCOLÁSOK 

-t korrelációk a biológiában X. 5. l 

TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET 
EGYSÉGE 

V. 7. A táguló világ 

7.4 Az emberi test: szerkezet és szervezet 

A késői középkorban, a reneszánszban az emberi testet is mikrokoz
mosznak, a világrend tükörképének látták, ezért fontossá vált arányai
nak, működésének megismerése és pontos ábrázolása. 

A müködés megértése szerkezet és funkció összefüggéseinek föltá
rását igényelte. Látni kellett pl., hogy egy izület alakja miként szabja 
meg a kapcsolódó csontok mozgásait, vagy fordítva: bizonyos mozdula
tot mely izmok, csontok és inak együttműködése hoz létre. A tudós mű
vészek az ókori tekintélyek tanításainak kritikátlan átvétele vagy eluta
sítása helyett közvetlen tapasztalataikra támaszkodtak. Hosszú szünet 
után megkezdték a holttestek tervszerű boncolását, eleinte titokban, 
majd a nyilvánosság előtt is. 

Tapasztalataik élethű szobrokban, festményekben öltöttek testet, a 
természettudományokban pedig csodálatos albumok, atlaszak formájá
ban jelentek meg. E könyvek felépítését maga a látvány szabta meg: pél
dául az a sorrend, ahogyan boncoláskor a bőr és az izmok eltávolítása 
után föltárulnak a belső szervek. Eképp a fejezetek tagolása is a gyakor
lat, a közvetlen tapasztalat fontosságát sugallta. A leghíresebb ilyen 
anatómiai atlasz Vesalius könyve, a "De humani corporis fabrica" (Az 
emberi test felépítéséről) . 

• Itt tehát tizenöt teljes képben bemutatnám neked a mikrokozmoszt. ugyanabban 
a rendben, ahogyan előttem Ptolemaiosz is tette kozmográfiájában. A testrészeket 
úgy osztom mqjdfel. ahogyan ő osztotta tartományokra az egészet, és a részekfel
adataival is minden tekintetben meg Joglak ismertetni- Szemeid elé Jogom támi az 
ember teljes alaigának ismeretét. valamint képességét, amennyiben tagjai révén 
helyzeti mozgást tud végeznL És adja a teremtőnk, hogy be tudjam mutatni az em
ber természetét és szokásait alaigának leirása közben. " - úja naplójában Leonardo. 

38 ábra. A koponya, a tarkóizmok és a gerincoszlop kapcsolata Leonardo 
naplójából 
Leonardo nem egyszerűen megfigyelte, hanem értelmezte is a látottakat: az iz
mokat kötélszern erővonalakként ábrázolta, hogy bemutathassa szerepüket. 
.Először megrajzolandó a nyaki gerincoszlop a szalagokkal, de a koponya nél
kül, mint egy hajótest a tartókötetekkeL Azután hozzárajzolandó a koponya a 
tartóinakkat amelyek voltaképpen mozgalják talapzatán " - iija a magyarázat
ban. (A furcsa írásképet az magyarázza. hogy Leonardo a betüket megfordítva, 
tükörírással jegyzetelte naplójába.) 

39. ábra. Andreas Vesalius (15 14-1564) oroos, és egy rajz a De humani 
corporisfabrica c. hétkötetes müvéből (1543) 
Vesalius nem alkotott új elméleteket: a pontos és előítéletmentes megfigyelések 
híve volt. Tapasztalatai olyan meggyőzö erejüek voltak, hogy azokra támaszkod
va nem riadt vissza a nagy tekintélyü Galénosz bírálatától sem. Könyve illuszt
rálására a jeles Tiziano-tanítványt. Jan Caleart kérte fel .  Élete vége felé V. Kár
oly spanyol király háziorvosaként tevékenykedett, rnígnem - valószinüleg 
intrikus ellenfelei hatására - egy jeruzsálemi zarándokútra kényszerült, s út
közben halt meg. A büntetés oka - egy regényes történet szerint - az volt. hogy 
egy még alig kihült tetemet boncolt az udvari elökelóségek jelenlétében, s azok 
a szívet megdobbanni látták a kezében. 
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V. Summa 

Szerteágazó érdeklődésük miatt a reneszánsz nagy múvészei sokszor 
mérnökök, természettudósok és fllozófusok is voltak. Az összefüggések 
meglátását elősegítették a gépszerkesztők tapasztalatai. A középkor vé
gén egyre több és egyre bonyolultabb szerkezetet állítottak össze pl. ha
rangjátékok megszólaltatására vagy vízimalmok forgómozgásának fel 
használására. Ezekben a gépekben minden elemnek (pl. fogaskeréknek) 
egyértelmú feladata, funkciója volt. A gépi szerkezet és az élő szerve
zet közti hasonlóság felismerése mind elméleti, mind gyakorlati szem
pontból fontos következményekkel járt. 

A korai középkor OT-térképet nem a topográfiai húségre törekedtek, 
hanem a Biblia alapján elképzelt világot ábrázolták. 

A tengerhajózás tette szükségessé a tájolást, a kikötők köztl ke
reskedelmet megkönnyítö portotanotérképek elkészítését. A közép
kor végére Európa elvesztette középpontl helyzetét a térképeken: 
kezdtek kirajzolódni a földrészek valódi arányai. 

A mozgás arisztotelészi elméletének belsö ellentmondásai vezet
tek az impetuselmélethez (Buridan) . Az arisztotelészi anyagfelfogást 
a platóni, plótlnoszi tanokkal ötvözve különösen a középkor végén vi
rágzott fel az asztrológia és az alkímia. A két tan összefüggö alapgon
dolata: a teljes világ rendje (makrokozmosz) a részletekben, pl. az em
beri testben is megnyilvánul (mikrokozmosz) , s e  tudás az egyszeru 
földi halandó számára is föltárulhat az analógták tanulmányozása 
révén. Az alkímia elömozdította az orvosi kémia (iatrokémia) kibonta
kozását. 

Kérdések, problémák 

183 

SZERKEZET ÉS SZERVEZET 
� ..Az Embergép" (LaMettrte) VII.6.2 
� az élölények mechanikai modellje 
x. 

Summa 

l .  Vessük össze a középkori OT-térképek (V. 32 . ábra) felépítését a sámándobok rajzaival és az 
itineráriumokkali Melyiknek mi volt a feladata a közösség életében? Törekedtek-e földrajzi pontosságra? 

2.  Hasonlítsuk össze az V. 33. ábra portolanotérképét egy mai atlasszal! Mely földrészek, folyók, szigetek szere
pelnek pontosan, s mi az, amiben eltér a mai adatoktól? 

3 .  Azok a hétköznapi tapasztalatok, amelyekre Buridan hivatkozik, minden bizonnyal ismeretesek voltak már 
Arisztotelész előtt is. Miért nem építette be mégsem flZikájába? Milyen következményekkel jár, ha elfogadjuk 
az impetuselméletet: 
a) az égitestek mozgásában; 
b) a földi "kényszeritett mozgásokban"; 
c) az élőlények mozgásaiban; 
d) a "mozdulatlan mozgató" tulajdonságaiban? 

4.  Valóban hú mása-e az emberi szervezet (mikrokozmosz) az Univerzumnak (makrokozmosz)? Meglátható-e a 
kicsiben a nagy (pl. a vízcsöppben a tenger)? Mikrokozmosz-e egy másik élölény (pl. macska, ló, giliszta) 
szervezete is? Mi az összefüggés? 

5. Az asztrológiát sem a képzett teológusok, sem a csillagászattal és fizikával elmélyültebben foglalkozók nem 
fogadták el, sőt támadták már a középkorban is. Mi lehet az elutasítás oka? Miért arathatott sikert mégis 
korszakokon át? Mi lehet mai népszerüségének a titka? 

6. "Fú ben, fában orvosság!" - tartja a népi gyógyászat egyik mondása. Mennyiben hasonlit ehhez, s mennyiben 
tér el ettől az orvosi kémia szemléletmódja? Tekinthető-e egy mai antibiotikumkúra "természetes gyógymód
nak"? 

7. Elfogadható-e Petrus Lombardus érvelése a szeretet mérhetőségéröl? Melyek azok a tulajdonságok, amelye
ket - mai szemléletmódunk szerint - számszerüen is jellemezhetünk? Miért? Például: hőmérséklet, szin, in
telligencia, lustaság, erő, magasság, múveltség, megbizhatóság, tisztaság, keménység . . . .  stb. 
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184 V. 7. A táguló világ 
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VI .  ÚJ FÖLD , ÚJ ÉG 
Az újkori fizika kibontakozása 
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"Mindenek középpontjában ott trónol a Nap. Valóban, 
ebben a csodálatos templomban ki tette volna ajényt 
egy más vagy egyjobb helyre, mint olyanra, ahonnan 
ugyanabban az időben világíthatja meg az egészet? 
Így bizony méltányos. hogy némelyek őt a világ lám
pájának hívják. mások a világ Eszének, és ismét má
sok az uralkodójának. [ . . . ] Így minden bizonnyal kirá
lyi helyén trónolva a Nap kormányozza a csillagok őt 
körülvevő családját. .. 

Kopernikusz: De revolutionibus orbium coelestium 
(Simonyi Károly fordítása) 

.. Nádszál az ember, semmi több. a természet leggyen
gébbiJce, de gondolkodó nádszál. Nem kell az egész 
világmindenségnek összefognia ellene, hogy össze
zúzza: egyetlen csepp viz elegendő hozzá, hogy meg
ölje. De még ha eltaposná a mindenség, aJckor is 
nemesebb lenne, mínt gyilkosa. mert ő tuclja, hogy 
meghal, a mindenség ellenben nem is sejti, hogy 
mennyivel erősebb nála. Tehát minden méltóságunk 
a gondolkodásban rejlik. Belőle kell méltóságunk tu
datát merítenünk, nem a térből és időbó1, amelyeket 
nem tudhatunk betölteni. Igyekezzünk hát helyesen 
gondolkodni: ez az erkölcs alapelve. ·· 

Pascal: Gondolatok 
(Pődör László fordítása) 
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l .  Az újkori csillagászat és fizika kiala
kulása 

Amikor a XIII .  században - nagy harcok árán - Aquinói Tamás elfogad
tatta Arisztotelész tanításait, úgy látszott, hogy szerenesés ötvözete jött 
létre a hitnek és a tudásnak. Ez az ötvözet azonban nem bizonyult tar
tósnak, hiszen már a skolasztika tudósai rámutattak az arisztotelészi 
rendszer több ellentmondására. A bomlás két, eredetileg független terü
leten, a csillagászatban és a kinematikában - a földi mozgások fiziká
jában - indult meg. 

l .  l A kopernikuszi fordulat 

1 . 1 . 1  A Gergely-féle naptárreform 

A naptár a középkori emberek életében is alapvetöen fontos volt, pl. az 
egyházi ünnepek idözítése vagy a horoszkópkészítés miatt. Az újkor kez
detén a mind távolabbra vezetö tengeri hajóutak még pontosabb idömé
rést tettek szükségessé: enélkül ugyanis lehetetlen meghatározni a hajó 
helyzetét az óceán közepén. 

A középkorban végig a Julius Caesar által i .e.  238-ban bevezetett 
Julianus-féle naptárt használták. (Ezt a császár megbizásából 
Szószigenész görög csillagász készítette eL) A Julianus-naptár 365 na
pos évekkel és négyévenként egy 366 napos szököévvel számolt. A nap
tár szerinti évek átlagos hossza így 365,25 nap volt, ami kb. l l  perccel 
hosszabb a valóságos (csillagászati) évnél. Ebböl az következett, hogy 
1 28 évenként l nap hiba keletkezett, ami i.sz. 325-ben - a niceai zsinat 
idején - már három napot tett ki. A zsinat ugyan sendeletileg" eltörölte 
ezt a három napot, ezzel azonban nem szüntette meg a hibát, ami a XVI . 
századra már 1 0  napra duzzadt. (A tavaszi napéjegyenlöség pl. március 
2 1 -e helyett 1 5-ére esett) . 

Sürgetövé vált új , pontosabb naptár bevezetése. Ezt több, mint két 
évszázados huzavona után 1 576-ban dolgozta ki egy XIII. Gergely pápa 
által összehivott bizottság. Az új - ma is használt - rendszert ezért Ger
gely-naptárnak nevezik. 

A naptárreform bevezetése szükségessé tette az ókori görög és a kö
zépkori arab szerzök csillagászati rendszereinek összevetését. Ezek kö
zül legfontosabb Ptolemaiosz volt, akinek Almagestjét korábban csak 
kivonatokban és kommentárok formájában ismerték. Az elsö pontos for
dítást a XV. században készítette el Regiomontanus, aki föl is fedezte a 
továbbfejlesztés lehetöségét, ám kidolgozásában megakadályozta korai 
halála. 

A VI. j�ezet címlapképe. A világ .,vé
gén" 

A kép alsó részén látható metszetet 
sokáig középkorinak hitték. Valójá
ban O. Fiammarion francia csillagász 
müve a XIX. századból, így tehát in
kább azt ábrázólja, mit Wtt 
Fiammarion a középkorról. Fölötte 
a két versengö világleírás: a geocent
rikus és a heliocentrikus ábrázolása. 

f- ókori naptárak 11.2 

GERGELY-NAPTÁR 

f- IV.3 
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l .  ábra. A Gergely-féle naptárrefonn előkészítése 
A tudós testület javaslata alapján 1 582. október 4. után október 1 5-e következett - így tudták az akkorra már 1 0  napos 

"csúszást" korrigáln!. Ezen az "igazításon" kívül annyi újítást vezettek be, hogy a 400-al osztható kerek évszázadok szökó
évek (366 naposak) lettek. a többi nem. Az eltérés a csillagászati évtől így mindössze 0,0003 nap, de még ez is kijavítható, 
ha a 4000-el osztható éveket kiemeljük a szökóévek közül. Ebben az esetben 1 00.000 évenként l napra csökken a hiba. 
Ez a pontosság gyakorlatilag minden igényt kielégített Az új rendszert sok országban gyorsan bevezették (a királyi Ma
gyarországon 1 587-ben. az Erdélyi Fejedelemségben 1 590-ben) , másutt még hosszú ideig ragaszkodtak a régi 
Julianus-féle naptárhoz (Angliában 1 752-ben. Svédországban 1 844-ben, Szavjet-Oroszországban 1 9 18-ban, Romániában 
1 926-ban tértek át, de az ortodox egyház saját használatra máig a Julianus-naptár módosított változatát használja) . 

� IV.3 

� "Occam borotvája" V.5.2 

EGYRE BONYOLULTABB MODELL 

� 111.3 

ÓKORI PÉLDÁK 
� Démokritosz centrum nélküli 
világa III.6 
� Arisztarkhasz heliocentrikus 
modellje III .9.2.5 

1 . 1 .2 Püthagorasz újrafelfedezése 

Amennyiben egy csillagászati modelltöl csak annyit várunk el, hogy az 
égitestek helyének jó meghatározására legyen képes, akkor ptolemaiosz 
megoldását - vagy valamely ahhoz hasonlót - talán még ma is használ
nánk. Kellő számú epiciklus bevezetésével, megfelelő táblázatokkal ki
egészítve sokáig alkalmazták pl. navigációs célokra és csillagjósláshoz. A 
valóban pontos eredmény eléréséhez azonban igen bonyolult rendszer 
szükséges. (A XVI. században már több mint 80 epiciklust vezettek be.) 
Fölmerült a kérdés: nem lehetne egy másik, egyszerübb, szebb és fizikai 
szempontból is hihető modellt alkalmazni? 

A késői skolasztika és a reneszánsz korában egyre többen fordultak 
az Arisztotelészt megelőző görög ffiozófusok, elsősorban Platón és Püt
hagorasz tanai felé. Gondolataikban azonban mást találtak fontosnak és 
követendőnek, mint a patrisztika bölcselőL Az újkor ffiozófus-tudósait 
főként a számmisztika, a világegyetem mérhetö arányait kutató szem
lélet vonzotta. Csodálták Püthagorasz és Arisztarkhasz szellemi bátorsá
gát, akik a Földet is a Kozmosz részének tartották, s ezért nem riadtak 
vissza attól, hogy a többihez hasonló, mozgó, forgó égitestként újanak 
róla. Arisztotelész tekintélye megingott, vitatni kezdték tanítását, me
lyekkel a Föld mozdulatlansága mellett érvelt. 

Ebben a szellemi környezetben többen is megkísérelték feleleveníteni 
az ókori napközéppontú vagy középpont nélküli világképet. (Cusanus, 
Buridan). Itáliában a ferrarai humanista Calcagnini ( 1 479- 1 54 1 ) köny
vet írt a Az ég mozdulatlan a Föld pedigforog címmel. Ezeket az elmélete
ket ismerte az a lengyel csillagász-polihisztor is, aki az újkori heliocent
rikus modellt elsőként dolgozta ki: Nikolausz Kopemikusz. 
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VI. 1.2 Kopernikusz gondolatmenete 

2. ábra. Regiomontanus eredeti nevén Johannes Müller (1 436-14 76) német 
csillagász, matematikus 
Rómában, Velenceben es más Itáliai városokban Ismerkedett meg az ókori gö
rög csillagászat és matematika klasszikus műveivel. A bécsi egyetem katedrájá
ról barátja. a humanista Vitéz János érsek csábította át Esztergomba, ahol ne
hány évet töltött. Tanitott a pozsonyi egyetemen is, es 1 468-tól 7 1 -ig Mátyás 
király udvarában élt, ahol a Corvina könyvtár görög keziratait rendezte. Itt irta 
az Ephemendes c. csillagászati művét, melyet Kolumbusz is felhasznált felfede
ző útján. 

1 . 1 .3 Kopemikusz 

Nicolaus Kopemikusz (Mikolaj Kopemik) itáliai és lengyelországi tanul
mányai közben találkozott a heliocentrikus elképzelésekkeL megismerte 
Ptolemaiosz Almagest-jét, és képes volt arra is, hogy átlássa annak ma
tematikáját. Szilárd meggyőződése volt, hogy az égi mozgásokban olyan 
harmónia nyilvánul meg, amiről a püthagoreusok írtak. Ezért elvetette 
Ptolemaiosz modelljét, és végiggondolta, végigszámolta egy heliocentri
kus, körkörös mozgásokat végző bolygókból álló Naprendszer leírásának 
lehetséges következményeit. 

Kopemikusz sokáig húzódozott attól, hogy elméletének végleges vál
tozatát közzétegye (az végül csak halálának évében jelent meg) . Nem va
lószínű, hogy félelmében, az egyházi vezetőség álláspontja ugyanis ezek
ben az években még korántsem volt olyan merev, mint később (a 
Gergely-féle naptárreform kidolgozásakor Kopemikusz modelljét is fi
gyelembe vették, mint egy lehetséges matematikai rendszert). 

A problémát az jelentette, hogy a kezdetben egyszerű kopemikuszi 
modell egyre bonyolultabbá vált. A tényekhez közelítve ugyanis Kopemi
kusz - éppúgy, mint Ptolemaiosz - kénytelen volt rnínd több epiciklust 
bevezetni. Ettől aztán a számítások éppoly bonyolulttá váltak. mint an
nak előtte. Elveszett a modell legnagyobb vonzereje, a szépsége. A megol
dást azonban nem a visszalépés, hanem a modem fizika kibontakozása, 
Kepler, Galilei és Newton hozta. 

3. ábra. Nikolausz Kopernikusz Mikolaj Kopernik, 1 473-1 543) 
Torunban (Thom) született. A krakkói, majd olasz egyetemeken tanult kilenc 
evig. Igazi reneszánsz polihisztor (görögül sok mindenhez értö) volt: orvos, köz
gazdász. hadvezér, csillagász. költő és festő. Fromborkban (Frauenburg) lett ka
nonok (anélkül. hogy pappá szenteltek volna). Csillagászati gondolatait vázlato
san már 1 5 1 2-ben kiadta (Commentariolus). fő műve, a De revolutionibus 
orbium coelestium azonban csak halála eveben, 1 543-ban jelent meg. 

1 .2 Kopernikusz gondolatmenete 

A bolygómozgások ptolemaioszi szemléletű vizsgálatakor néhány elgon
dolkodtató furcsaság tűnik fel. A geocentrikus elmélet szerint a Nap és 
pl. a Vénusz bolygó egyaránt a Föld körül kering, deferensköreik egy
máshoz viszonyított arányára viszont semmilyen elvi megkötés nincs. (A 
rajzokon legföljebb arra vigyáztak, hogy az epiciklusok nehogy "össze
akadjanak", tehát a nagy köröket elég távol helyezték egymástól. )  

Mit mutat a tapasztalat? A Vénusz vagy Esthajnalcsillag - mint szép, 
költői neve is jelzi - csak este vagy hajnalban látható néhány óráig, soha 
nem távolodik el tehát túl messzire a Naptól. Ez az egyszerű - és ősi -
megfigyelés egy fontos megkötést tesz szükségessé: a Napnak együtt kell 

189 

A KOPERNIKUSZI RENDSZER IS 
BONYOLULT 
� Vl.2 . .  Vl .4.,  es VI. 7 

FURCSA MEGKÖTÉSEK 
f- IV.3. 
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4. ábra. A külsö bolygók pályája 
sem független a Nap mozgásától 

A NAP KITÜNTETETT SZEREPE 

� Tycho Brahe modellje VI.2. 1 

5. ábra. a) A Nap és a Vénusz pá
lytija a megkötések nélküli 
ptolemaioszi rendszerben 

b) A Nap és a Vénusz pálytija a mó
dositott ptolemaioszi rendszerben 
F = Föld: V =  Vénusz: N =  Nap 

6. ábra. A Vénusz és a Merkúr pá
lyája a módosított ptolemaioszi 
modell alapján 
a) a módosított ptolemaioszi madell
ben a Nap helye egybeesik a Vénusz 
epiciklusának középpontjávai 

b) hasonló gondolatmenet érvényes a 
Merkúrra is 
F = Föld: N =  Nap: V =  Vénusz: 
Me = Merkur 

mozognia a Vénusz képzeletbeli epiciklus-középpontjával, más szóval ez 
a pont mindig rajta van a Földet a Nappal összekötö egyenesen. Ha nem 
így lenne, idönként túlságosan eltávolodnállak egymástól. 

Mivel a Föld-Nap és a Föld-epiciklus középpont aránya elvben bár
mekkora lehet, miért ne lehetnének egyenl61c egymással? Azaz Iniért ne 
keringhetne a Vénusz a Nap körül? Ez az egyszerűségében is megragadó 
ötlet valójában nem Kopernikusz sajátja, már az ókorban is fölvetette 
Hérakleidész. A gondolatmenet azonban folytatható . Mivel a Merkúr 
mozgására is hasonló törvények vonatkoznak, mint a Vénuszéra, a mó
dosított modellben már két bolygó kering a Nap körül. A Merkúr azon
ban még annyira sem távolodik el a Naptól mint a Vénusz, ezért deferens 
körének sugara még kisebb lesz. 

A Mars, a Jupiter, a Szaturnusz és az Uránusz pályája látszólag nem 
követi a Merkurét és a Vénuszét, ugyanis idönként messzire távolodnak 
a Naptól. Tüzetesebb vizsgálat után azonban kiderül, hogy mozgásuk 
mégsem független töle: az epiciklus középpontjából a bolygóhoz húzott 
egyenes mindig párhuzamos a Föld-Nap egyenesseL Különös egybeesés 
ez, annál is inkább, mert az összes külsö bolygóra igaz. Pedig - az elmé
let szerint - mozoghatnának éppen máshogy is. Ptolemaiosz, aki ismerte 
a jelenséget, valószínűleg széttárta a kruját: mit tegyünk, ha egyszer így 
mozognak? 

Kopernikuszt nem hagyta nyugodni a gondolat, hogy a világnak sok
kal egyszerűbb szabályok szerint kell működnie, mint a bonyolult epi
ciklusrendszer. A Nap - az elöbbi gondolatmenet alapján - még a 
ptolemaioszi modellben is kitüntetett szerepet "követel magának", 
hiszen - szemben a többi bolygóval - a Föld körül körpályán kering. Az 
egyik lehetséges megoldás az, hogy (a Hold kivételével) valamennyi 
epiciklus-középpont távolságát azonosnak tekintjük a Föld-Nap távol
sággal. Ez azt eredményezi, hogy minden bolygó a Nap körül kering, a 
Nap viszont - egész népes "udvartartásával" - a mozdulatlan Föld körül. 

N 

al b) 
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VI. Summa 

Kopemikusz rájött, hogy ez a modell matematikailag egyenértékü azzal, 
ha a Naphoz rögzítünk egy vonatkoztatási rendszert, amelyben a Föld 
kering a Nap körül ugyanezzel az R sugárral. Sejtését matematikai úton 
igazolta. 

Az egyszerü ptolemaioszi és az egyszeru kopemikuszi modell mate
matikailag egyenértékű. Kopemikusz lépése azért volt forradalmi, 
mert szemléletváltozást eredményezett: kimozdította a Földet vélt közép
ponti helyzetébőL Ha ez is csak egy bolygó a többi közül, akkor talán az 
ember, a .. teremtés koronája" sem olyan egyedüli és kiváltságos tagja a 
Világmindenségnek, ahogyan azt addig hitte magáról. Ez a gondolat 
olyan egységes természetleírás lehetőségét kinálta. amelyben eltünnek 
az égi és földi világ közé húzott mesterséges határok. 

A kellően pontos geocentrikus modell igen bonyolult, ezenkívül (in
dokolatlanul) kitüntetett szerepe van benne a Napnak. Kopemikusz 
azonban bizonyította, hogy ez a leírás egyenértékü a Nap középpontú 
(heliocentrikus) modellel. Ha azonban ragaszkodunk a bolygók kör
mozgásának föltevéséhez, akkor a pontos heliocentrikus modell is 
éppoly bonyolult lesz, mint a geocentrikus. 

A GEO- ÉS HELIOCENTRIKUS 
RENDSZER EGYENÉRTÉKŰ 
� G. Bruno VI.3 
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7. ábra. Kopernikusz Fromborkban 
(J. Matejko festménye) 
Jobb oldalon egy hatalmas szögmérő 
részlete. Csillagászati méréseit ókori 
elődjeihez hasonlóan Kopemikusz is 
szabad szemmel végezte. 

8. ábra. A geo- és a heliocentrikus 
világkép összevetése 
(J. Comenius 1658-ban megjelent 
Orbis Pictus c. tankönyve alapján) 

.Az ég forog (l J és körbejéuja a Földet 
(2), ami középen áll, ahogy a régiek hit
ték; de az újabbak úgy vélik, hogy a 
Föld mozog a Nap körül. A Nap (3}, le
gyen bárhol, mindig világit, jóllehet a 
felhő (4) eltakruja elölünk { . . . ) Nappal 
fényeskedik (5). EllenkezQje a sötétség 
(6). azaz az éjszaka. Éjjel a Hold (7) vi
lágít és a csillagok (8). Estefelé (9) van 
szürkület, reggel a hajnal (l 0), és azu
tán a nappal kezdete. " 

Summa 
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VALLÁSI TÜRELMETLENSÉG 

KÖZTES MEGOLDÁS 

ÜSTÖKÖSÖK 
t- szférák III. 9. 2 

EGYIRÁNYÚ VÁLTOZÁSOK AZ 
ÉGEN 

9. ábra. A ptolemaioszi és a Tycho 
Brahe:féle világmodellek 
(bal h jobb fels6 sarok) összeveté
se a Nap középpontó elképzeléssel 
(középen). 
A korabeli rajz már feltüntette a Ju
piter Galilei által fölfedezett holdjait 
ls (a Jupiter pályája, orbita !ovis) 
A kör szélén a Nap által .. bejárt" (ek
liptika) latin nevei. Jobb oldalon lent 
a Nap (Sol) és a bolygók méretei. 

2 .  Az ég törvényei 

2 . 1 Tycho Brahe köztes megoldása 

A geocentrikus és heliocentrikus világképet keztdetben pusztán mate
matikai modelleknek tekin tették, melyek csak néhány csillagászt foglal
koztatnak. Ahogy azonban kezdték komolyan venni filozófiai és teológiai 
vonatkozásaikat is, úgy vált egyre gyanakvóbbá az egyházi vezetés a he
liocentrikus modellel szemben. A nyugati egyházszakadás (a protestáns 
és a római katolikus egyház szétválása) csak fokozta a türelmetlenségeL 
A hagyományostól eltéró álláspontot mlndkét oldalon ellenségesen fo
gadták. Kopemikusz tanai ennek ellenére terjedtek, s mlnd több gondol
kodót késztettek állásfoglalásra. 

Tycho Brahe ( 1 546- 1 60 1 ) .  a kitűnó dán csillagász - talán hagyo
mánytiszteletból, talán politikai megfontolásból is - köztes megoldást 
javasolt. A Földet meghagyta mozdulatlan, kitüntetett helyzetében, a 
Nap a Föld körül, az összes többi bolygó pedig a Nap körül keringett. 
Noha felemás modellje matematikai szempontból szintén kielégító volt. 
nem aratott maradandó sikert. A kutatók egyre világosabban látták, 
hogy választaniuk kell: az egymásnak ellentmondó modellek ötvözete 
nem lehet megoldás. 

Brahe kitűnó megfigyeló és bátor gondolkodó volt. Az üstökösök pá
lyájának megfigyeléséból rájött, hogy ezek az objektumok nem a Hold 
alatti régióban mozognak (mlnt Arisztotelész gondolta) . hanem a boly
gók közt. Ez bizonyítja. hogy a bolygók nincsenek olyan kristálygöm
bökre rögzítve, amilyenekról Eudoxosz követói beszélnek (s amelyekben 
még Kopernikusz is hitt) , hiszen e gömböket az üstökösöknek át kellene 
törniük, miközben közelednek a Naphoz, vagy távolodnak töle. Tycho 
Brahe 1 5 7 1 -ben egy .. új csillagot" - mai kifejezéssel: szupernóvát - látott 
felvillani, ami egy idó után elhalványult. Kiderült tehát, hogy a csillagos 
égen is végbernehetnek egyírányú változások. 

A csillagászatra azonban Brahe mlnden addiginál pontosabb megfi
gyelései hatottak a legjobban. Adatainak hibája mindössze l-2 ívperc, 
ami a távcsó nélküli megfigyelések elvi határa körül van. 
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VI. 2.2 Kepler: körök helyett ellipszisek 193 

1 0. ábra. Tycho Brahe (1546-1 601) dán csillagász csillagvizsgálója Hven 
szigetén, amelyet n. Frigyes dán király ajánlottfel neki 
A kor egyik Jegnagyobb csillagvizsgálójában a hatalmas szögmérö-berendezés 
tette lehetövé a minden addiginál pontosabb méréseket. Az alsó szint alkímiai 
kísérletek. a felső kettő csillagászati megfigyelések helyszínéül szolgált. A he
gyes-völgyes háttér minden bizonnyal a rajzoló fantáziájának szüleménye. hi
szen Hven apró és lapos dán sziget. 

Brahe 1 576-tól több, mint 2 1  éven át minden tiszta csillagos éjszakát 
kihasznál t. II .  Frigyes halála után I I .  Rudolf császár hívta meg Prágába 
udvari csillagászának és asztrológusának. (Tycho Brahe az asztrológia 
lelkes híve volt!) A meghivást 1 597-ben elfogadta, de nem sokkal ezután 
meghalt. Így kerültek - többek között - a Mars-pálya pontos adatait tar
talmazó iratai Kepler kezébe. aki 1 600-tól munkatársa volt Prágában. 

2 .2  Kepler: körök helyett ellipszisek 

Johannes Keplerre - Kopernikuszhoz hasonlóan - erősen hatott a püt
hagoreus számmisztika. Korai müveiben a mindenség harmóniáját a 
platóni-püthagoraszi hagyományoknak megfelelöen a tökéletes formák
ban kereste. Első könyvében, a Mysterium Cosmographicumban (A koz
mosz misztériuma) úgy írja le a Naprendszert, mint amelyben a bolygók 
pályái az öt. egymásba írható szabályos test közti térben végzik körmoz
gásukat. E modell szép volt ugyan. de pontatlan, s Kepler rendszerető el
méje a pontatlanság mögött hamisságot sejtett. Hogyan mozognak való
jában a bolygók? Kepler gondolatmenetét a Mars példáján követhetjük 
nyomon. 

A Mars lassabban kering. mint a Föld. Honnan tudható ez? Onnan. hogy 
időnként fedésbe kerülnek. mint az órák nagy- és kismutatója. Az ábrán ilyen 
helyzet látható: NFM (Nap - Föld - Mars) éppen egy egyenesbe esik. A Földről néz
ve ilyenkor a Nap és a Mars szemben állnak. szakszóval oppozícióban vannak. 
Amikor tehát lemegy a Nap. vele szemben - elvben - éppen akkor .. kel" a Mars. Ezt 
nehéz megfigyelni. ha azonban éjfélig várunk. a Nap pontosan .. alattunk" lesz. Ha 
a Mars ekkor éppen pályájának Jegmagasabb pontjára kerül. akkor biztosak lehe
tünk benne. hogy oppozícióban vannak. 

Az oppozíciók megfigyelésével pontosan kiszámolhatjuk a Mars keringési 
idejét (a Mars-évet). Oppozícióból indulunk ki (F0 és MoJ. Míg a Föld egy teljes kört 
megtesz. addig a Mars csak pályájának egy részét (F1 és M1). A második évben a 
Föld utoléli a Marsot. és újabb oppozíció áll elő. A két oppozíció közt t idő telt el. 
eközben a Mars a szöggel fordult el. a Föld viszont már megtett egy teljes kört is. 
elfordulása tehát: 360° + a(F0 és MoJ 

Táblázatba foglalva: 

Mars 

Föld 

Ebből: 

időtartam 

Mars-év (rMJ 
t 
Föld-év rrFJ 
t 

ezalatt az elfordulás 

3 60° 

a 
3 60° 

360° + á  

ÓKORI ELŐDÖK 
� IJI.3 

l l . ábra. a) A Mars-év meghatáro
zása 

l l . ábra. b) A Föld-Mars szemben
állása (oppozíciója); megfigyelése 
alkonyatkor (fent) és megfigyelése 
éjszaka (lent) 
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1 2. ábra. A Mars helyzetének meg
határozása az állócsillagokhoz 
képest 

A MARS-PÁLYA ALAKJA 

ELLIPSZIS ALAKÚ PÁLYÁK 

KEPLER !. TÖRVÉNYE 

A BOLYGóMOZGÁS SEBESSÉGE 

KEPLER 2. TÖRVÉNYE 

1 3. ábra. Kepler 2. törvénye 
A három terület nagysága egyenlö. és 
a hozzájuk tartozó íveket a bolygók 
egyenlö távolságok alatt teszik meg. 

KEPLER 3. TÖRVÉNYE 

VI. 2. Az ég törvényei 

és 
a 

Mivel Tr-et ismelj ük ( l  év), a két oppozíció közt eltelt t idöt pedig megmértük, 
az elsö összefüggésból a. ennek ismeretében pedig a másodikból a Mars-év 
hossza kiszámítható. 

Valójában Keplernek nem kellett évekig tartó megfigyeléseket végeznie, hi
szen Brahe több évtizedes méréssorozatának adatai rendelkezésére álltak a Mars 
helyzetérö1. 

A Mars-év (TM) ismeretében meghatározható a Mars pályája. Pontról pontra 
kell kiszámolni a Mars távolságát a Naptól. Induljunk ki egy tetszöleges helyzet
böll Viszonyítási alapnak a csillagos égbolt kínálkozik. Az állócsillagok ugyanis 
olyan messze vannak. hogy helyzetüket rögzítettnek tekinthetjük. Ezért a Mars 
tartózkodási helyét jól meghatározhatjuk, ha azt mondjuk. hogy a Földról nézve 
egy C1 állócsillag közelében láttuk. Egy Mars-év íl'MJ múlva a Mars egy teljes kört 
tett meg. a Naphoz képest tehát ugyanabban a helyzetben van. A Földhöz képest 
azonban nem. mivel a Föld keringési ideje más! TM idö múlva a Föld F2-ben van, 
és innen a Marsot egy másik � állócsillag közelében látjuk. TM és Tr ismeretében 
kiszámítható az F1-N-F2 szög. Az így felvett adatokkal. a Nap-Föld távolság isme
retében a Nap-Mars távolság is meghatározható. 

Az ábrákon látható számítást több pontban elvégezve kirajzolódik a 
Mars-pálya alakja. Kepler csodálkozva állapította meg, hogy adataí nem 
kört határoznak meg! Ö is megpróbálkozott epiciklusok bevezetésével, 
de így sem találta elfogadhatónak az eredményt. Az eltérés valójában 
csak 8 ívperc volt, amely mindenki mást kielégített volna. Kepler azon
ban tudta, hogy Brahe (akitöl adataí származtak) 1 -2 ívperces hibával 
mért, ezért más utat választott. Gyökeresen szakitott a körpályákból álló 
rendszerrel, és a pályák alakját más görbékkel közelítette. Kiderült, hogy 
adataí egy enyhén lapult ellipszist határoznak meg. Többször átszámol
va munkáit, megállapította, hogy feltevése igaz: 

A bolygók ellipszis alakú pályán keringenek, amelyek egyik gyúj
tópontjában áll a Nap. (Kepler l .  törvénye.)  

Azt is  kiszárnolta, hogy a bolygók nem egyenletes sebességgel mozog
nak ezen a pályán, hanem a Nap közelében gyorsabban, távolabb pedig 
lassabban, mégpedig úgy, hogy: 

A bolygót a Nappal összekötő sugár egyenlő idők alatt egyenlő 
területeket súrol. (Kepler 2. törvénye.) 

Ezzel magyarázható, hogy a Földön a nyár az északi féltekén körülbe
lül 3 nappal hosszabb a télnéL Ilyenkor ugyanis a Föld messzebb jár a 
Naptól, ezért lassabban mozog. 

Vajon minden bolygóra érvényesek a Kepler-törvények? Az általáno
sítás érdekében Kepler több bolygót is megvizsgált. A tapasztalatok iga
zolták föltevését. Mindegyik ellipszispályán keringett, noha a körtöl való 
eltérés némely esetben alig vehetö észre. Ezen számításaí közben merült 
föl Keplerben az a kérdés, hogy vajon a Naptól mért átlagtávolságok és a 
keringési idök közt van-e valamilyen összefüggés? Már a második tör
vénybill is kiderül, hogy ha távoladunk a Naptól, akkor a mozgás lassul. 
Kepler rengeteg számolás után találta meg a pontos összefüggést: 

A keringési idők négyzetet úgy aránylanak egymáshoz, mint a 
Naptól mért távolságok köbei. (Kepler 3. törvénye.)  
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Megállapításait az Astronomia Nova (Új csillagászat) és a Hannonices 
Mundi (A világ harmóniája) c. könyveiben tette közzé 1 609-ben, illetve 
1 6 19-ben. (Fontos megállapításai azonban szinte elvesztek a rnisztikus 
összefüggéseket tárgyaló vaskos müben, így sokáig még az értő olvasók 
sem figyeltek föl rájuk.) 

Miért éppen így mozognak az égitestek? Kepler föltevése szerint vala
milyen, az égitestekből kiáramló erő mozgatja így a körülöttük keringő 
testeket. A mágnességre gyanakodott: úgy okoskodott, hogy a hatás 
nagysága a távolsággal csökken, ezért lassú bb a távolabbi testek mozgá
sa. Kepler sejtése csak részben igazolódott, a fizika történetében azon
ban nem is emiatt vált jelentőssé, hanem azért, mert törvényei pontosan 
leírják hogyan mozognak a bolygók. A miértre Newton adta meg a vá
laszt. 

1 4. ábra. Johannes Kepler (1571-1 630} német csillagász, matematikus 
(A kép alatt Kepler kézírása: .Az egek elmesélik lsten dicsőségét. "l 
Württembergben született. teológiai tanulmányait a tübingeni egyetemen végez
te. Itt ismerkedett meg Kopemikusz nézeteive!. s annak kezdettől fogva lelkes 
híve lett. Rövid magyarországi tartózkodás után 1600-ban Prágában Rudolf 
császár udvart csillagászaként megszerezte a váratlanul elhunyt Tycho de 
Brahe minden addiginál pontosabb csillagászati táblázatait. (Ezeket Ru
dolf-táblázatok néven meg is jelentette) . Ennek alapján számolta ki törvényeit. 
Kepler a számok megszállottja volt: hitt abban. hogy a mindenség harmóniája 
csak arányok segítségével fejezhető ki. "Miként a szem a szint. a .fül a hangot ér
zékeli, úgy az emberi értelem nem a minóség, hanem a mennyiségfe/fogására 
van alkotva" - Ílja. A harmóniába vetett hitére ugyancsak szüksége volt. mert 
kora nemcsak a nagy gondolkodóké, hanem a vallásháborúké, misztikáé és a 
boszorkányüldözéseké is. Kortársát. Giordano Brunót máglyán égették meg, és 
Kepler maga is alig tudta megmenteni édesanyját, akit egy rosszakarója boszor
kányság hírébe kevert. A csillagászok megélhetését ez időben a jóslás. az aszt
rológia jelentette. Kepler kezdetben maga is hitt ebben, tapasztalatai azonban 
az ellenkezőjéről győzték meg. Mivel fejedelmi "támogatói" rendszeresen adósok 
maradtak fizetéséveL megélhetési gondjai miatt továbbra is kénytelen volt ho
roszkópokat készíteni. Ezek értékéről a következőket ÍJja: "Az asztrológia egy 
nagyon bölcs anyának, a csillagászatnak hóbortos leánya. De mivel csak az 
asztrológia a hasznot hajtó, az anya, hogy éhen ne ha/jon, nem válhat meg leá
nyától. " 

Csillagászati számítások a Kepler-törvények segítségével 
Kepler 3. törvényét fölhasználva egy bolygó keringési idejének isme

retében megállapítható Földtől mért távolsága, s viszont. 

Példa: 
Milyen hosszú egy Vénusz-év (mennyi id ö alatt kerüli meg a Vénusz a 
Napot), ha 1 08 millió km-re kering töle? A Föld-Nap távolság 1 50 mil
lió km. 

Megoldás: 
A Föld-évet és a Nap-Föld távolságot egyaránt választhatjuk egység
nek. (Az utóbbi hivatalos neve: Csillagászati Egység, CSE) . A Vénusz 
e szerint 1 08/ 1 50 = 0,72 Csillagászati Egységnyire kering a Naptól. 
A 3. Kepler-törvény szerint: 

A Vénusz-év a számítások szerint kb. 0,6 1 1  fOldl év, azaz 223 napos. 
Figyelembe véve a kerekitett kllndulásl adatokat, ez jól egyezik a 
ténylegesen mért 225 nappal. 

� VI .8 

� mágneses erők XI. 

IV.8.2-3 

Gc· �YY<N71..f/pYl-Í>TTV.JJe,;. 

A Naprendszer bolygóinak adatai 
(mai mérések alapján, kerekitvel 

Bolygó Átlag- Keringési 
távolság a idő 
Naptól (év, nap) 
(millió km) 

Merkur 58 88 

Vénusz 1 08 225 

Föld 1 50 365 

Mars 228 l év 
322 nap 

Jupiter 778 l l  év 
3 1 5  nap 

Sza tur- 1 428.5 29 év 
nusz 1 67 nap 

Uránusz 287 3 84 év 8 
nap 

Neptunusz 450 1 1 64 év 
282 nap 

Plútó 5 908 248 év 
1 57 nap 
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15. ábra. Brahe és Kepler szobra 
Prágában 
A prágai várban Il .  Rudolf császár 
meghívására rövid ideig együtt dolgo
zott a kor két legnagyobb csillagásza. 
Eltérö jellemük, vérmérsékletük mi
att azonban együttműködésük nem 
volt zavartalan. 

Summa 

Kérdések, problémák 

VI. 2. Az ég törvényei 

Kepler - Tycho Brahe adataira támaszkodva - megkísérelte a bolygó
pályák pontos leírását. Egymást követő oppozíciók - szembenállások 
- közti időtartam ismeretében kiszámolta a Mars keringési idejét. A 
Mars-év és a Nap-Föld távolság ismeretében pontról pontra kiszá
molta a Mars Naptól mért távolságát, így megkapta a Mars-pályát. 
Megállapította, hogy ez ellipszis, melynek egyik gyújtópontjában áll a 
Nap ( 1 .  törvény) . 

A keringés sebessége nem egyenletes: a bolygót a Nappal összekö
tő egyenes egyenlő idők alatt egyenlő terilleteket súrol (2. törvény). 

E törvények minden bolygóra érvényesek, noha az ellipszis sokszor 
jól közelíthető körrel. Az egyes bolygókat egymással összehasonlítva 
azt kapjuk, hogy a keringési idő és a Naptól mért távolság nem függet
len: az idők négyzetet a távolságok köbeivel arányosak (3. törvény). 

E törvények magyarázatát Newton adta meg. 

l .  Milyen eszközöket figyelhetünk meg Matejko festményén (V1.6. ábra)? Kik lehetnek a képen látható könyvek 
szerzői? Vajon a felfedezés pillanatát kívánta megörökíteni a müvész? 

Keressük meg Lengyelország északi részén Frombork városát! 

2. Tekinthetjük-e Kopemikusz rendszerét az Arisztarkhosz-féle elgondolás egyszeru továbbfej lesztésének? 

3. Kepler oppozíciókkal kapcsolatos gondolatmenete jól egybevethető az óramutatók járásával. A perc- és az 
óramutató délben (vagy éjfélkor) fedésben van, .. együtt áll". Hány perc múlva áll elő a következő fedés? Mikor 
kerülnek éppen ellentétes állásba ( .. oppozícióba")? 

4. Milyen mozgást végez a kismutató (óramutató) csúcsáról szemlélve a nagymutató csúcsa? Készítsük el az 
óra papírmakettjét. ekkor a távolságok megmérhetők! 

5. Tekinthető-e egy mutatós óra a Naprendszer modelljének? Ha igen : milyen szempontból helyes, s mennyi
ben hibás e modell? 

6. Miért jelentett problémát az arisztotelészi-eudoxoszi modell alapján gondolkodók számára Tycho Brahe fel
fedezése az üstökösök pályájáról? Cáfolja-e ez a megfigyelés a ptolemaioszi modellt is? 
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3 .  A reneszánsz természetfilozófia 

3. l A reneszánsz kor 

A késői középkor XIV-XV. századát reneszánsznak szokták nevezni . A 
név újjászületést jelent (olaszul, rinascimento) . s a skolasztika szűknek, 
merevnek érzett kereteit az újrafelfedezett ókori szerzők segítségével 
próbálták széttörni. Ilyenek a hellenizmus nagyjai (Plótinosz, Lucretius), 
de a Szókratész előtti bölcsek is (Hérakleitosz) . Arisztotelész tanítását 
pedig igyekeztek .megtisztitaní" a skolasztikus értelmezésektől, hogy sa
ját szájuk íze szerint magyarázhassák vagy éppen támadhassák. Az óko
ri szerzők azonban csak kiindulópontotjelentettek a reneszánsz gondol
kodóinak, hogy merész eszméiket megfogalmazzák. 

A korai középkor festői többnyire ismeretlenek. A reneszánszban ve
szik föl azt a szokást, hogy a képre ráfestik saját nevüket, esetleg önarc
képüket. Ilyet csak az tesz, aki fontosnak tartja magát. 

3 . 2  Perspektíva és koordináta-rendszer 

A reneszánsz kor egyénisége jogot formál arra, hogy a sq.ját szemszögé
bo1. nézze a világot. Igy született meg a festészetben a perspektíva. Logi
kus rendszerré Piero della Francesca és Leonardo da Vinci tették Itáliá
ban, német földön pedig Dürer. A perspektivikus kép logikáját a 
geometria adja. (Nem csoda, hogy a kor nagy művészei gyakran jó mate
matikusok és mémökök isi ) 

• Olyan ez a perspektívarendszer, mint egy láthatatlan síkokkal és egyenesekkel 
átszőtt nagy doboz. amelybe a világ minden tüneményét bele lehet állítani. mint 
egy bábszínház szereplöit. Aztfejezi ki. hogy milyennek látszanak a dolgok egy bi
zonyos szemszögbol, és nem azt, hogy milyenek valójában. " 

Karátsan Gábor: Miértjest az ember 

Az arisztotelészi világképben az egymásra boruló szférák föltételezték 
az egyetlen középpontot. a Föld centrumát. ami éppen ezért egészen 
más, sokkal jelentősebb, mint a környező pontok bármelyike. Az ilyen 
tér nem homogén: az éterben, a .Hold fölött" más törvények uralkodnak, 
mint itt, a Földön. 

A látszatperspektiva a végtelen és homogén tér érzetét sugallta. A 
homogén térben nincsenek kisebb vagy nagyobb jelentőségű részek .  
Nem mondható, hogy csak a Földről szemlélhető a világ (geocentrikus 
modell), hiszen nézőpontul választhatjuk a Napot is (heliocentrikus mo
dell) vagy akár egy másik bolygót. Ezek egyformánjogos (legföljebb nem 
egyformán praktikus) nézőpontok. Ha viszont nincs olyan elvi szempont, 
amelynek alapján középpontot találhatnánk a világnak, akkor talán 
nincs is középpontja. Nem lehetnek tehát egymástól különbözőek az 
égi és a földi törvények sem. A Világegyetemet e szerint az egyetemes ér
vényű törvények teszik egységessé, Kozmosszá. 

RENESZÁNSZ 

f- IV.7: III .5 

PERSPEKTÍVA 

GEOMETRIA A MŰVÉSZETBEN 

f- homogén tér az atomelméletben 
III.6. l .  és 2.  
f- összhang Galénosznál IV. 6. l 
f- III .9.2 

KÖZÉPPONT NÉLKÜLI VILÁGKÉP 

EGYETEMES TÖRVÉNYEK 



forrasok_szurke.indd   198 2017. 02. 15.   8:45

198 

1 6. ábra. (bal oldalon) Jézus feltá
madása 
(Kolozsvári Tamás müve, Esztergom. 
Keresztény Múzeum) 
A tér jelzésszerü, láthatóan nem ez 
foglalkoztatja a festőt. A tárgyak, élő
lények. emberek jelképek, önmagu
kon túlmutató (transzcendens) jelen
tést hordoznak. Ez határozza meg 
nagyságukat. helyzetüket is. 

l 7. ábra. Uobb oldalon) Pieta Andrea 
Mantegna padovaifestő képe a 
XV. század végéről 
Perspektivikus kép: szigorúan tartja 
magát egy bizonyos szemlélő látó
szögéhez. 

J B.ábra. Perspektivikus kép szer
kesztése (Albrecht Dürer} 

1 9. ábra. Koordináta-rendszer, el
mozdulás a koordináta-rendszer
ben 
A madár elmozdulása a fészekig föl
bontható három, a tengelyekkel pár
huzamos elmozdulásra. 

VI. 3. A reneszánsz természetfilozófia 

Akár a teret. az időt is homogénnak tekintették e gondolkodók. A tör
vények azért törvények, mert nincs időbeli kezdetük és végük, mindig 
ugyanúgy léteznek és hatnak. Magát a mozgást is másként kezdték lát
ni. Eddig - még az eleai ftlozófusok hatására - mozdulatlan helyzetek so
rozata volt, mint a ftlmtekercs kockáinak egymásutánja. így rejtély vagy 
abszurditás maradt, hogy e mozdulatlan kockák hogyan olvadhatnak 
össze mozgássá, folyamattá. A homogén időben eltűnnek ezek a filmkoc
kák, marad a mozgás mint tovább nem magyarázandó tény. 

A homogén világ elképzelését a XVII. században az olasz Galiei és a 
francia René Descartes (Cartesius) fogalmazta meg a geometria nyelvén. 
Descartes szerint a világban bármely pont helyzetét egyértelműen meg
adhatjuk egy derékszögű koordináta-rendszer segitségével. A koordi
náta-rendszer tengelyei a perspektiva láthatatlan dobozának élei. A vi
szonyítási pontot (orig6t) mi határozzuk meg. Ha megegyezünk 
valamilyen hosszúság-alapegységben is (pl. méter) , akkor 3 számmal 
(koordinátával) egyértelműen megadhatjuk a vizsgált pont helyzetét (há
romdimenziós tér). Ha a vizsgált pont mozog, akkor egy későbbi időpont
ban a koordináta-rendszer más helyére kerül. E két pontot összekötve 
olyan irányitott szakaszt ("nyilat") kapunk, amely nemcsak az elmozdu
lás hosszát, hanem annak irányát is megadja. Descartes módszere a ké
sőbbiekben nélkülözhetetlen eszköze lett a fizikának, a mindennapi élet
ben pedig ma is ezt használjuk minden olyan gondolatmenetünkben, 
amelyben valamely tárgy szélességéről. hosszúságáról és magasságáról 
van szó. 
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VI. 3.3 A panteizmus (Giordano Bruno) 

3.3 A panteizmus (Giordano Bruno) 

Giordano Bruno alapos skolasztikus képzettsége Iniatt jól ismerte Arisz
totelész rendszerét, de a szabad szellemü Nápolyban hamarosan megis
merkedett Cusanus és Kopernikusz tanaival is. Noha Bruno nem volt 
gyakorló csillagász, azonnal átlátta, hogy a heliocentrikus rendszer nem 
egyszeruen matematikai újítás, hanem szemléleti forradalom. Bruno a 
Nap középpontú világ helyett a középpont nélküli, végtelen kiterjedé
sü Világegyetem mellett érvelt. Okfejtésének magva teológiai természe
tü : Isten, aki végtelen képességü, nem teremthetett végeset másrészt 
lehetetlen, hogy a Világegyetemet a csillagok szféráján túl valamely szel
lemi természetü Elsö Mozgató (Isten) vegye körül, hiszen anyag és szel
lem más természetü, nem mérhetök össze . 

• Kell tehát, hogy a megközelíthetetlen isteni arcnak végtelen számú képmása le
gyen, amelyben, végtelen számú tagokként. számtalan. a többiekhez hasonló világ 
legyen_ Ennélfogva, minthogy a testetlen istenifenségnek testi módon. a tökéletes
ség számtalanfokozatában kell megnyUatkoznia, lennie kell számtalan egyednek, 
s ezek befogadására végtelen térnek is. Ezen egyedek közé tartozik a Föld is, a mí 
isteni anyánk, mely szült bennünket. táplál. s majd ölébe fogad. "  

G .  Bruno: A végtelenról 

20. ábra.- Giordano Bruno (1548-1 600} olaszfilozófus és teológus, a rene
szánsz természetbölcselet összefoglafája 
A Nápoly melletti Nolában született. anyja parasztasszony. apja zsoldoskatona 
volt. Nápolyban tanult. s már 1 4  évesen belépett a domonkos rendbe. Önálló 
gondolkodásmódja és krttikus szelleme azonban nem viselte el a kötöttségeket: 
hamarosan kilépett a rendből. és az inkvizíció által indított első per elől Torinó
ba. majd Velencébe menekült. Ezután beutazta szinte egész Európát: Genf. Pá
rizs. London. Wittenberg. Prága, Frankfurt a legfontosabb állomások. A hosszú 
vándorévek alatt írta könyvelt: La cena de la Cenerí (A hamvazószerdaí lakoma). 
De l'infinito. universo e mondi (A végtelenről. a világegyetemről és a világokról), 
De minimo (A legkisebb részecskékröl) .  Bruno nemcsak a filozófia és csillagá
szat rendszerét kívánta megújítani. hanem az állam és a vallás kérdéseiben is 
állást foglalt. Főként e-ael váltotta kl az ellene irányuló támadásokat. 1 59 1 -ben 
óvatlanul visszatért Velencébe. az inkvizíció csakhamar elfogta. börtönbe vetet
ték. Mlvel tanainak visszavonására nem volt hajlandó, 1 600. február 1 7-én a 
római Virágpiacon elevenen megégették. 1 889 óta itt áll szobra. 

Giordano Bruno elképzelése szerint a homogén, üres világtérben 
végtelen számú elkülönült "világ" (mondo) mozog. A Világegyetem 
(l 'Universo) az ürböl és e világok (bolygók, csillagok) végtelenjéböl áll. Is
ten nem lehet e rendszeren kívül (térben elválasztva töle) . de nem is kor
látozódhat a világ valamelyik részére. Belülról kormányozza a világot 
úgy, hogy annak minden részében, a fűszálakban, kövekben, csillagok
ban a maga teljességében jelen van. Ezzel Giordano Bruno lényegében 
eljut a panteizmushoz (a mindenüttjelenvaló Isten tana). Világképében 
a világok és a természettörvények mindegyike lsten arcmásának egy tö
redéke, a teljes és egészében megismerhetetlen természet (natural pedig 
az isteni arccal azonos. ("Natura est Deus in rebus", azaz a természet a 
dolgokban rejtözö Isten.) 

" . . .  Istent tökéletesen végtelennek mondom, mert a maga egészében, végtelen és tö
kéletes módon van meg a vUágban és annak minden részletében, ellentétben a Vi
lágegyetem végtelenségéuel, mely csak a maga egészében tökéletes, de nem azok
ban a részekben_ amelyeket benne folfoghatunk. " 

VÉGTELENSÉG 

f- Első Mozgató Arisztotelésznél 
111 .9. 1 -4 

AZ UNIVERZUM ÉS A VILÁGOK 
SOKASÁGA 
f- atomelmélet 111.6 
f- animizmus 1 .2 

PANTEIZMUS 
f- ősi animizmus 1. 1 . 1  
� Spinoza filozófiáj a  VII .3.3 
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� 111 .9. 1 

2 1 .  ábra. Giordano Bruno világ
képe 
G. Bruno az egész Földet óriási élő
lényhez hasonlította. és az életet más 
.világokban" (égitesteken) is elképzel
hetőnek tariotta. 

VI. 3. A reneszánsz természetfilozófia 

Giordano Bruno jól látta, hogy az arisztotelészi világkép elleni radi
kális támadását össze kell kötnie az öselemek természetes helyéről 
szóló tan kritikájával. Arisztotelész ugyanis éppen a természetes moz
gásokkal indokolja az egyetlen és véges világról vallott nézeteit. 

Arisztotelész így érvel: 

.Ha tehát (egy feltételezett másik világbanjfoldek vannak. mint ez. akkor bizonyá
ra olyan a mozgásuk is. ( . . .  j Ha pedig igy áll a dolog, akkor annak a világnak a fold

je szükségképpen ennek afoldjefelé mozogna. annak a tüze meg ennek a tüze felé. 
Ebbol továbbá az következik. hogy a fold nem kevésbé természetesen mozogfolfe
lé, mint lefelé, s a tűz nem kevésbé lefelé, mintjölfelé. Minthogy mármost az ilyen 
dolgok lehetetlenek. ennélfogva csak egy fold, egy középpont, egy látóhatár, egy vi
lág lehetséges. " 

Arisztotelész: De coelo 

Bruno jellemzö módon két teljesen különbözö, s egymásnak majd
hogynem ellentmondó ellenérvet vonultat föl. Az egyik magyarázat sze
rtnt a világok (pl. bolygók) élölényekként viselkednek, tehát szervezetük 
valarniként megkülönbözteti a saját részeit az idegenektöl. (Ennek az 
igen régi elképzelésnek, amely minden testnek lelket. életet tulajdonít, 
hilozoizmus a neve) . 

. (A világtes tek! olyanok. mint az áUatok: noha az egyik részei ugyanolyanok. mint 
egy másikéi. mindameUett. minthogy különbözö egyedekhez tartoznak, ezek a ré
szek (csak a legfőbbekról van szój sohasem mutatnak hajlandóságot, hogy ama
zoknak a helyére kerüljenek. Az én kezem sohasem illik a te karodhoz, a te fejed 
soha az én törzsemhez. " 

Arisztotelész: De coelo 
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Summa 

Az elemek tényleges mozgását az élőkben nem a természetes helyük 
szabja meg, hanem az élőlény életmüködései. A vért pl. a szív mozgatja, 
a csontokat az izmok, a levegőt pedig a rekeszizom. Ha a Föld élőlény, 
ugyanígy viselkedik. Elesik tehát Arisztotelész érve. 

Bruno másik válasza közvetlenebbül kapcsolódik a flzikához. Ebben 
elfogadja és megvédi azt. amit Arisztotelész képtelenségnek tartott. 

.. ELPINO: 
Nekem az is igaznak látszik, hogy egy test hatóereje ( ... / a nagyobb távolsággal 
csökken. mert azok a részek. amelyek alatt vastagabb éterréteg van. kevésbé ké
pesek a közegen áthatolni és lejelé esni. ( . . .  / De  szeretném tudni, ha megesne, hogy 
egy kó a légtenger közepén egyenlő távolságbajutna két.földtól. milyen esetben hi
hetjük. hogy szilárdan megmaradna abban a pontban, és milyen esetben határoz
ná el magát. hogy inkább az egyik, mint a másik világtestjelé halad? 

FILüTE O: 
Azt mondom. hogy a kó, ha alkatánálfogva nem tartozikjobban az egyik világtes t
hez, mint a másikhoz. mivel mind a kettó egyazon vonzóeróvel hat rá, habozna el
határozásában. és egyenló távolságra lévén az ellentétes határoktól, bizonyára a 
helyén maradna. ( . . .  / Ha azonban az egyik rokonabb természetű, a legrövidebb 
úton arra tartana. " 

G. Bruno: A végtelenről, a világegyetemról és a világokról 

Summa 

A reneszánsz természetfilozófiája az ókori szerzol< egyéni újraértel
mezését tekintette fő feladatának. A test és az egyéniség Irultusza 
geometriai formát öltve létrehozta a perspektívát. A perspektíva a ho
mogén és végtelen világ szemléletmódja. Geometriai megjelemtése a 
Descartes-féle koordináta-rendszer. E világban a benne rejlő világlé
lek (Isten) teremt rendet, harmóniát (panteizmus, Giordano Bruno). 

Kérdések, problémák 

l .  Pontosabb képe-e a világnak egy perspektivikus kép, mint egy egyip
tomi ábrázolás vagy egy térkép? Mi az előnye és mi a hátránya az 
egyes ábrázolási módoknak? 

2. A mitikus világképben a .. világ középpontja" adott, a homogén térben 
bárhová helyezhető. Mi magyarázza a különbséget? 

3. Giordano Bruno sok mindenben vitázott Arisztotelész nézeteiveL 
Van-e valami, amiben egyetértettek volna? 

4. Giordano Bruno centrum és határ nélküli világról irt, hasonlóképpen 
Dérnokritoszhoz. Azonos módon érveltek-e? 

5. Racionális vagy misztikus elmélet volt-e Giordano Bruno hülozoiz
rnusa? Vannak-e olyan lényeges jellernzői egy élőlénynek, amelyek vo
natkoznak az egész Földre is? 

6. Az ősi animizmus is lélekkel ruházza fel a tárgyakat, akárcsak Bruno. 
Mi a fő különbség? 
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22. ábra. Lent és fent -fent és lent 
(Giordano Bruno) 
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TÁVCSÖVEK 
� távcsövek szerkezete XIV. 

23. ábra. A Hold hegyeinek magas
sága (Galilei megfigyelései) 
a) Félhold idején távcsóvel az árnyé
kos oldalon is lehet néhány fénylö 
pontot látni. 

b) Ezt Galilei úgy értelmezte, hogy a 
ferdén sütö Nap megvilágítja a magas 
csúcsokat. akárcsak a Földön. alko
nyattájt. 

-

-

-

---

24. ábra. Galilei számításának 
gondolatmenete 

4. Matematika a fizikában: Galilei 

4. 1 Csillagászati felfedezések 

Kopemikusz, Kepler és Giordano Bruno tanai alaposan megrendítették 
az artsztotelészi világképbe vetett hitet. A legtöbben azonban mégis csak 
matematikai és filozófiai spekulációknak tekintették e tanokat, s nem fi
zikai valóságnak. Ebben az időben készítették el az első távcsöveket, 

·
és 

ennek segítségével Galilei egy sor meghökkentő és mindenki által ellen
őrizhető fölfedezést tett. Ezeket már igencsak nehéz lett volna az artszto
telészi módon magyarázni! Sok megfigyelése közül a fontosabbak: 

- A Hold felszíne hegyes-völgyes, hasonlít a Földére. Még a hegyek 
magassága is kiszámolható. 

- A  Vénusznak is vannak a Holdhoz hasonló fázisai, tehát annak 
sincs saját fénye. E fázisok tanulmányozása egyértelmüvé teszi, hogy a 
Vénusz nem a Nap előtt vagy mögött, hanem a Nap körül kering. 

- A Napon foltok vannak, melyek mozgásából a Nap tengely körüli 
forgására lehet következtetni. 

- A  Jupiternek is vannak holdjai, s ezek úgy keringenek a Jupiter kö
rül. mint a bolygók a Nap körül. 

Tegyük fel. hogy a Hold ideális. R sugarú gömb. és felszíne fölé x magasságba 
emelkedik a megvilágított hegycsúcs. Távcsóben megbecsülhetjük, hogy az A 
hegycsúcs távolsága mekkora a megvilágított oldaltól (hányad része a holdátmé
rönek). A kérdés így egyszeru geometriai feladattá válik. Alkalmazható a 
Püthagorasz-tétel: 

(R +x) 2 
= a2 

+ � 

Mivel x - re vagyunk kíváncsiak: 

Másodfokú egyenletet kaptunk. 
Az adatok ismeretében x értéke kiszámítható, és elég jól egyezik a ma elfoga

dott adatokkal. A Hold hegyei meglehetösen magasak: közülük több meghaladja 
a 7000 métert. 
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VI. 4. 1 Csillagászati feHedezések 

Galilei megfigyelései meggyözöen támasztották alá az ég és a Föld ha
sonlóságát. Ellenfelei nem is igen tudtak a geocentrtkus modell mellett 
komoly csillagászati érveket fölvonultatni. Annál fontosabbak azok a 
gondolatok, amelyeket a Föld forgásának cáfolatául a hivatalos skolasz
tikus filozófia hirdetett. Eszerint a Föld nem foroghat, mert ha így lenne, 
állandó erös szél fújna, a tárgyak nem függölegesen esnének (hiszen a 
Föld közben elfordult alattuk). mindenki szédülne stb. E problémák 
vizsgálata a földi mozgások felé irányította Galilei figyelmét, s az arról 
alkotott hagyományos elképzelések gyökeres átalakítását eredményezte. 

26. ábra. Galileo Galilei (1564-1 642) olaszfizikus 
Szülővárosában, Pisában orvosi tanulmányokat kezdett, majd ezeket megsza
kítva Firenzében fizikát tanult. 1 592-től a páduai egyetemen tanár, majd a tos
canai nagyherceg .első matematikusa". 1 6 1 0-ben tette közzé távcsővel végzett 
megfigyeléseit (Sidereus Nuntius}, amelyek megerősítették a Nap középpontú 
rendszerbe vetett hitét. Tudományos kutatási módszerét az Arany mérleg (Il 
Saggiatore) c .  müvében foglalta össze. 1 632-ben jelent meg nagy vihart kavaró 
könyve, a Párbeszéd a két nagy uüágrendszerról, a ptolemaiosziról és a koperni
kusziról (Dialogo}, amelyben az egész arisztotelészi világkép ellen intézett szelle
mes és kiméletlen támadást. A feszült politikai helyzetben az inkvizíció 
kikényszerítette tanainak visszavonását, és haláláig háziőrizetben tartotta. 
1633-tól szinte teljes magányban, félig vakon írta az újkori fizika egyik legjelen
tösebb könyvét, a Discorsit (Matematikai érvelések és bizonyítások) , mely csak 
külföldön jelenhetett meg, 1638-ban. Temetésén mindössze négyen vettek 
részt: Torricelli és Viviani, két h ü tanitványa - valamint az inkvizíció két titkos
rendőre. 

203 

25. ábra. a) A Vénusz látszó mozgá
sa és alakváltozásai 
Alkonycsillag (balra) és hajnalcsillag 
Oobbra), ahogyan azt távcsövén Gali
lei megfigyelte. Az arányváltozások 
erősen túlzottak. 

25. ábra. b) Sematikus rajz afázis· 
változások magyarázatára egy 
földön kivüli megfigyelő szemszö
géböl 
F a  Föld. V a Vénusz. Az arányok tor
zak: a Nap látszó átmérője valóban 
kisebb. ezért a .Televénusz" hajnal
ban és alkonyatkor megplllantható. 

"FÖLDI" ÉRVEK A 
HELIOCENTRIKUS MODELLEL 
SZEMBEN 
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204 VI. 4. Matematika a fizikában: Galilei 

a) 

27. ábra. A Vénusz a Nap körül kering - Galilei bizonyítékának szemféltetése 
Egy körkörösen mozgó testet másképp világít meg a fényforrás. ha az a körön kívül van. mlnt ha a kör közepén. 
Az a) ábra a (hagyományos) Föld középpontú modell következményeit szemlélteti; 
a b) ábra heliocentrikus modell. A tüz a napot, az ökrök a Vénuszt szemléltetik. Az álló alak a földi megfigyelő helyzetét 
mutatja. (Valójában a földi megfigyelő ls mozog.)  A tapasztalatokkal ez utóbbi áll összhangban. 

28. ábra. A geo- és heliocentrikus 
elmélet vitája 
A kérdés Galilei korában már nem 
csupán néhány csillagász magánügye 
volt: az iskolázottabb emberek szá
mára a maradiság és a nyitottság 
összecsapását jelképezte. Egy ironi
kus példázat szerint a geocentrikus 
tan hívei hasonlatosak ahhoz a nyár
sen sülő marhához . •  aki" úgy vél!, 
hogy az egész világ körülötte forog. 
A valóság persze az. hogy a marhát 
forgatják. 

f- V. l .4 ; V.4 . 1 

KíSÉRLET ÉS ELMÉLET 
ÖSSZEKAPCSOLÁSA 

4.2 ,,A természet nyelve: a matematika" 

A technika, a mérnöki tudomány a középkor kezdete óta lendületesen 
fejlődött. A .hét szabad müvészet" - köztük a matematika - egyetemi ok
tatása sokáig tudomást sem vett ezekről az eredményekről. Galilei kuta
tási módszerének újdonsága éppen a kisérleti technika és a matematikai 
leírás összekapcsolása volt. Kísérleteit - pl. a lejtőn guruló golyók megfi
gyelését - valószínüleg sokan elvégezték már előtte is. Galilei azonban e 
kísérleteket mindig egy előzetesen kigondolt elmélet igazolásának vagy 
cáfolatának tekintette. Az elkerülhetetlen mérési pontatlanságok nem 
zavarták, mert azokban csak az ideálistól (matematikailag tökéletestől) 
való eltérést látta. így pl. megfigyelte, hogy a lejtőn elengedett golyó legu
rul, közben sebessége nő. A fölfelé indított golyó lassul. sebessége csök
ken. Ebből arra következtetett. hogy egy O hajlásszögü Iejtőn - azaz a 
földsugáiTa merőleges síkon - az elgurított golyó sem nem gyorsulna, 
sem nem Iassulna, hanem egyenletesen tovább gurulna. Ha e kísérletet 
a valóságban is elvégezte, tapasztalta, hogy a golyó előbb-utóbb megáll .  
Ebből azonban nem feltevése helytelenségét olvasta ki, hanem azt, hogy 
olyan hatások (pl. súrlódás) lépnek fel .  amelyek a probléma szempontjá-
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VI. 4.3 Tehetetlenség és relativitás 205 

ból lényegtelenek, ezért el kell vonatkoztatni tőlük. Ezért is gyakoriak 
Galilei leirásában a gondolatkísérletek: olyan megfigyelések lennének GONDOLATKÍSÉRLET 
ezek, amelyeket akkor tapasztalhatnánk, ha minden, a vizsgált szem-
pontból lényegtelen hatást kiküszöbölhetnénk 

A követett módszerből következik, hogy Galilei mind elméleteit, mind 
a kisérletek eredményeit a matematika nyelvén fogalmazta meg, mert ez 
a nyelv kellően pontos, és ugyanakkor általános érvényü is. A természet
tudományok számára egyedül a matematika alkalmazása kínálta azt az 
utat, amelyen át össze lehetett kapcsoini az égi és földi mozgásokat. Míg 
a skolasztika a létezők sokféle minőségét, hierarchiáját emelte ki, Gali
lei, s nyomában a természettudósok új nemzedéke arra törekedett, hogy 
e minőségeket mennyiségekre vezesse vissza. E folyamatban vált a fizika 
kísérteti és kvantitatív (mennyiségi) tudománnyá. Galilei eljárásá
nak sikereiből arra következtetett, hogy a matematikában magának a 
természetnek és egyúttal minden tudománynak (filozófiának) közös 
nyelvét találta meg: 

.Afllozójia abban a nagy könyvben van írva. amely nyitva áll mindenkor szemeink 
előtt: az Univerzwnra gondolok; de nem olvashatjuk mindaddig, amig meg nem ta
nultuk a nyelvét. és nem barátkoztunk meg a jelekkel amelyekkel írva van. A ma
tematika nyelvén van írva, és betűi a háromszögek, körök és más geometriai alak
zatok, amelyek ismerete nélkül lehetetlen egyetlen szót is megérteni. · 

Galilei: Az arany mérleg 

4.3 Tehetetlenség és relativitás 

A földi mozgásokat Arisztotelész esetleges, ideiglenes jelenségeknek lát
ta, szemben az örök égi körforgással. Ha a földi tárgyak alapállapota a 
nyugalom, akkor valóban csak a mozgás igényel magyarázatot. Ariszto
telész az okot valamely külső kényszerben, végső soron a Nap és a csilla
gos égbolt forgásában látta. 

Ezzel kapcsolatban két súlyos kétely merült föl. Egyrészt egyre több 
jel mutatott arra, hogy a Föld és az ég hasonló. Ekkor pedig a rájuk ér
vényes törvények is hasonlók vagy éppen azonosak. Ha a Hold vagy bár
melyik bolygó saját természeténél fogva örök időktől mozog, akkor talán 
a földi testek is ezt tennék - ha ebben környezetük meg nem gátolná őket 
(pl. a súrlódás révén). Az elgurított golyó előbb-utóbb szükségképp meg
áll. Csakhogy míg ezt Arisztotelész lényegi, belső törekvésre vezette 

29. ábra. Galilei gondolatkísérleté
nek vázlata 
Az A lejtőn gyorsul az elgutitott golyó. 
a földgömb sugarára merőleges B sí
kon egyenletes sebességgel mozog to
vább. 

KV ANTITATiv (MENNYISÉGI) 
TUDOMÁNY 

-7 a geometria általános alkalmazása 
Spinnozánál VII.3 

f- Heisenberg Platónról III .8.2 

f- I I I .9.4 

-7 Kémiai egyensúlyok lX. 

f- VI.3 . .  VI.4. 1 
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� az elemzés módszere Descartes 
szerint VI1.3.3 

A GALILEI-FÉLE TEHETELENSÉG 
f- VI.4. 1 
� a  körmozgás gyorsulása VI.7.6 
� Newton l .  axiómája VI.7.4 

f- a  .biztos pont" keresése Il.2.2 
� Kepler ezzel ellentétes eredménye 
VI.2.2 

A GALILEI-FÉLE RELATIVITÁS 
� gyorsuló koordinátarendszerek 
VI.7.6 

VI. 4. Matematika a fizikában: Galilei 

vissza, addig Galilei esetleges, külső erőkre, amelyek megakadályozzák 
a testet abban, hogy folytassa a rá jellemző mozgást. Arisztotelész nem 
kívánt a testről környezete nélkül beszélni. Galilei éppen közvetlen kör
nyezetétől akarta .megszabadítani" a testet, hogy megvizsgálhassa: mi
lyen önmagában. 

Galilei az előző fejezetben szereplő gondolatkísérletét általánosítva 
arra a következtetésre jutott, hogy a földsugáiTa merőleges síkban min
den test megőrzi egyszer megszerzett mozgását, mindaddig, amig vala
mely külső hatás azt meg nem változtatja. Ez a Galilei-féle tehetetlen
ségi elv. Mivel a tehetetlenség minden test tulajdonsága, így tulajdonsága 
az egész Földnek, és minden részletének is. Nem mondható tehát, hogy a 
forgó földfelszin • előresie t" az álló levegő vagy a földobott kő alatt, hiszen 
azok is ugyanolyan sebességgel forognak. Galilei szerint tehát nem ész
lelhetők a skolasztikusok által jósolt jelenségek, sem álló, sem mozgó 
Föld feltételezése esetén. (Megjegyzendő, hogy a fenti gondolatmenet 
csak kis magasságok esetén érvényes pontosan). 

Az arisztotelészi flzíkával szembeni másik súlyos kétely a mozgás 
észlelhetőségével kapcsolatos. A mindennapi életben általában könnyen 
eldönthetjük, hogy az a kocsi mozog-e, amelyikben ülünk, vagy a másik, 
amelyiket nézünk. (Esetleg mrndkettő.) A döntés könnyű, mert van egy 
abszolút biztosnak tekilltett vonatkoztatási rendszer: a nyugvó Föld. Ha 
azonban azt akatjuk eldönteni, hogy maga a Föld mozog-e, olyan hely
zetbe kerülünk, mint az az utas, aki egy hajó belsejébe zárva szeretné 
megtudni, hogy áll-e, vagy pedig egyenletesen, zökkenőmentesen siklik 
előre (abban Galilei is egyetértett Arisztotelésszel, hogy akár a Föld fo
rog, akár az ég, a mozgás mindenképpen egyenletes) . Galilei szerint a 
kérdés eldönthetetlen, mert nem tudunk olyan kísérletet végezni,  amely 
különböző eredményt adna. Csak a viszonyítási ponttóL a koordiná
ta-rendszer nullapontjának helyzetétől függ, hogy egy testet nyugalom
ban lévőnek vagy pedig egyenletesen mozgónak nevezünk-e. Ez Galilei 
relativitási (viszonylagosság!) elve. Ha tehát - érvel Galilei - a Föld 
egyenletes sebességgel úszik az űrben, akkor éppúgy nem tapasztalhat
juk a skolasztikusok által jósolt jelenségeket, mint hogyha állna. Semmi 
nem szól tehát a Föld mozgása ellen . 

• Zárkózzál be egy barátod társaságában egy nagy hajó fedélzete alatt egy tágas 
terembe! Vigyél oda szúnyogokat és egyéb röpködő állatokat. akasszjel egy kis 
vödröt, amelyből a víz egy alatta elhelyezett szúk nyakú edénybe csöpög. Most.fi.
gyeld meg gondosan, hogy a röpködő állatok milyen sebességgel röpködnek a sza
bában minden irányba, mig a hajó álL Meglátod azt is, hogy a vízcsöppek mind a 
vödör alatt lévő edénybe esnek. [ . . .  ] Most mozogjon a hajó tetszés szerinti sebesség
gel: aztjogod tapasztalni, hogy ha a mozgás egyenletes, és nem ide-oda ingadozó. 
az említettjelenségekben semmiféle változás nem következik be. Azoknak egyiké
ből sem tudsz következtetni arra, hogy mozog e a hajó. vagy sem Ha ugrasz, 
ugyanakkora távolságrafogsz jutni, mint az előbb, és bármilyen gyorsan mozog a 
hajó. nem tudsz nagyobbat ugrani hátrafelé, mint előre: pedig az alattad lévő hqjó
padló az alatt az idő alatt. amig a levegőben vagy, ugrásoddal ellenkező irányban 
mozdul előre. [ . . . ] Sohasemjog előfordulni, hogy a szúnyogok és lepkék a hátsó jal
hoz nyomódnak, mintegy eljáradva a gyorsan haladó hajó követésétől. pedig. mig 
a levegőben tartózkodnak, el vannak választva tőle. Ha egy szem tömjént elége
túnk, egy kevésfüst keletkezik. amelyjelszáll a magasba, és kisfelhő gyanánt le
beg ott, és nem mozdul el sem az egyik, sem a másik irányba. Ajelenségek egyfor
maságának az az oka. hogy a hqjó mozgásában minden rqjta lévő tárgy részt vesz. 
beleértve a levegőt is. " 

Galilei: Dialogo 
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VI. Summa 

Galilei csillagászként elsőnek alkalmazta a távcsövet. Megfigyelései 
megnövelték a heliocentrikus rendszer hitelét (a Vénusz fázisai, a 
holdfelszín, a Jupiter holdjai). A Föld forgásával szemben hangoztatott 
skolasztikus érvek szükségessé tették a toldi mozgások egész rendsze
rének felülvizsgálatát. Galilei fOlismerte, hogy abszolút viszonyítási 
pont nélkül a nyugalom és az egyenes vonalú egyenletes mozgás meg
különböztethetetlen, tehát egyenértékűek (relativitás). Bizonyította, 
hogy a "magukra hagyott" testek megorzik eredeti mozgásállapotukat, 
núg valamely külső hatás meg nem változtatja sebességüket (tehetet
lenség). 

207 

Summa 
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KINEMATIKA 

PONTSZERÜ TEST 

VONATKOZTATÁSI RENDSZER 

ELMOZDULÁS 

PÁLYA 

t- I I I .5 . 1 

ÚT 

SEBESSÉG 

ÁTLAGSEBESSÉG 

30. ábra. Elmozdulás, pálya és út 
Egy pontszerünek lelhanyagolhatóan 
kis méretünek) tekintett test A-ból 
B-be jutott. elmozdulása az AB vek
tor. Pályája az A-tól B-lg ténylegesen 
bejárt pontsor, az általa megtett út a 
pálya hossza. amit akár az út mellett 
elhelyezett kilométerkövekról is leol
vashatunk. 

5. A kinematika fogalmai 

5. 1 Mozgás és sebesség 

A kinematika a testek mozgásának leírásával foglalkozó tudományág 
(kinematosz, görögül, mozgás). Megalapítójának Galileit tekintik, aki na
gyon körültekintően vizsgálta a "hogyan"-t, de inkább kerülte a "mi
ért" -et, azaz a mozgások okának magyarázatát. 

Arisztotelész mozgástípusai közül Galilei csak a helyváltoztató 
mozgással foglalkozik. Egy elhajított kő pöröghet is, miközben nemcsak 
helyét, hanem helyzetét is változtatja. Ha azonban a test mérete elha
nyagolhatóan kicsi a megtett úthoz viszonyitva, akkor az egyszerűség 
kedvéért pontszerü (végtelenü! kis térfogatú) testnek tekinthetjük. Ek
kor helykoordinátái egyértelmüen megadhaték egy tetszőleges Des
cartes-féle koordináta-rendszerben, amelyet vonatkoztatási rendszer
nek is nevezünk. Az anyagi pont mozog, ha egyazon vonatkoztatási 
rendszerben az egymást követő időpillanatokban változtatja a helyét. 
Mivel az idő egyirányú, a mozgásnak is iránya van: valahonnan valahova 
tart. Ha a test A-ból B-be ért, elmozdulását egy AB vektorral (irányitott 
szakasszal) jelölhetjük. Az eközben ténylegesen befutott pálya azon 
pontok sokaságaként értelmezhető, amelyeket a test mozgása során 
érintett. A pontsor tetszés szerint süríthető, de fontos filozófai kérdés, 
hogy összeköthető-e vonallá? Mint ismeretes, az eleai filozófusok (pl. Zé
nón) vonakodtak megtenni ezt a - szeriotük önkényes - lépést, ezért ju
tottak el a mozgás abszurditásának gondolatához. Galilei azonban, aki 
magát a mozgást tekintette magyarázatra nem szoruló ténynek, nem ha
bozott folyamatos vonalat húzni, mintegy a homogén, szakadás nélküli 
időt jelezve ezzel. A vonal a test pályája, a megtett út pedig a pálya 
hossza. (Nem vektor!) Nagysága megegyezhet az elmozdulás nagyságá
val, ha végig egyenesen haladt a test. (Ha nem, az út hosszabb.) 

A sebesség (latinul, velocitas, jele v) szintén vektor, a mozgás irányá
ról és gyorsaságáról ad tájékoztatást. Kiszámítható, ha a megtett utat el
osztjuk a megtételéhez szükséges idővel (lat. , tempus, jele: t) . 

v =  sj t. 

Ha a mozgás nem egyenletes, ez a módszer csak a t idő alatti átlagse
bességet adja meg. Ha azonban a t időhosszt egyre jobban csökkentjük, 
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VI. 5.2 A mozgisok fajtái 

közelitünk egy olyan értékhez, amely egy adott pillanatra jellemző pilla
natnyi sebességnek tekinthető. Mértékegysége m/s (méter szekundu
monként) , vagyis a vizsgált testet egy olyannal hasonlítjuk össze, amely 
másodpercenként éppen l méter utat tesz meg. Gyakran használják 
még a km/h (kilométer óránként) mértékegységet is. (Galilei más egysé
geket használt.) 

5.2  A mozgások fajtái 

A legegyszerubb az a mozgás, melynek sebessége állandó. Ekkor a test 
-bármilyen kis időközt választunk is - egyenlő idők alatt egyenlő utakat 
tesz meg. Ez az egyenes vonalú egyenletes mozgás. Ebben az esetben 
a megtett út a test sebességének és az út megtételéhez szükséges időnek 
a szorzatával egyenlő: 

s = vt. 

Az összefüggést gyakran a Descartes-féle koordináta-rendszer egy 
olyan változatán szemléltetik, amelyben a tengelyeken a sebesség és az 
idő van feltüntetve. Ebben az esetben a megtett utat a v. illetve t oldalú 
téglalap területe jelképezi. (Bár ilyen szemléltetést maga Galilei nem 
használt, de gondolatmenetét nem hamisítja meg.) 

Példa: 

209 

PILLANATNYI SEBESSÉG 

EGYENES VONALÚ EGYENLETES 
MOZGÁS 
r- V.7.2 

A teknősapólia Zénón gondolati rendszerében mélyértelmú talány. Ha azonban elfogadjuk a Galilei-féle 

mozgásmeghatározást és szemléletmódot, akkor egyszeruen megoldható feladattá válik. Abból kell kiindul

nunk, hogy találkozni fognak. 
Fusson Akhilleusz vA, a teknős pedig Pr egyenletes sebességgel. A verseny kezdetétől a végéig mindkettó

jük számára t idő telt el. Ezalatt a teknős valamekkora Sr utat tett meg, Akhilleusz pedig ezen kívül még a 
felajánlott előnyt (SyJ is lefutotta. A két egyenlet: r 

Sr = �>rt. 

Sr +  Sp; = vAt, 
amelyből Sr kifejezhető. 

Ha akár a sebesség nagysága. akár iránya változik, a mozgás gyorsu 
ló. A gyorsulás az időegység alatti sebességváltozás mértéke, jele a. 

mértékegysége mjs2• 
Mivel a sebesség vektor, változása - a gyorsulás - is az. Akkor is gyor

sul tehát egy test, ha nagysága nem, csupán az iránya változik. Termé
szetesen lassuló is lehet egy mozgás, ezt azonban a fizika nyelve a gyor
sulás egy fajtájának tekinti, amelynek negativ előjele jelzi, hogy a 
sebesség csökken. A sebességgel kapcsolatos megfontolások a gyorsu
lásra is kiterjeszthetők. Ha valamekkora időköz alatt változott a sebes
ség, akkor a változás és az időköz hányadosa az átlaggyorsulást adja 
meg. Ez azonban sokféle részmozgást magába foglalhat - pl. lassításo
kat. kanyarokat. leállásokat. Igazolható, hogy amint egyre kisebb időkö
zöket vizsgálunk, közelitünk egy olyan gyorsulásértékhez. amely az 
adott pillanatot jellemzi. Ez a pillanatnyi gyorsulás. A gyorsuló mozgá
sok közül nyilván az a legegyszerubb, amelynek pillanatnyi gyorsulása 
állandó. Ez az egyenletesen gyorsuló mozgás. úgy is fogalmazhatunk, 
hogy ebben az esetben a változás üteme változatlan. Ilyen a Galilei által 
legalaposabban tanulmányozott szabadesés is. 

v =  10 m/s 

1 .. 
v :\F ; 

r:., 'i k: 1�;: 
s = 1 10 m l [f 

' ·.' 

li t:ici 
Fé ·.'l' L.,. lS L:. t =  l l  s i,. 

3 1 .  ábra. Az egyenes vonalú egyen
letes mozgás szemféltetése sebes
ség-idő grafikonon 
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2 10 

Summa 

Kérdések, problémák 

5. A kinematika fogalmai 

A kinematika a testek (tömegpontok) mozgásának leírásával foglal
kozik. A mozgó pont sebessége az időegység alatt megtett út és az idő
egység hányadosa. Vektonnennyiség. Végtelenü) kicsiny időközt vá
lasztva kapjuk a pillanatnyi sebességet. Ha a pillanatnyi sebesség 
nagysága és iránya állandó, egyenes vonalú egyenletes a mozgás. Ha 
a sebesség változik, a test gyorsul. Valamely tetszőlegesen kicsiny 
időköz alatti sebességváltozás és az időköz hányadosa a pillanatnyi 
gyorsulás. Ha a pillanatnyi gyorsulás állandó, egyenletesen gyorsuló 
a mozgás. llyen a szabadesés is. 

l .  Galilei csillagászati méréseit (VI. 23-25. ábrák) vessük össze Arisztarkhoszéval és Eratoszthenészével (IV. 
23-26.)! Mi a hasonlóság e tudósok gondolkodásmódjában és miben térnek el módszereik, eszközeik? 

2 .  A bolygók - pl. a Vénusz - fényességváltozásait már Ptolemaiosz elmélete is sikerrel magyarázta. Vessük 
össze ezt Galilei megfigyeléseivel (VI. 24 . ábra)! Miből adódik a fényességváltozás Galilei szerint? 

3. A 29. ábrán Galilei gondolatkísérletének vázlatát látjuk. Bármilyen hosszú síkon is érvényes maradna az ál
lítás, vagy csak az érintkezési pont közvetlen közelében? Miért? 

4. Ahilleusz és a teknős úgy módosítják versenyüket hogy egymás felé futnak. 1 000 m távolságból. Ahilleusz 
36 km/h sebességgel rohan, a teknős O, l km/h sebességgel vánszorog. 
a) Hány méterre találkoznak a teknős kiindulási helyétől? 
b) Mennyi idő telik el a találkozásig? 

5. Próbáljuk meg az eredeti (Zénón-féle) apóriát a Galilei-féle módszerrel megoldani. (A kiindulási adatok lehet
nek pl. :  Akhilleusz sebessége 5 m/s. a teknősé: 0,05 m/s. az adott előny 1 00 m.) Végezzük el a számítást 
legalább az első 8- l O szakaszral Milyen eredményre juthatunk! 

6. 3 km/h sebességgel áramló folyón uszály halad, a vízhez képest 5 km/h sebességgel. 
a) Mennyi idő alatt ér Budapestről Paksra ( l  00 km)? 
b) Mennyi idő alayy ér Paksról Budapestre? 

7. Tételezzük fel, hogy egy komp az előző feladatha szereplő folyót keresztben szeli át úgy, hogy útiránya mind
végig merőleges marad az egymással párhuzamos partokra. A komp sebessége ugyancsak 5 km/h a vízhez 
képest. A folyó 500 m széles. 
a) Milyen hosszú utat tesz meg a komp a szemközti partig? 
b) Mennyi idő alatt ér oda? 
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6. Kinematika a gyakorlatban 

6. 1 A szabadesés 

Ha egy .. nehéz" (kömyezeténél nagyobb sűrűségű) testet a levegőben el
engedünk, az .. szabadon" esik. Arisztotelész is látta, hogy a szabadesés 
(általában) gyorsuló mozgás, Buridan impetuselmélete pedig magyaráz
ta is e tapasztalatot. Matematikailag kezelhetö és kisérletileg ellenöriz
hetö hipotéziseket azonban elöször Galilei állított föl .  Mitöl függ a gyor
sulás mértéke? Arisztotelész vélekedése szerint a testek súlyával 
egyenesen arányos: a tízszer olyan nehéz fémgolyó tízszer gyorsabban 
esik, mint a könnyebb. A híres legenda szerint Galilei pisai tartózkodása 
idején a ferde toronyból ejtett le különbözö súlyú golyókat, s így kisérleti 
úton igazolta, hogy ez nem így van, minden tárgy azonos gyorsulással 
esik. Akár elvégezte ezt a kísérletet. akár nem, későbbi gondolatmenetét 
nem erre alapozta. Tudta ugyanis, hogy a légellenállás erösen befolyá
solja az eredményt, különösen, ha a testek alakja is, nagysága is külön
bözö. Ezért levezetése egy szellemes gondolatkísérletre épül, ami 
Arisztotelész állitásának logikai képtelenségét bizonyítja . 

.. SAL VIA TI 
- Ha van két mozgó testünk, amelyek tennészetes sebessége nem egyenló. és a 

lassúbbat összekötjük a gyorsabbaL nyilvánvaló, hogy a lassúbb akadályozza a 
gyorsabbat. ez utóbbi viszont növeli a lassúbb sebességét. Ugye Önnek is ez a véle
ménye? 

SIMPLICIO 
- Azt hiszem. balgaság lenne mást állítani. 
SALVlATI 
- Igen ám. de ha ez így van, az is ígaz, hogy ha van egy nagy kövünk, amely, 

mondjuk nyolcegységnyi sebességgel mozog, egy kisebb pedig négyegy ségnyiveL 
és összekötjük. ketten együtt nyolcegységnyinél kisebb sebességgel fognak mo
zogni: ugyanakkor a két összekötött kó együttesen nagyobb, mint az elsó. amely 
nyolcegységnyi sebességgel mozgott: ezek szerint a nagyobb kó lassabban mozog, 
mint a kisebb, ami ellentmond az Ön alapfeltevésének. 

SIMPLICIO 
- Teljesen meg vagyok zavarodva; úgy érzem. hogy ha a nagyobb kóhöz 

hozátesszük a kisebbet, megnövekszik a súly a. ha pedig a súly nagyobb lesz. a se
besség nek is meg kell nónie, de legalábbis nem szabad csökkennie. 

SALVlATI 
- Ismét téved, Simplicio úr, nem igaz ugyanis, hogy a kisebb kó növeli a na-

gyobbnak a súlyát. 
SIMPLICIO 
- ó. ez már teljesen meghaladja az értelmemet. 
SALVlATI 
- Rögtön világos lesz. ha megmutatom. hol keveri a fogalmakat. Szeretnémfel

hivni afwyelmét arra. hogy különbséget kell tennünk a mozgásban és a nyugalom
ban lévó súlyos testek között. ( . . .  } Ha valamilyen terhet viszünk, érezzük, hogy a 
vállunkra nehezedik, magára hagyva ugyanis mozogna. és ezt nekünk kell meg-

akadályoznunk; de ha akkora sebességgel mennénk lefelé, mint amekkorával az 
adott súlyos test természete szerint zuhanna. miért éreznénk a súlyát, miért nehe
zedne ránk? Nem érti, hogy ez ugyanaz. mintha olyasvalakit akarna megsebesite
ni egy lándzsával, aki hasonló vagy még nagyobb sebességgel menekül. mint ami
vel Ön üldözi? Vonja le bátran azt a következtetést, hogy szabad és tennészetes 
esés során a kisebb kó nem nehezedik rá a nagyobbra. következésképpen nem nö
veli meg annak súlyát, mint nyugalmi állapotban teszi. " 

Galilei: Discorsi. Elsó nap 

r- Arisztotelész a tennészetes 
mozgásokról III.9. 1 . 2 

A PISAI TORONY LEGENDÁJA 

� közegellenállás I.X.4.3.3 

r- indirekt bizonyítás a Jogikában 
11! . 1 1 .3 

32. ábra. nlusztráció Verne: Utazás 
a Holdba c. regénye alapján 
Galilei rájött, hogy a .. súlytalanság" 
állapota minden szabadon esö test 
belsejében megvalósul. tehát akár itt 
a Földön is létrehozható. Jobbra lent: 
Galilei gondolatmenetének illusztrá
ciója. Ha nincs súrlódás, az M és az 
m tömegü test azonos v sebességgel 
esik, ha nem így lenne, az összekö
tött (M+m) tömegü test gyorsabban 
is, lassabban is esne. mint az M tö
megü, ami logikai képtelenség. 
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2 1 2  

GRAVITÁCIÓS GYORSULÁS 

33. ábra. Az egyenletesen gyorsuló 
mozgás közelitése egyre rövidebb 
időtartamú egyenletes mozgások
kal 

� vég nélkül osztható-e a mozgás? 
(Parmenidész) III .5 

ÚT-IDÖ ÖSSZEFÖGGÉS 

a t másod- az egymás 
perctg utáni 
tartó esés másod-

alatt meg- percekben 
tett teljes út megtett út 

o o g/2· 1 
l g/2· 1 g/2·3 
2 g/2·4 g/2·5 
3 g/2·9 g/2·7 
4 g/2· 1 6  g/2·9 
5 g/2·25 g/2· 1 1  

6. Kinematika a gyakorlatban 

6.2 Hipotézis és igazolás 

Galilei meglátása szerint ideális szabadeséskor a testek sebessége füg
getlen a súlyuktól, föltételezte viszont, hogy egyenesen arányos az idő
vel: v =  at, ahol a olyan állandó, amely (ezek szerint) minden testre azo
nos érték. Ez a gravitációs gyorsulás, és megkülönböztetésül a többi 
gyorsulásértéktől, g betüvel szokták jelölni. így 

v =  gt. ( l )  

(A képlet csak kis távolságok esetén pontos, de hétköznapi tapaszta
lataink alapján az ettől való eltérés észlelhetetlen ül kicsi.) A g értéke mai 
mérések szerint 9,8 1 m/s2, közelitmeg 1 0  m/s2. 

Galilei hipotézisét kisérleti úton igazolta. Ez azonban nem volt könnyü, 
hiszen az idő pontos mérése is nehéz volt (a mechanikus órák pontatla
nok voltak, a homokórák pedig l másodpercnél kisebb időtartamo t nem 
tudtak jelezni) . a pillanatnyi sebességet pedig egyáltalán nem lehet mér
ni. Ezért Galilei igyekezett hipotézisét olyan formába hozni, hogy az az út 
és az idő összefüggését mutassa, hiszen ezek már könnyebben mérhetők. 

6 

v 
(m/sl 

3 6 

v 
(m/sl 

2 6 

v 
(m/s) 

6 

v 
(m/s) 

6 

Ha felrajzoljuk a feltételezett sebesség-idő grafikont, akkor el!J' ferde 
egyenest kapunk. Mekkora a megtett út? Ha a mozgást képzeletben rö
vid ideig tartó egyenes vonalú egyenes mozgások sorozatára bontjuk fel, 
akkor egy "lépcsőt" kapunk, így a megtett út a kis téglalapok területének 
összege. Ahogy rövidítjük az időtartamokat, úgy simul bele a téglalapsor 
körvonala a háromszögébe. Belátható. hogy végtelenü} fmom felbontás
ban azonos vele. 

Az egyenletesen gyorsuló test által megtett út tehát 

s = vt t /2, 

ahol vt a sebesség a t pillanatban. 
Behelyettesítve az ( 1 )-et: 

(2) 

(3) 

Mérhető összefüggés létesült az út és az idő között. Ennek ismereté
ben Galilei kiszámolta, hogy egy szabadon eső test által az egymást kö
vető másodpercekben megtett utak úgy aránylanak egymáshoz, mint az 
egységet követő páratlan egész számok ( 1 ,  3, 5, 7, . . .  ) : 

Sajnos mémi még ezt is nehéz, hiszen a megtett út a 4. másodperc 
végére már eléri a 80 métert! Ezért Galilei arra gondolt, hogy g értékét 
valami módon lecsökkentve a rnérendő távolságok is arányosan kiseb
bek lennének. Vízszintes talajon a golyó áll, azaz gyorsulása 0. Függőle-
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VI. 6.3 Összetett mozgások 

g es fal mentén g gyorsulással zuhan. Galilei joggal feltételezhette, hogy 
egy súrlódásmentes lejtőn a gyorsulás értéke e két szám közé esik. Az 
arányoknak azonban változatlanul kell maradniuk! A ténylegesen elvég
zett lejtőkísérletek igazolták a jóslatot, s ezzel megerősítették az alapföl
tevés, a 

v =  at 
összefüggés helyességét. 

Példa: 

2 13 

A LEJTŐ SZEREPE 

Mély kútba követ ejtünk. A csobbanás hangját az elengedéstől számított 3. másodpercben halljuk. Milyen 
mély volt a kút? 
A hang terjedést sebessége 333 m/s. 

Megoldás: 
Az eltelt idö elsö részében a kő szabades6ssel hullott a víz felé. Az idö második részében pedig a csobbanás 
hangja terjedt felfelé egyenesvonalú egyenletes mozgúsal. A megtett út mindkét esetben a kút mélysége, 
azaz s· 

s = gt� l 2, valamint s  = vt2 

Az adatok ismeretében az s kiszámítható 

6.3 Összetett mozgások 

A Galilei által elemzett "tiszta" esetek a természetben valójában ritkák, 
hiszen Galilei tudatos absztrakcióval, egyszerűsítéssel jutott el hozzá
juk. Az egyszerű modellek azonban tetszés szertnt finomíthatók, ha több 
tényezőt veszünk figyelembe. 

--.:�r ·· · · · · · · ·1··· · ·  . . . . .  - -� - - - - - -·---·  .... . . . . . . .. . . � - - - - . .  - - ·  

.-- .. ,.... t 3 : t � .. .. ..  �.. l ' l l 
' 

' 
+ 
' 

l 

+ 

Mi történik, ha egy testet egyszerre több hatás ér? Arisztotelész sze
rint ilyenkor a legerősebb hatás érvényesül, s az mintegy "elnyomja" a 
többit. Galilei gondolatmenete gyökeresen más. Föltételezi, hogy ilyen
kor egyszerre és egymástól függetlenül hat az összes erő, s mi csak a vég
eredményt, az összetett mozgást látjuk. Ez az erők függetlenségének 
elve. Megfordítva: bármilyen bonyolult összetett mozgás fölbontható 
egyszerüekre, s azok külön-külön elemezhetők. 

34. ábra. Az ágyúgolyó pályája 

ERŐK FÜGGETLENSÉGE 
� Descartes analizise VII.3.3 
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� IX.4.3 

--+ Newton gondolatkísérlete VI. 
45. ábra 

--+ a gravitációs gyorsulás 
távolságfüggése VI.8.3 

VI. 6. Kinematika a gyakorlatban 

Galilei az ágyúgolyók példáján mutatja be módszerét. A XVII. század
ban már eléggé elteijedtek az ágyúk, s durranásaikkal nagy riadalmat 
keltettek az ellenfél lovai közt. A lövedék pályáját azonban sokáig csak 
próbálgatás útján tudták beállítani. Galilei, aki igen gyakorlatias szelle
mü ember volt, azonnal átlátta e probléma jelentöségét. A cél tehát: ki
számítani egy lövedék útját az ágyúcsó elhagyása után. Képzeljük el, 
hogy az ágyú egy hegy tetején áll, és vízszintes irányba lövünk vele. A go
lyó a csöve t valamilyen v kezdösebességgel hagyja el. Mi történne, ha ez
után egy vízszintes, tükörsima felületre kerülne? A Galilei-féle tehetet
lenségi elv értelmében vég nélkül állandó sebességgel mozogna. És mi 
történne, ha a golyót egyszeruen elengednénk a szakadék szélén? Sza
badon esne, mint bármely más test. A golyó azonban a két mozgást 
egyszerre végzi. Mivel ezek egymástól függetlenek {v nem függ g-tól, és 
g sem v-tól) . az összetett mozgást fölbonthatjuk két egyszerüre. Mitöl 
függ az, hogy hol repül a golyó t idö múlva? Mivel a sebesség vízszintes 
irányú összetevöje állandó, ezért sx= vt, ahol sx a vízszintes irányban 
megtett út. Függöleges irányban pedig a szabadesés egyenlete érvényes: 
sy = g/2 f. ahol s a függöleges irányban megtett út. Ha ismeijük v érté
két, tetszöleges idöpontban meg tudjuk határozni a golyó helyzetét. Ga
lilei bizonyította be, hogy a pálya alakja parabola. 

Ez kisérletileg is igazolható, bár az ágyúcsövet elhagyó golyó sebessé
ge nem mérhetö. Összeállítható viszont olyan kisérleti berendezés, ahol 
ez egyértelmü. Galilei ötlete: egy h magasságú lejtö aljára érkezö golyó 
sebessége kiszámolható. Ennek alapján a parabolapálya pontjainak ko
ordinátái megadhatók. Galilei kis karikákat rögzített a feltételezett pá
lyaív mentén, a golyó pedig, mint a cirkuszi állatok, engedelmesen ke
resztülrepült mindegyiken. 

35. ábra. A parabolapálya kisérleti bizonyítása 
A h magasságú lejtő aljára érkező golyó sebessége kiszámítható, ennek alapján 
meg lehet adni a röppálya várható vonalát. 

6. 4 Elmélet és valóság 

Galilei tudta, hogy az ágyúgolyók pályája közelitöleg valóban parabola. 
A valóság azonban kicsit más. Ennek oka részben nyilván a levegö súrló
dása, az ágyúgolyó pörgése és más hasonló tényezök Galilei azonban 
arra is rájött, hogy a gondolatmenet mélyén egy elvi ellentmondás búvik 
meg. Mi lenne - teszi föl a kérdést -, ha a lövedék útját nem állná el a ta
laj ,  hanem azt mintegy átszakitva folytathatná megjósolt pályáját? Nyil
ván folyamatosan távoladna a Föld középpontjától, ahogyan a parabola 
szárai folyamatosan távolodnak a felezövonaltól. Ez azonban hihetetlen 
föltevés, hiszen a súlyos test mégiscsak a középpont felé "törekszik"! 

A pályának valahogyan "torzulnia" kell, ami jó közelítés kis távolsá
gokon, de nem megfelelö kozmikus méretekben. Galilei tudóshoz méltó 
pontossággal fogalmazza meg a problémái, és egészen nagy tudóshoz 
méltó szerénységgel ismeri el, hogy nem tudja megoldani. 
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VI. Summa 

36. ábra. Az idős Galilei háziőrizetben 
Itt írta (diktálta) legfontosabb kinematikai tárgyú művét. a Dlscorslt. Néha 
egy-egy látogató is bejutott hozzá, pl. tanítványa. Torrtcelli, és Milton. a nagy an
gol költö. A festmény egy ilyen látogatás hangulatát idézi fel.  

Galilei elméleti és kisérleti úton is cáfolta, hogy a szabadon eső testek 
gyorsulása (ideális körülmények között) arányos lenne a testek sú
lyával. Hipotézise szerlnt minden test azonos gyorsulással mozog (g), 
az elért sebesség az eltelt idővel egyenesen arányos. Ha ez igy van, a 
megtett út az idő négyzetével arányos, s ez kisérletileg tgazolható ts 
(lejtök). Föltételezte, hogy az erók együttes hatása esetén a többitól 
függetlenül mtndegytk erő kifejti hatását. Az erók tehát összeadhaták 
és szétbonthatók, így külön-külön elemezhetók (az ágyúgolyó para
bolapályája). 

Kérdések, problémák 

2 15 

37. ábra. A parabolaprobléma 
Galilei rájött. hogy az ABC parabolaív 
csak kis távolságokon elfogadható 
közelitése a lövedék útjának. Ponto
zott vonal jelzi, hogy valójában mi
lyen pályát követne a golyó. ha a 
földfelszin nem állná útját. 

Summa 

l .  Milyen Jogikai módszert alkalmaz Galilei a 6. 1 fejezetben idézett párbeszédben? Miért meggyőző az érvelése 
Simplicio számára is? Próbáljuk megfogalmazni a premisszákat, melyekból kiindulnak, s a konklúzióig ve
zető utat is! 

2. Mi jellemző Galilei kutatási módszerére: előbb kisérletezett. aztán magyarázta tapasztalatait - vagy fordítva: 
előbb elméletet alkotott, s aztán ellenőrizte, hogy valóban úgy van-e? Kísérlet-e a "gondolatkisérlet" vagy lo
gikai következtetés? 

3. Kik lehetnek a 36. ábra festményének szereplői? Milyen lehet kapcsolatuk az idős Galileivel? Mit vizsgálhat
nak távcsővel nappal? 

4 .  A kerékpáros 5 km/h sebességről 40 s alatt 30 km/h sebességre gyorsult fel. Mekkora volt az átlagos gyor
sulása, és mekkora távolságot tett meg a gyorsítás alatt? 

5. Sziklacsúcsról leejtett kő 4 s alatt ér a szikla tövéhez. Milyen magas a csúcs? 

6. Egy függölegesen feldobott labda 6 s múlva esett vissza. Milyen magasra emelkedett, és milyen kezdősebes
séggel dobták el? (A levegő ellenállásától eltekintünk.) 
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f- III.9. 1 

DINAMIKA 

AZ .,ERŐ'' MEGVÁLTOZOTT 
JELENTÉSE 

f- Buridan impetuselmélete V.7.2 

f- Vl.4.3 

NEWTON TEHETETLENSÉGI ELVE 
(I. AXIÓMA) 

7. A dinamika születése 
(A három Newton-axióma) 

7. l A dinamika 

A görög dünamisz szó erőt, képességet jelent, s már Arisztotelész szó
használatában a változások (egyik) okát, eredetét jelölte. A kinematika 
nem az okok kutatását, hanem a jelenségek pontos leírását tartotta fel
adatának. A XVII-XVIII. században kibontakozó dinamika bizonyos 
szempontból visszatért Arisztotelész alapproblémájához. Vállalkozott 
arra, hogy a kinematika által leírt mozgások okait is megkeresse. Az 
okot erönek nevezték ([ars, latinul, force, angolul. rövidítve: F). és már 
mennyiségileg is jellemezni tudták. Ez az erőfogalom azonban alapvető
en különbözik ArisztotelészétőL Arisztotelész fizikájában a mozgás fo
lyamat, amelynek létrehozásához szükséges az erő. A XVII. század 
dinamikájában a mozgás állapot, amelynek megváltoztatásához 
szükséges az erő. E kor nagy tudósai: Descartes, Huygens, Hooke, Leib
niz és Newton gyakran párhuzamosan, fej -fej mellett haladva dolgoztak. 
s mindegyikük nagyszerű részeredményeket ért el. Newton volt azonban 
az, aki a dinamika csaknem minden problémáját átfogó és megoldó el
méletet alkotott, így joggal vált közülük a leghíresebbé. 

7.2 A tehetetlenség (Newton l .  axiómája) 

A tehetetlenség elvét Galilei fogalmazta meg, de Newton általánosí
totta. Galilei a földfelszín egy-egy viszonylag kicsiny vízszintes sikjáról 
írt, amelyek azonban összességükben gömbfelületet adnak. Rendszeré
ben tehát fontos szerepe volt a Föld középpontjának. Newton elszakad 
ettől a megkötéstől is. Megfogalmazása szerint .,minden test megta.rtja 
egyenes vonalú egyenletes mozgását vagy nyugalmi állapotát mindad
dig, ameddig valamely erőhatás ezt meg nem változtatja". Ez Newton I.  
axiómája. Newton tehát elvonatkoztat a Földtől mint viszonyítási pont
tól, hiszen ez a törvény akkor is érvényes maradna, ha a Föld hirtelen 
megszünne létezni. Fölmerül azonban a kérdés, hogy ez esetben mihez 
képest beszélhetünk nyugalomról vagy egyenes vonalú egyenletes moz
gásról? Egy nyílegyenes útvonalon haladók nagyon is kacifántos görbe 
pályát írnak le, ha egy Földön kivüli pontból (pl. a Holdról) szemiéijük 
őket. 

38. ábra. Isaac Newton {1643-1 727) angoljizikus, matematikus, vegyész 
Majdnem pontosan Galilei halálával egyidöben született. s tevékenysége is sok 
szempontból tekinthető Galilei munkássága folytatásának. A cambridge-i egye
temen matematikát tanult. majd 1 665-ben a nagy angliai pestisjárvány elől vi
déki birtokára, Woolsthorpe-ba vonult vissza. Itt fogalmazta meg késöbbi nagy 
munkáinak első változatait. Cambridge-be visszatérve mint professzor irta meg 
első. nagy sikerű művét. az Optikát. mely azonban csak jóval késöbb, 1 704-ben 
jelent meg. (Lásd e könyv Il. kötetében.) 1684-ben a csillagász Halley unszolá
sára és segitségével kiadta a Tennészelfilozófia matematikai alapelvei {Principia) c. 
könyvét. amely a kor fizikájának és csillagászatának nagyszabású és matematt
kailag egységes összefoglalása. 1692-ben. talán a feszített munka hatására. sú
lyos idegösszeomlást kapott. amiből felépült ugyan. de a hátralévő 35 évben 
már nem volt jelentős felfedezése. 1 703-tól haláláig a Királyi Társaság (Royal 
Society) elnökeként a tudományos és társadalmi élet megbecsült tagjaként élt. 
A Westminster Abbeyban temették el. 
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Newton úgy oldotta meg a problémát, hogy bevezette az abszolút tér 
és az abszolút idő fogalmát. 

.Az abszolút, valóságos és matematikai idő önmagában véve. lényegének megfele
löen. minden külső vonatkozás nélkül múlik. { .. . / Az  abszolút tér. saját lényegénél 

fogva, külsóleg egyáltalán semmihez sem viszonyítva mindenkor egyenlő és válto
zatlan marad. " 

Newton: Principa 

Newton tehát azt javasolta, hogy a Föld vagy bármely más égitest he
lyett válasszuk viszonyítási rendszemek azt a végtelen és nyugalomban 
lévő teret, amelyben a mozgások lezajlanak. Ezt inerciarendszemek is 
szokás nevezni. Szigorúan véve csak ebben az inerciarendszerben érvé
nyes Newton I. axiómája. Hol van ez a rendszer? Létezik-e? Olyan kérdé
sek ezek, amelyek már inkább a filozófia, mint a fizika területére tartoz
nak. Bizonyos, hogy semmilyen gyorsuló rendszer nem lehet az, hiszen 
azokban nem érvényes az I. axióma. (Sőt éppen arról vesszük észre a 
gyorsulás t, hogy nem érvényes!) A gyakorlatban általában megfelel, ha a 
földi mozgások leírásakor a Föld felszínét, a bolygómozgások leírásakor 
pedig a Napot tekintjük mozdulatlannak. 

7 .3  Tömeg és erő (Newton Il .  axiómája) 

A földön heverő malomkerék és kavics egyaránt, de nem azonos mécték
ben tehetetlen. Mindkettő "igyekszik megőrizni" mozgásállapotát Uelen 
esetben nyugalmát) , a kavicsot azonban sokkal könnyebb elmozdítani.  
A tehetetlenségnek tehát mértéke van, amit Newton javaslatára tömeg
nek neveznek, és m-meljelölnek. Méctékegysége a kilogramm (kg), és ez
redrésze, a gramm (g). l kg annak a testnek a tömege, amely ugyanolyan 
tehetetlenségű, mint l dm3 4 °C-os víz. A test mozgásállapotát két adat 
jellemzi: a test tömege és sebessége. E kettő szorzatát impulzusnak vagy 
kifejező magyar szóval lendületnek is szokás nevezni. 

l =  mv. 

Erő ahhoz szükséges, hogy a testek mozgásállapota (lendülete) meg
változzon. A változás mértéke egyaránt függ az erő nagyságától és az erő
hatás időtartamátóL 

Ez Newton n. axi6mája. 

Elképzelhető-e, hogy egy test tömege megváltozzon (anélkül, hogy va
lamit hozzáadnánk vagy elvennénk belőle)? Newton, igen óvatosan, nem 
záija ki ezt a lehetőséget, noha a hétköznapi tapasztalatok világában 
erre nem látunk példát. Csak a XX. század fiZikája tudta kimutatni, 
hogy a test tömege és sebessége között valóban van kapcsolat. Ez a ha
tás azonban csak a fénysebesség közelében válik észrevehetővé, ezért az 
esetek túlnyomó többségében a tömeget állandónak vehetjük. így az erő 
csak ahhoz szükséges, hogy a testet gyorsítsa (illetve lassítsa). Az erő te
hát az időegység alatti sebességváltozással, vagyis a gyorsulással ará
nyos, és az arányossági tényező éppen a test tömege. 

ABSZOLÚT IDŐ ÉS TÉR 
f- körkörös idö 11. 1 .2 
f- idö a patrisztika világképében V.3 
f- atomizált idö V.4.3 
� Kant az !dörö! VII .  5 
� relativitáselmélet XXVIII. 

INERCIARENDSZER 

� gyorsulás a forgó Földön VI. 7. 7 

TÖMEG 

IMPULZUS (LENDÜLET) 
f- elözménye az !mpetuselméletben 
V.7.2 

NEWTON ll. AXIÓMÁJA 

� relativitáselmélet XXVIII. 



forrasok_szurke.indd   218 2017. 02. 15.   8:45

2 18 VI. 7. A dinamika születése (A három Newton-axióma) 

RUGóS ERŐMÉRŐ 
(DINAMOMÉTER) 

GRAVITÁCIÓS ERŐ 

SÚLY 

� felhajtóerö IV.5.3 
� a  Föld alakja VIII . l .4 

MÉRLEG 
� mérleg-elv (Arkhimédész) IV.5.2 

Ezért 

és mivel 

ezért 

ó(mv) móv 
M M 

ÓV t;t = a. 

F = ma. 

A képletből adódik az erő méctékegysége is. l kg m/s2, amelyet New
ton iránti tiszteletből l newtonnak neveztek el. Rövidítése: l N. 

Az erőket gyorsító hatásuk alapján mérni legtöbb esetben elég nehéz
kes és pontatlan. Ha azonban valamely rugalmas testre (rugóra) enged
jük hatni a mérendő erőt, úgy az az erőhatás nagyságával arányos meg
nyúlást idéz elő. (Legalábbis bizonyos határok között.) Ha a megnyúlás 
mértékét egy hitelesített skálán mérni is tudjuk: rugós erőmérőt (dina
mométert) kapunk. Ezt a lehetőséget Newton kortársa, Robert Hooke 
ismerte föl. 

7.4 A súly- és törnegroérés 

A légüres térben eső test g nehézségi gyorsulással mozog, tehát a Il .  axi
óma szerint az m tömegü testre függőlegesen lefelé irányuló, mg nagysá
gú erő hat. Ez a gravitációs erő. 

Ha a testet fölfüggesztjük vagy alátámasztjuk, akkor ezzel megaka
dályozzuk esését. Ilyenkor erőt fej t ki az alátámasztási vagy felfüggeszté
si pontra (_húzza" vagy _nyomja" azt) , amelyet a mindennapi életben a 
test súlyának neveznek. Jele G (gravitas, latinul, súlyosság), méctékegy
sége szintén a N. Ezért a súly, miként minden más erő, mérhetö rugós 
erőmérővel is. Ha a testre csak a gravitációs erő és a felfüggesztő vagy 
alátámasztó test hat, akkor a gravitációs erő és a súly nagysága egyenlő, 
így a gravitációs erő mérése helyett súlyt mérhetünk. 

A tapasztalat azt mutatta, hogy ugyanazon testre ható gravitációs erő 
kismértékben ugyan, de egyértelműen eltérő, aszerint, hogy lwl méljük. 
Magas hegységekben és az Egyenlítő közelében alacsonyabb értéket 
mértek, mint a tengerszinten és a Déli- és Északi-sark vidékén. Ez csak 
úgy lehetséges. ha a gravitációs gyorsulás, g értéke helytől függő. De erő
sen befolyásolj a a súlymérés eredményét a közeg felhajtóereje is, Ar
khimédész törvényének megfelelően. A jelenség arra figyelmeztet, hogy a 
súly nem csupán az adott testet, hanem a testnek és környezetének a 
kölcsönhatását jellemzi. Érvényes viszont Galilei azon megállapítása, 
hogy a Föld egy adott pontján minden test gyorsulása azonos. Ez teszi le
hetövé a tömegek pontos mérését a mérleg segítségéve!. Már Arkhimé
dész megállapította, hogy a mérleg két karja akkor van egyensúlyban, 
ha a forgástengelytől azonos távolságra függesztett két test súlya egyenlő: 

Mivel pedig g egyenlő, a tömegek is azok. Egy adott test tömege a Föld 
vagy a világúr bármely pontján (ott persze nem mérleggel lehet mérni) 
azonos, a testek tömege rájuk jellemző állandó. 
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l .  A szabadon eső testre csak a gravitációs erő hat. Súlya nincs. 

2. A sarkponton nyugvó testre hat a gravitációs erő és a talaj által kifejtett 
nyomóerő. A két erő eredéje O, ezért a test nyugalomban van. A test is nyomja a 
talajt a nyomóerővel azonos nagyságú, de ellentétes irányú erővel . Ez a test súlya. 

3. A valamelyik szélességi körön felett felfüggesztett testre hat a Föld közép
pontja felé (O) a gravitációs erő, X középpontú körmozgása miatt az X6 irányú, ki
felé mutató centrifugális erő. A felfüggesztés a testet e két erő eredőjével ellentétes 
irányú , azonos nagyságú erővel nyomja. A három erő eredéje O. így a test (a Föld
höz képest) nyugalomban van. A test a felfüggesztést Fgr és Fer eredőjével azonos 
nagyságú és irányú erővel húzza, ez a test súlya. 

4. Az Egyenlítőn a sarkhoz képest kisebb a gravitációs erő (a test távolabb van 
a középponttól) és nagyobb a centrifugális erő (nagyobb a sugár, nagyobb a kerü
leti sebesség). A testet itt is a két erő eredőjével azonos nagyságú, ellentétes irá
nyú erővel nyomja. A test is nyomja a felszínt ugyanekkora erővel, ez a test súlya. 
Ennek iránya egybeesik a gravitációs erő irányával, ugyanúgy, mint a sarkpon
ton. 

5. Az Egyeulitőn emelkedő magas hegyen még kisebb a gravitációs erő, még 
nagyobb a centrifugális erő. 

6. A sarki vizekben lebegő halra a gravitációs erő és a vele azonos nagyságú 
felhajtóerő is hat, eredőjük O. A hal is nyomja a vizet a felhajtóerővel azonos nagy
ságú, ellentétes irányú erővel. 

Példa: 

2 
F..-

6 

5 

Fcp 
1 8  5 

4 

2 19 

39. ábra. A test súlyát befolyásoló 
tényezők a Föld különböző ponüa
in 
Előzetes megjegyzések: 

l .  A testek a betűvel jelzett pontokon 
helyezkednek el, a rájuk ható erők is 
itt hatnak, csak a jobb áttekinthető
ség kedvéért rajzoltuk külön. 
2. Az erök nagyságrendje és egymás
hoz viszonyított aránya is erősen túl
zott. 
3. A testek azonos tömegúek. 

Jelmagyarázat: 

l .  A sávozott terület a földalak gömb
től való eltérése. Ennek nagysága is 
erősen túlzott. 
2. F gr gravitációs erö. Ezt a Föld fej
ti ki a testre. 
Fcf centrifugális erö. Ez a Föld for
gásából adódó, a test kórpályájának 
középpontjától kifelé mutató erő. 
Ff felhajtóerö. Ezt a viz fejti ki a 
benne elhelyezkedő testre. 

Mennyit nyom egs 80 kg-os sarkkutató az Északi-sarkon és az Egsenlítón? A g mért értéRe a Sarkokon 
9,83 m/s2, az Egsenlítón pedig 9,78 m/s2• 

Megoldós: 
Mérlegeléssel nem mutatható ki különbség, hiszen a mérösúlyok ls arányosan könnyebbek, illetve nehe
zebbek lettek. Rugós eróméróvel azonban más eredményt kapunk. 

----------��------------------------� 
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Az Északi-sarkon: 

Az Egyenlitón: 

ÜTKÖZÉS 
E- Démokritosz az atomokról III.6. 1 
� Bo�kovié az ütközésról IX.2.3.4 

TÖKÉLETESEN RUGALMAS ÉS 
RUGALMATLAN ÜTKÖZÉS 

NEWTON m. AXIÓMÁJA 
(MINDEN HATÁS: KÖLCSÖNHATÁS) 

Példa: 

GSark = mgSark = 80 kg·9,83 m/s2 
= 786,4 N 

� = IT19Egy = 80 kg· 9, 78 m/s2 
= 782,4 N. 

7 . 5  A kölcsönösség (Newton III . axiómája) 

Arra a kérdésre. hogy egy testre mi módon hathat egyáltalán valamiféle 
erö, a legegyszerűbb válasz az, hogy közvetlen érintkezés útján, ütkö
zéskor. (Ütközésröl általában akkor beszélünk, ha az eröhatás pillanat
szerű.)  Mi történik, ha két azonos tömegü és sebességü ágyúgolyó szem
betalálkozik? Egy pillanatra mindkét golyó alakja eltorzul,  Iniközben 
sebességük nullára csökken. A továbbiakban két szélsö eset közti min
denféle átmenet elképzelhetö. Az egyik szélsöség a tökéletesen rugal
mas ütközés. Ekkor mindkét ágyúgolyó visszapattan, azaz az eredetivel 
azonos nagyságú , de ellentétes irányú sebességgel folytatja útját. A má
sik szélsöség a tökéletesen rugalmatlan ütközés. Ennek során az üt
közés erejét teljes egészében fölemészti a golyók szerkezetének átrende
zödése: a két test tehát megáll és lezuhan. Bármelyik esetben igaz 
azonban, hogy a két ágyúgolyó lendületváltozása azonos volt, azaz 
amekkora erövel hatott az A golyó a B-re, ugyanakkorával hatott a B az 
A-ra. 

A gondolatmenet általánosítható különbözö tömegü és sebességü go
lyókra vagy másféle testekre is . Newton m. axiómája szerint minden 
erővel együtt azzal egyenlő nagyságú és ellentétes irányú ellenerő is fel
lép. tehát minden hatás egyben kölcsönhatás is. Az erö és elleneró 
ugyanazon kölcsönhatás megnyilvánulása két különbözö testben, ezért 
szükségszerü, hogy nem ugyanarra a testre (illetve tömegpontraj hatnak. 

Egy ember 20 kg tömegü vödröt húz fel a kútból. MUyen erövel húzza öt a vödör? Newton III .  törvénye értel
mében ugyanannyival, mint ó a vödröt. 

F = ma.  

itt 20 kg· l O  m/s2 = 200 N. 
A mtndennapt életben azt mondjuk:, hogy "az ember vizet húz fel a kútból" ,  s nem azt, hogy a "víz embert 

húz le a kútba". Ez azért van így, mert a hétköznapok nyelve azt a testet tekinti a mozgós okának (az ariszto
telészt ható oknak) , amelyik a kölcsönhatásban kevésbé változik, többé-kevésbé mozdulatlan marad. Jelen 
példában az ember a Földön áll. arra nehezedik, s így a kölcsönhatásban a Föld középpontja is elmozdul 
kissé. Ez azonban a tömegkülönbség mtatt észrevehetetlenül kicsi a vödör mozgásához képest. 
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a) 

-
... 

... 

b) 

7.6 A lendületmegmaradás törvénye 

A lendület (más néven mozgásmennyiség vagy impulzus) megmaradásá
nak törvénye következik Newton II. és III .  axiómájából. Amikor pl. Víz
szintes felszinen guruló golyók ütköznek, és az egyik golyóra Ferő hat ..1t 
ideig, akkor ez a II .  axióma értelmében Lll = FLlt = mLlv lendületváltozást 
okoz. A III. axióma értelmében azonban a másik golyóra is ugyanekkora 
erő hat ugyanennyi ideig, és ez ugyanekkora, de ellentétes irányú lendü
letváltozást okoz. így a két golyóból álló rendszer összes lendületváltozá
sa O, azaz a két golyó együttes lendülete ütközés után ugyanakkora, 
mint ütközés elött volt. Fontos, hogy a két golyóra ható külső erők (a 
nehézségi erő és a felszin tartóerejel eredője 0. A törvény általánosítható 
több testből álló rendszerre is. Egy rendszer összes lendülete belsö 
erök hatására nem változhat meg. A rendszer tagjainak külön-külön a 
köztük fellépő kölcsönhatások következtében megváltozhat a lendülete, 
de ezeknek vektori összege állandó marad, ha a rendszer tagjaira külső 
erők nem hatnak, vagy eredőjük 0. 

A lendületmegmaradás törvénye volt a fizika történetében az első, 
pontosan megfogalmazott megmaradási törvény. Jelentősége nemcsak 
a fiZikában nagy, a mindennapi életben is gyakran tapasztalhatjuk érvé
nyesülését. A rakéták működésének is ez az alapja: az üzemanyag elégé
séből származó, nagy sebességgel kiáramló gázok nagy lendületre tesz
nek szert, ezért a rakétatest azonos nagyságú, de ellenkező irányú 
lendületet kap. 

40. ábra. a) Tökéletesen rugalmas 
ütközés 
Az előző pontban szereplő ágyúgolyók 
nem alkotnak zárt rendszert. hiszen 
mindvégig hat rájuk a gravitációs 
erő. Ha azonban az ütközés következ
tében fellépő sebességváltozásokat 
akarjuk vizsgálnl, nyugodtan tekint
hetjük zárt rendszernek, hiszen az 
ütközés olyan rövid ideig tart, hogy 
ezalatt a nehézségi erő nem okozhat 
számottevő lendületváltozást. 

40. ábra. b) Tökéletesen rugalmat
lan ütközés 

+- VI.7.3 és 7.5 

LENDÜLETMEGMARADÁSI 
TÖRVÉNY 
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Példa: 
Vasúti szerelvények összeállításakor gyakori, hogy egy kocsit "rágurítanak" a többi kocsira. Mi történik, ha 
a mozgó kocsi sebessége 2 m/s, a 3 kocsiból álló szerelvény pedig áll? Az összes kocsi tömege egyforma. 

Megoldás: 
Ha a mozgó kocsi ütközéskor rögtön összekapcsolódik a többivel, akkor együtt gurulnak tovább. Mivel a ko
csikból álló rendszer zárt. alkalmazhatjuk a lendületmegmaradás törvényét. Ütközés előtt a rendszer 
összes lendületét a mozgó kocsi hordozza, ez l =  m·2 m/s. Ütközés után a most már 4 kocsiból álló szerel
vénynek lesz ugyanekkora lendülete: l =  4m·v. Ebből v = 0,5 m/s. 

+-- látszat és valóság III.5 

VIRTUÁLIS ERŐ 

4 1 .  ábra. Forgó koordináta-rend
szerbelijelenségek kívülről és be
lülről nézve 
A leselkedő alak (külső megfigyelő): 
úgy látszik, ez a martalóc nem tudja, 
hogy ez egy forgó tisztás. Mire a golyó 
nyílegyenesen odaér, ahol most a fiú 
áll, addigra már rég a fa lesz a he
lyén. a golyó azt fogja eltalálni. Ha 
nem lenne ilyen sáros a talaj . a súr
lódási erő nem is tudná a fiút körpá· 
lyán tartani. 
A fiú (belső megfigyelő): Pont rám cé
loz. úgy látszik, nem tudja. hogy ezen 
a tisztásen múködik a Coliolis-erő és 
szerencsére eltériti a golyót. Valószí· 
núleg szegény fát fogja eltalálni. Kár, 
hogy ilyen sáros a talaj. különben a 
centrifugális erő rég kiröpített volna a 
tisztás szélére. 
(A tisztásen állók, ha figyelnének 
erre, természetesen azt látnák. hogy 
a vastag fa a mögötte lévő emberrel 
együtt keling körülöttük. A szagga
tott vonal a tisztáson állók szemszö
géből mutatja a golyó pályáját.) 

7.  7 "Valódi" és "látszólagos" erők 

Newton törvényei értelmében a testek csak erő hatására változtatják 
meg mozgásállapotukat. Az erőt mindig egy másik test fejti ki, és ez a ha
tás mindig kölcsönhatás. Néha azonban úgy tűnik, hogy ez nem igaz. A 
fékező járműben az utas elöreesik. pedig semmilyen új erő nem hat rá. 
Ha nem lenne súrlódás, gyorsulva siklana egészen a jármű elejéig. A 
gyorsuló autóban ülö utas érzi, hogy a háttámla nyomja őt előre, mégis 
nyugalomban van az autóhoz képest. Nem lennének igazak Newton tör
vényei? A fenti példákban szereplö utasok azt mondanák, hogy de igeni 
..A fékező buszban egy erő röpít előre; a gyorsuló autóban egy erő nyom 
hátra és szorít neki az ülésnek, így az erők eredője O, ezért vagyok nyu
galomban az autóhoz képest." Azt azonban már nem tudnák megmon
dani, mi az a másik test, ami ezeket az erőket kifejti rájuk, milyen köl
csönhatás eredményei ezek, ugyanis valójában nem léteznek. 

Gyorsuló viszonyítási rendszerekben tehát nem érvényesek a New
ton-törvények: ezek nem inerciarendszerek. Mégis, a fenti tapasztala
tok alapján "látszólagos" (virtuális) erőket bevezetve, formailag fenn
tarthatjuk érvényességüket. Ezeknek a virtuális erőknek a segítségével 
vehetjük figyelembe koordinátarendszerünk gyorsulását. Ha tehát ra
gaszkodunk ahhoz, hogy a testek gyorsuló koordinátarendszerhez viszo
nyítva is tehetetlenek, akkor fel kell tételeznünk ezeknek a virtuális 
erőknek a .. működését" . Ezért szokás ezeket tehetetlenségi eró1mek is 
nevezni. Ez a leírásmód különösen akkor kényelmes, ha nagyon mes
terkélt lenne kívülről, inerciarendszerből vizsgálni a mozgásokat, pl. a 
Föld forgásából adódó jelenségeket. A gyorsuló rendszerben (pl. a Földön) 
lévő megfigyelő számára ezek az erők nagyon is valóságosnak tűnnek. 

- --
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VI. Summa 

A koordináta-rendszer forgómozgását (ez is gyorsuló mozgás!) a 
centrifugális erövel vehetjük figyelembe. Ha egy forgó viszonyítási 
rendszerben még el is mozdulunk, akkor az ún. Coriolls-erövel írhatjuk 
le az eltéréseket az inerciarendszerhez képest. Ennek különösen a föld
rajzban van nagy jelentősége, hiszen a Földön minden mozgás egy forgó 
viszonyítási rendszerben történik. 

A dinamika a mozgások okait, az erőket Vizsgálja. Fogalmait és alap
törvényeit Newton foglalta egységes rendszerbe. 

Tehetetlenség: inerciarendszerben a testek megőrzik eredeti len
dü1etüket mindaddig, amíg valamely erő nem hat rájuk (1. axióma). 

Inerciarendszer: az abszolút nyugalom perspektívája, nem gyor-
suló koordináta-rendszer, amelyben érvényes az I .  axióma. 

Lendü1et (impulzus): a test tömegének és sebességének szorzata. 
Tömeg: a tehetetlenség mértéke (kg. g). 
Erő: olyan hatás, ami lendü1etváltozást eredményez. Ha a tömeg 

állandó, nagysága az általa létrehozott gyorsulással arányos (II. axió
ma). Mértéke: l N = l �·m/s2• 

Látszólagos vagy tehetetlenségi erő: a magukra hagyott testek 
mozgásváltozásának oka valamely gyorsuló rendszerből szemlélve. 

Kölcsönösség: minden erő egy vele azonos nagyságú, de ellentétes 
irányú erőt ébreszt, minden hatás kölcsönhatás (III. axióma) . 

Kérdések, problémák 

223 

.,CENTRIFUGÁLIS ERŐ" 

.,CORIOLIS-ERÖ" 
� a passzátszelek iránya Vlll .5.2.3, 
VI11 .5.4.2 

Summa 

l .  Vajon filozófiai vagy inkább fizikai megfontolások vezették Galileit, amikor tehetetlenségi elvét gömbhéjak 
felületére tartotta érvényesnek? Miért idegenkedett Giordano Bruno világképétől? Hogyan viszonyul Newton 
megoldása Giordano Brunóéhoz? 

2. Ha a Föld forog: gyorsul. Newton fizikájának ismeretében mit mondhatnánk a skolasztikusoknak a Föld for
gásával szemben felhozott érveire? Igaza volt-e Galileinek? 

3. Azonos-e Newton abszolút tere az atomista vákuummal? Kapcsolatba hozható-e ez a gondolat Arisztotelész 
és Aquinói Tamás .,mozdulatlan mozgatójával"? Mennyíben közelitik meg az abszolút tér jelentését az aláb
biak: térkép fokbeosztása, futballpálya, üres hordó, felparcellázott síkság, kottavonalak, Descartes-féle ko
ordináta-rendszer? 

4. Newton III.  axiómája értelmében ugyanakkora erővel húzza a ló a kocsit, mint a kocsi a lovat. Hogyan lehet, 
hogy mégis elindulnak? Miért lesz más az eredmény egy tükörsima jégfelületen? 

5. Miért nehéz kiugrani a partra a rögzítellen csónakból? 

6. A 40. a) ábrán látható történetet módosítsuk úgy, hogy az .,A" fegyveres kétszer akkora tömegű golyóval lő, 
mint a .,B" lövész. Ha golyóik merőlegesen találkoznak és rugalmasan ütköznek, mi lesz az eredmény? 

7. Mi az oka annak, hogy a fizikusok sokkal szívesebben használják a tömeg és a sű.nlség fogalmát, mint a sú
lyét és ajajsúlyéf? 

8. Van-e súlya a vízben lebegő halnak? Változik-e a helyzet, ha kifogják? Miért? 
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+-- III .9. 1 
+-- VI . 7.2 

A KÖRMOZGÁS 
FENNTARTÁSÁHOZ ERŐ KELL 

CENTRIPETÁLIS ERŐ 

KERÜLETI SEBESSÉG 

42. ábra. A könnozgásfenntartásá
hoz erőre van szükség 

8.  A gravitáció 

8. 1 A körmozgás dinamikája 

Az égitestek körmozgásának fenntartásához nem szükséges külön erő, 
legalábbis nem "földi" erő - hirdette Arisztotelész, de még Galilei is azon 
a véleményen volt, hogy a tehetetlenség elve a körmozgásra érvényes. 
Newton I. törvénye azonban egyenes vonalú egyenletes mozgásra vonat
kozik. A körpályán haladó testnek minden pontban más a sebessége (a 
vektor iránya változik) . azaz az ilyen test gyorsul. Gyorsulást pedig csak 
valamely erő hozhat létre. A körmozgás fenntartásához tehát er6re 
van szükség. Ezt az elvi megfontolást számtalan gyakorlati tapasztalat 
is alátámasztotta. A kalapácsvető kezében forgás közben megfeszül a 
kötél, s az elengedett súly érintőirányban röpül tovább. Ugyancsak értn
tőirányban pattannak le a szikrák a köszörűkőrőL 

Newton kortársa, a holland Huygens, aki először foglalkozott beha
tóbban a körmozgás dinamikájával, centripetális (középpont felé mu
tat6) erönek nevezte ezt a körmozgást fenntartó hatást. Kiszámotta a 
nagyságát is (kissé megelőzve Newtont) . Mivel F =  ma, a centripetális erő 
kiszámításához a gyorsulás értékére van szükségünk. 

Egyenletes a körmozgás, ha egy tömegpont a kör kerületén úgy mo
zog, hogy egyenlő M időközök alatt egyenlő ől ívdarabokat fut be. Ekkor 

ől l 6 t =  állandó. 

Ez az adott pont kerületi sebessége. 
Azt a T időt, amely alatt az egyenletes körmozgást végző test a kör ke

rületét befutja, keringési időnek nevezik, jele T. A teljes kör kerülete 2rn, 
ezért 

v =  2m l T. 
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VI. 8. 1 A körmozgás dinamikája 225 

Példa: 
Mekkora a Hold sebessége? Ismert a keringési idö: 27,3 nap = 2,36 · 106 s. A Hold a Föld középpontjától 
körülbelül 60 földátmérőnyire kering, közelítöleg körpályán. így 

r =  60,3 �illd = 3,84· 1 07 lan. 

A kerületi sebesség tehát 

v =  2rn l T =  1 ,02 lan/s.· 

Huygens és Newton gondolatmenete abból indul ki, hogy összeha
sonlítják egy körvonaion mozgó test pályáját egy olyanéval, amelyik 
egyenes vonalú egyenletes mozgással folytatja útját. Ha kiindulópontjuk 
és sebességük azonos volt, akkor t idő múlva helyzetük különbsége meg
adja a gyorsulás nagyságát és irányát. 

A kör r sugarú, a kerületi sebesség v. Az egyenes vonalú egyenletes 
mozgással haladó pont t idő alatt x =  vt távolságra jut a kiindulási pont
tól. Ezalatt a körpályán haladó test a B pontba ért. Az s különbség az az 
út, amelyet a kör középpontja felé ható centripetális erő hatására tett 
meg, a keresett gyorsulással. Püthagorasz tétele szerint: 

i2 = (vtf = (r + sf . 

s2 + 2rs = (vtf. 

Minél kisebb időtartaroot vizsgálunk, � értéke annál rohamosabban 
közelit a O-hoz (csak a sokadik tizedes jegyben jelentkezik) , ezért 2rs-hez 
képest .elhanyagolható" .  (Az .elhanyagolás" ebben az esetben nem je
lent pontatlanságot, a levezetés tehát nem közelítő, hanem pontos vég
eredményt ad.) 

2rs = (vtf. 

ebből 

s = .!_ � e 
2 r ' 

Mivel az egyenes vonalú, egyenletesen gyorsuló mozgásnál: 

l 
s = - at2 

2 
. 

ezért a körmozgásban a testnek sugárirányú gyorsulása van, amely
nek nagysága: 

A centripetális erő pedig 

v 
acp = -. 

r 

mv2 
F = ma = -- . 

r 

A gyorsuló rendszerben tartózkodó megfigyelő (pl. a körhintán ülő 
személy) ugyanekkora nagyságú, de ellentétes irányú. kifelé röpítő lát
szólagos erőt érez. Ezt szakták centrifugális (.a középponttól elfutó") 
erőnek is nevezni. 

v.t 

43. ábra. A könnozgást végző test 
gyorsulása 
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MEDDIG TERJED A FÖLD 
VONZEREJE? 
� G. Bruno gondolatlásérlete VI.3.3 

NEWTON GONDOLATKÍSÉRLETE 

� VI .6.3 

� VI .2.2 

-t VI .8.3 

44. ábra. Vajon a bolygókat égi 
erők, angyalok targák a magas
ban? (Dürer nyomán) 
A kérdésen Dürer még nem töpreng
hetett mert akkor a Holdat nem tar
tották a földi testekhez hasonlónak. 
Newtonnak azonban választ kellett 
adnia erre a kérdésre. mert az saját 
elméletéből következett. 

VI. 8. A gravitáció 

8 .2  Alma, Hold, ágyúgolyók 
(Az égi és földi mozgások összekapcsolása) 

A legenda szerint Newton a kertjében üldögélt, nézte a Holdat, és azon 
gondolkodott, hogy az égitestek miért viselkednek másképpen, rnint a 
földiek. Ekkor a fejére esett egy alma, és ö hirtelen rájött a megoldásra. 
(A megvilágosodás pillanatát persze sok év munkája, töprengése elözte 
meg!) A leesö almát vonzza a Föld. De meddig teljedhet ez a vonzás? Va
jon megszakad valahol a felhök fölött? Ha nem, föl kell tennünk, hogy 
egészen távoli testekre is hat. A Hold pedig test, egy hatalmas ködarab. 
Miért nem zuhan a fejünkre? 

Newton megoldása olyan egyszerű, hogy képtelenségnek tűnik. Az 
égitestek pontosan úgy viselkednek, mint a földiek: a Hold ugyanúgy zu
han a Földje/é, mint az alma. Állítását gondolatkísérlettel szemlélteti. 

Képzeljük el (miként már Galilei is tette) . hogy egy magas hegy csú
csáról ágyúval lövünk vízszintes irányban. Kis sebességek esetén a golyó 
(közelítöleg) parabolapályán a Földbe csapódik. Ha növeljük a kezdöse
bességet, mind távolabb esik le. Ha a légellenállás hatását valahogyan 
kiküszöböljük, akkor nincs elvi akadálya annak, hogy éppen akkorát !ö
jünk az ágyúval, hogy a golyó megkerülj e, mintegy flkörbeesse" a Földet. 
úgy is fogalrnazhatunk. hogy a Föld felszíne ugyanannyit flgörbül" a test 
alatt, arnennyit az zuhan felé: soha nem éri el tehát a felszint. Newton 
bebizonyította, hogy e nagy sebességű testek sebességük és a Földtöl 
való távolságuk függvényében kör- vagy ellipszispályán fognak mozogni, 
a Kepler-törvényeknek megfelelöen. Eltekintve tehát a pályára bocsátás 
körülményeitöl és a testek méreteitöl, valójában semmi lényeges kü
lönbség nincs a Hold és az ágyúgolyó, az égi és a földi test mozgása kö
zött. Akár mesterséges holdakat is pályára állíthatunk! A XX. század 
technikája, mínt tudjuk, megvalósította és hasznosította ezt az ötletet. 
Ehhez az szükséges, hogy a testeket körpályára kényszeritö centripetá
lis eröt, azaz a Föld vonzóerejét számszerűen is jellemezni tudjuk. Ezt a 
fajta speciális centripetális eröt gravitációs erőnek nevezték el. 
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VI. 8.3 A gravitációs erő nagysága 
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Körpályán mozgó testre F = mv2 /r nagyságú centripetális erő hat. (A 
bolygók pályája valójában enyhén lapult ellipszis, de a különbség első 
megközelítésben elhanyagolható.) Newton célja az volt, hogy a vonzóerőt 
egyedül a távolság függvényeként adja meg. Ha a test T idő alatt tesz meg 
egy teljes körtakkor 

v =  2ntT, 

azaz 

amelyből 

E ponton Newton felhasználta Kepler 3. törvényét. 

T2 jr3 = c (c = állandó) . 

Mivel 4� l c = állandó, ezt k-val jelölve: 

A gravitációs erő tehát fordítva arányos a két test közti távolság négy
zetével. Ha l11t! a Hold tömege, akkor a Föld FH= k1 111t!/ r2 erővel vonzza 
magához a Holdat. Ám, ha a gravitációs erő egyetemes érvényű, akkor 
fordítva is igaz: a Hold is vonzza a Földet. 

227 

45. ábra. Newton gondolatkísérlete 

GRAVITÁCIÓS ERŐ 

f- VI .2.2 

f- VI.7.5 
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ÁLTALÁNOS TÖMEGVONZÁS 

Példa: 

VI. 8. A gravitáció 

ahol � a Föld tömege. 
Ha azonban Newton III. axiómája igaz, akkor 

Mivel k1 a Hold, � pedig a Föld tömegének függvénye, ezt a k ará
nyossági tényezővel jelölhetjük: 

ekkor 

� = YffiF· 

Ebből az következik. hogy a Föld és a Hold egymásra kifejtett vonzó
ereje: 

Itt r az egyetemes gravitációs állandó, amelynek értéke: 

Általánosságban: két tetszőleges m1 és � tömegű test 

erővel vonzza egymást. Ez az általános tömegvonzás törvénye. 

Newton a Hold mozgásával igazolta elméletét. Mivel a Hold körülbelül 60 földsugámyira kering tőlünk, így, 
ha a képlet igaz, .-2 = 3600-szor kisebb a gyorsulása, mint bánnilyen tárgynak a Föld felszínén. Az elméleti 
érték tehát 

%old = 9,8 1 m/s2
: 3600 = 0,002725 m/s2• 

A tapasztalat, körpályát feltételezve, a T= 27,3 napos keringési idő és a földsugár ismeretében: 0,00272 m/ s2• 
Az elmélet és a tapasztalat tehát.nagyon meggyőzően egyezik. 

TORZIÓS MÉRLEG 

EÖTVÖS-FÉLE MÉRÉSEK 

-t lemeztektonika XXV. 

A tömegvonzást nemcsak csillagászati megfigyelések, hanem földi kí
sérletek is igazolták. Noha kis tömegű testek között a vonzás is parányi, 
kellően érzékeny műszerrel mégis kimutatható. Elsőként az angol Henry 
Cavendish ( 1 73 1- 1 8 1 0) mérte meg torziós mérlegével a gravitációs ál
landó értékét. Ezt sokszorosan fölülmúlta pontosságban Eötvös Loránd 
berendezése, amelynek nem csupán elméleti, hanem gyakorlati jelentő
sége is van. Eötvös fölismerte, hogy ha a földfelszín vagy a tengerek alatt 
a tömegeloszlás nem egyenletes, az a gravitációs erőt is befolyásolja. Az 
Eötvös-féle műszerrel szinte beláthatunk a Föld belsejébe, amelynek pl. 
az ásványkincsek kutatásában lehet jelentősége. 
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VI. 8.4 A .. távolhatás" problémája 

46. ábra. Eötvös Loránd (1848-1919) magyar fizikus 
Az író és államférfi Eötvös József fia. A budapesti Piarista Gimnáziumban. majd 
a heidelbergi és a königsbergi egyetemen tanult. Érdeklődése elsősorban a fo
lyadékok viselkedése és a gravitációs erő mérése felé irányult. Mint a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke, s rövid ideig közoktatási mlniszter ls, sokat tett 
a hazai tudományos élet fellendítéséért szívesen vállalkozott Ismeretterjesztő 
munkák írására és fordítására ls. Vezetésével kezdódött meg Magyarország mé
lyen fekvő geológiai rétegelnek föltárása. Pontos mérései szolgáltatták Einstein 
relativitáselméletének egyik alapját. A budapesti tudományegyetem 1 950 óta 
viseli a nevét. 1 998 óta állandó múzeuma is van Budapesten. 

Néhány példa a gravitációs törvény alkalmazására 

a) Föld tömege és sűrűsége 
A gravitációs állandó Ismeretében meghatározható az égitestek, pl. a Föld tömege. 
A Föld sugara R = 6370 km. Egy felszinén lévő m tömegű testnek G =  mg a súlya. 
amely a gravitációs vonzásból származik. Ezért 

mg = ki111Tlf-/R2• ahol 17\- a Föld tömege (17\- = 6  · 1 0
2 1  t) . 

Átlagos sűrűsége pedig a tömeg és a térfogat hányadosa: 

V =  4R3 n /3, 

így = 5,5 g/cm3
• 

Mlvel a Föld felszínéról begyüjthetó közetek átlagos sűrűsége csupán 2,5 g/cm3• 
ezért szükségszerű, hogy a mélyben 5. 5-nél jóval nagyobb anyagsűrűség legyen. 

b) Az égitestek tömege 
Hasonló módon lehet kiszámolni minden olyan égitest tömegét, amely körül egy 
vagy több másik kering. A Nap tömegét megtudhatj uk. ha ismerjük pl. a Mars ke
ringési idejét és pályasugarát. A tömegvonzás gyorsítja a bolygót. így: 

m,.. = 1 ,99 · 1 030 kg. 

c) Égitestfo!fedezése 
A gravitáció természetesen nemcsak két kiragadott test, hanem minden tömeg 
között hat. Az elméletet .bravúrosan" alkalmazta Leverner francia csillagász, aki 
az Uránusz bolygó pályájának Ismert .szabálytalanságát" egy addig Ismeretlen 
bolygó zavaró hatásával (perturbáclójával) magyarázta. A perturbáció mértékéból 
kiszámalta az Ismeretlen bolygó tömegét és várható helyét. A .jóslat" sikeresnek 
bizonyult: 1846-ban a megadott helyen fölfedezték a Neptunuszt. 

8.4 A "távolhatás" problémája 

A kötél végére kötött súlyt a kötél anyaga kényszeríti körrnozgásra. ha 
megforgatjuk. El is szakadhat, ha nem elég erős. Önként adódik a kér
dés: miféle anyag közvetiti a gravitációs vonzást egyik testtől a másikig? 
Kiszámolható, hogy hatalmas erőkről van szó: a Föld összes acélsodro
nya nem volna elég, hogy pályáján tartsa a Holdat, ha valami okból meg
szünne a gravitáció. 

229 

fo- létezhet-e vákuum? III.6. és 9. 
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.. NEM GYÁRTOK HIPOTÉZISEKET .. 

TÁVOLHATÁS ÉS ÉTERHIPOTÉZIS 
+- Éter, mint őselern (Arisztotelész) 
111.9. 1 .2 
� Huygens éterhipotézise XIV. 

Summa 

Kérdések, problémák 

VI. 8. A gravitáció 

Newton maga főművében nem foglalt állást. Megelégedett azzal, hogy 
levezette és bizonyította a számszerű összefüggéseket. "Hypotheses non 
fingo" ("Hipotéziseket nem gyártok!") - hirdette. Hipotézisen olyan felte
véseket értett, amelyek - meggyőződése szerint - fizikai módszerekkel 
nem igazolhatók vagy cáfolhatók, így az ezekkel való foglalatoskodás a 
szaktudomány szempontjából meddő. Csakhogy a problémától filozófiai 
jelentősége miatt mégsem lehetett eltekinteni. A tudósok egyík csoportja 
úgy vélte, hogy a gravitáció mindenfajta közvetítés nélkül ébred, egysze
rűen van. Ez a "távolhatás" hipotézise. A tudósok nagyobb része (s leve
lei tanúsága szerint maga Newton is) azonban inkább valami közvetítő 
közegre, egyfajta éterre gondolt. Ez az elképzelt anyag hozná létre a 
kapcsolatot a legtávolabbi testek között is, hiszen erre a filozófiai érte
lemben vett vákuum. a "Semmi", aligha lenne képes. A probléma ma is 
vitatott. 

Newton gravitációs elmélete kapcsolta össze az égi és a ffildi fizikát. 
Ehhez föl kellett ismerni és számszerűen jellemezni a körmozgás 
gyorsulását, illetve az azt létrehozó centripetális er6t (Huygens). 
Newton föltételezte, hogy az égitestek, éppúgy. mint a ffildlek. a Föld 
középpontja felé gyorsulnak. Ezt a centripetális erőt tömegvonzás
nak (gravitáció) nevezte. Kepler 3. törvényét felhasználva kimutatta, 
hogy a tömegvonzás egyenesen arányos a testek tömegével és fordít
va arányos a köztük lévő távolság négyzetével Állitását a csillagászat 
eredményei (Hold mozgása) és ffildi mérések (Cavendish, Eötvös) tga
zolták. Eötvös torziós ingája lehetövé tette a Föld mélyen fekvő, de el
térő sürűségű rétegeinek ffiltérképezését. A gravitáció hatásmecha
nizmusát kétféleképpen próbálták magyarázni: közvetítő közeg (éter) 
útján vagy anélkül (távolhatás). 

l .  Giordano Bruno példabeli köve "habozik". hogy az egyik vagy a másik égitest felé essen. Előállitható-e ilyen 
helyzet a newtoni fizika szerint is? 

2.  Miért nevezik Játszólagosnak" a centrifugális erőt, és Iniért "valóságos" a centripetális erő? Lehet-e helytálló 
az az állítás, hogy "körmozgás során a centripetális és a centrifugális erők egyensúlyt tartanak egymással"? 

3. Noha a Holdat az ókorban istenségnek tartották, a görög gondolkodók bizonyos értelemben már testként be
széltek róla. Milyen megfigyelések igazolták ezt? Miért nem gondolhatták mégis, hogy súlya (tömege) is van? 

4 .  Newton gravitációs törvényéből levezethető Kepler 3. törvénye. ami nem csoda, hiszen azt is felhasználta 
gondolatmenetében. Állitható-e, hogy Newton igazolta Kepler törvényeit? Vagy inkább fordított a helyzet? 

5.  Az egyík Galilei-hold, a lo kb. 424 km sugarú pályán kering a Jupiter körül. Keringési ideje 1 ,77 nap. Mek
kora a Jupiter tömege? 

6.  Egy másik Jupiter-hold, a Callisto keringési ideje 1 6, 7  nap. Milyen messze van a Jupitertől? 

7. Az árapály súrlódása lassan, de folyamatosan fékezi a Föld tengely körüli forgását. A számitások szerint 
Hipparkhosz kora óta l /32 másodperccel lett hosszabb a nap. Ha a tendencia így folytatódik: mikor szünik 
meg a Föld tengely körüli forgása? Milyen következményekkel járna ez? 

8. A Föld közelitöleg körpályán kering a Nap körül. Mekkora a kerületi sebessége. ha a Nap-Föld távolság 150 
millió km. és a Nap tömege 2· 1030 kg? 
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9.  Munka, energia, hő 

9. 1 Az örökmozgó ábrándja 

Már a kora középkori Európára is jellemző a gépek iránti fokozott érdek
lődés. A reneszánsz idején indult meg az a máig tartó folyamat, amely
ben a mesterségek és a tudományok kezdtek mind szorosabban összefo
nódni és kölcsönösen termékenyitóleg hatni egymásra. 

A gépkészítőkjól tudták, hogy a szerkezet .. magától nem megy", min
dig valamilyen erőforrás hajtja. (Ökrök, szél, víz, felhúzott rugó stb.)  Ek
korra azonban már nagyon elmés erőátviteli módszereket ismertek 
(fogaskerekek, szíjáttételek), amelyek egyetlen szerkezeten belül továb
bították az erőt. Miért ne lehetne tehát a szerkezet saját maga erőforrá
sa? Ha egyszer külsö segítséggel beindították, a továbbiakban már ön
magát mozgathatná (s mellesleg valamely hasznot hajtó szerkezetet is) . 
E képzeletbeli masina az örökmozgó (perpetuum moblle). Lehetősége 
számtalan kutató fantáziáját megmozgatta. Két példa lebegett a szemük 
előtt. Az egyik a Naprendszer, amely mint óriási óraműszerkezet látható
an időtlen idők óta működik anélkül, hogy külsö erőforrást igényeine. A 
másik az élőlények teste, amely a hagyományos defmíció szerint "önma
gát mozgatja" (a lélek révén) . Az élőlények ugyan nem örökkévalók, ha
nem halandók. ez azonban csak azt bizonyitja, hogy romlékony, tökélet
len anyagból állnak. Ezért ha sikerülne olyan tökéletes gépet szerkeszteni, 
mint a Naprendszer, az egyben az örök élethez, s általában az élet lénye
gének megfejtéséhez is közelebb vinne. 

Akármilyen szép is volt az örökmozgó elképzelése, a gyakorlatban 
senki nem tudott ilyet előállítani. A sikertelen kísérletek hatására a 
Francia Tudományos Akadémia l 775-ben határozatban mondta ki, 
hogy többé nem foglalkoznak ilyen témájú ötletekkel .  Könnyebb volt 
azonban ilyen döntést hozni, mint az örökmozgó lehetetlenségét bizonyi
tani. Ehhez szükség volt az energia és a munka fogalmának tisztázá
sára. 

47. ábra. Egy, a számos örökmozgóterv közül 
A tervezó szertnt az átbUlenó csuklós súlyok forgatnák a kereket. A valóságban 
rövid idón belül leáll. 

9.2 Energia és munka 

Arisztotelész a változásokat a testekben szunnyadó képességekre (düna
misz, potentia) vezette vissza, s ezek megvalósulását nevezte energiá
nak. A mechanika kora a változások közül érdemben csak a helyváltoz
tató mozgásokkal foglalkozott, hiszen azok mérhetök. Galilei volt az, aki 
ingakísérleteiben megfigyelte, hogy a nehezék legföljebb olyan magasra 
emelkedhet a túloldalon, mint amilyen magasról indították. Ez akkor is 
igaz, ha egy szöggel más, kisebb sugarú pályára kényszeritjük a súlyt. 
Az inga képessége (potenciája) tehát kiindulási helyzetétől függ. Hason
lóképpen egy labda nem pattan magasabbra, mint amilyen magasról le
ejtettük. 

(- V. l 

ERŐFORRÁSOK 

(- ókori gépszerkesztók 1V.5 

"ÖRÖKMOZGÓ" (PERPETUUM 
MOBILE) 
� deizmus VI11 .5 
(- Cusanus az elsó lökésról V.7.2 

(- III.9. 1 
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48. ábra. VIZimalom (M. C. Escher 
rajza) 
Ez a megoldás nem mechanikai fur
fangon alapul: a kép térlátásunkat 
téveszti meg. 

49. ábra. Galilei ingakísérletének 
vázlata 
Az A helyzetböJ indított golyó - a  súr
lódás okozta veszteségtól eltekintve -
éppen akkora h magasságba emelke
dik a B fölé. amilyen magasan a kiin
dulási pont volt. Az Y szög más pá
lyára tériti ugyan a golyót. de az 
ebben az esetben ls ugyanolyan ma
gasra emelkedik. 

VI. 9. Munka, energia, hő 

x 

B 
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VI. 9.2 Energia és munka 

A kísérlet eredménye a newtoni erőfogalom ismeretében így fogal
mazható meg: A Föld egy m tömegü testet F= mg erővel vonz. Ha a körül
mények ezt megengedik, a vonzás hatására ténylegesen létre is jön egy 
gyorsuló mozgás, az elengedett labda pl. leesik. Az átrendeződést szám
szerűen az erő és az erő irányába eső elmozdulás jellemzi. (A más irányú 
elmozdulás ebből a szempontból lényegtelen, lásd az ingakísérletet!) Az 
erő és az erő irányába eső elmozdulás szorzata a munka: J ele: W ( work = 
munka, angolul). 

W = Fs. 

Mértékegysége: l N- m = l joule ( l  J, Joule angol fizikus tiszteletére) . 
Ha a test h magasságból esik le, akkor a Föld vonzóereje az esés közben 
W =  mgh munkát végez rajta. Éppen ekkora munkát kell végezni a ne
hézségi erő ellenében ahhoz, hogy a test h magasságba emelkedjeni 

Megadható az átrendezőrlés közben végzett munka a test tömegével 
és végsebességével is. Ha a test kezdősebessége O, akkor 

h =  gf /2 és g =  v/t. 

így 

W =  mgh = l /2(mv2). 

Ekkora munkát kell végezni az m tömegű testen ahhoz, hogy v sebes
ségre gyorsuljon, akkor is. ha ezt a munkát bármilyen más erő végzi. 
(Ebből az összefüggésből ugyanis már nem derül ki. milyen gyorsulással 
és mekkora úton történt a munkavégzés.) 

Az mgh szorzat a rendszer helyzeti (_f,otenciális) energiája, amivel a 
változás előtt rendelkezett, az l /2(mv ) pedig a mozgási (kinetikus) 
energiája, arnivé a potenciális energia a változás folyamán átalakult. 
Mivel bármelyik típus ú energiát azzal a munkával jellemezhetünk, ami
nek eredményeképpen a test vagy rendszer szert tett rá, ezért mécték
egységeik is megegyeznek Ooule), fizikaijelentésüket pedig mint munka
végzö képességet határozhatjuk meg (Thomas Young, 1 807). 

Alapvetően fontos tény, hogy energiával a test mindig valamihez vi
szonyítva rendelkezik. Meg kell adni, hogy mihez képest van h magas
ságban, vagy mihez képest mozog v sebességgel. Vagyis meg kell adnunk 
a viszonyítási szintet, amit O energiájúnak tekintünk, s amit (elvben) 
bárhol kijelölhetünk (a kő helyzeti energiája pl. a pincéhez, a padlóhoz 
vagy a plafonhoz képest) . Ugyanígy meg kell adnunk a viszonyítási rend
szert is. amit O sebességűnek tekintünk. Ilymódon az energia értéke az 
önkényesen választott 0-szinttől függ, de ez nem okoz problémát, mert 
valójában mindig az energia megváltozásának ismeretére van szüksé
günk, ez pedig a viszonyítási rendszertől független. 

Az elemzést megkönnyíti, ha zárt rendszert vizsgálunk, azaz olyat, 
amelyből sem ki nem nyerünk energiát, sem be nem táplál unk. (A lengő 
ingával pl. nem hajtunk motort, és nem is lökdössük meg időnként.) A 
Galilei-féle kísérletet elemezve belátható, hogy zárt rendszerben és ideá
lis esetben éppen a helyzeti energiának megfelelő mozgási energiát nyer
hetünk, s ugyancsak ideális esetben legföljebb ez a mozgási energia ala
kítható vissza helyzetivé. Ez a mechanikai energia megmaradásának 
elve (Galilei, Leibniz, Huygens). Az "örökmozgó" szerkezete tehát ideális 
esetben is éppen csak önmagát tudná müködtetni, hasznos munkát 
nem végezhetne. Mivel azonban valamennyí súrlódás, légellenállás elke
rülhetetlenül fellép, a legügyesebb szerkezet is előbb-utóbb szükség
képp leáll. 

233 

MUNKA 

JOULE 

HELYZETI ÉS MOZGÁSI ENERGIA 

NULLSZINT 

t- önkényes viszonyítási pont a 
perspektívában VI.3 

t- geold VIII. l .4 

ZÁRT RENDSZER 

A MECHANIKAI ENERGIA 
MEGMARADÁSA 

A MECHANIKUS ÖRÖKMOZGÓ 
LEHETETLENSÉG E 
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234 VI. 9. Munka, energia, hő 

Példa 
Mekkora a helyzeti energiája egy 5 kg-os könyvnek, amely az l m magas asztalon hever? 

Megoldás: 
Viszonyítási szintnek válasszuk a padlót! 

Epot = mgh = 50 N· l m = 50 J. 

Mekkora mozgási energiára tenne szert, ha szabadeséssei a padlóra zuhanna? . 

Emozg·= l /2· rrur = l /2·5 kg·20 m2/s2 = 50 J. 

Tehát a teljes helyzeti energia mozgásivá alakult át. Mekkora ugyanennek a könyvnek az energiája a l O m 
mély pincéhez és a padlótól 3 m-re lévő plafonhoz képest? 

A pincéhez képest: 

50 N· l l  m = 550 J. 

A plafonhoz képest: 50 N· (-2) m = -100 J.  Mennyivel változik a helyzeti energiája az utóbbi esetben, ha az 
asztalról a padlóra esik? AEpot = Epadlo - EasztaJ = -150 J - (-100 J) = -50 J, vagyis ugyanannyi, mint az első 
esetben. 

-t termokémia I.X.3.2 
-t kémiai és elektromos energia XI. 

-t meterológiai müszerek V111.2 

-t gáztörvények I.X.2. 1 .4 

Celsius Fahrenhelt Kelvin 

1 00  2 1 2  373, 15 

o 273, 1 5  

50. ábra. A különböző hőmérsékleti 
skálák összehasonlítása 

9.3 Munka és hő 

9.3. 1 A hőmérő 

A gravitáció csak egyike a kölcsönhatástipusoknak. Már Newton idejé
ben ismerték pl. a deformáció& (megfeszített rugó) . a kémiai (lőpor rob
banása) és a mágneses erőt (iránytű), valamint a fényt és a hőt. Ezek 
közül különösen problematikusnak bizonyult a hő szerepének megítélé
se. Régi tapasztalat, hogy a mechanikai munkavégzés nemcsak a test 
mozgási vagy helyzeti energiájának megváltozását okozhatja, hanem je
lentős felmelegedéssei is járhat. Az ágyúcsöveket pl. fúrás közben hűteni 
kellett. A hő míbenlétének pontos mérésekkel történő vizsgálata azon
ban csak akkor vált lehetövé, amikor megszületett a hőmérséklet méré
sére alkalmas eszköz. 

Már a hellenizmus korának tudósai is tudták, hogy a levegő melegí
tés hatására kitágul. Ezt a tulajdonságát hőmérséklet mérésére azonban 
csak a XVII. században használták először. Galilei szerkesztett egy olyan 
eszközt, amelynek működése ezen alapult, igaz, hogy a mérés eredmé
nyét a külső légnyomás is befolyásolta. Az első leforrasztott alkoholos 
hőmérőt I l .  Ferdinánd toszkán herceg alkotta meg (XVII.  sz. második 
fele). 

A XVIII. században születtek meg az első hőmérsékleti skálák. Ezek 
azon a tapasztalaton alapul tak, hogy ajég hőmérséklete olvadás közben 
állandó, hasonlóképpen a vízé is forrás közben. Ezek az állapotok 
könnyen és akárhányszor előállíthatók, így a skála alappontjául szolgál
hatnak. Anders Celsius ( 1 70 1-1 744) svéd asztronómus az előbbit tekin
tette O-pontnak, míg az utóbbihoz a 1 00-as értéket rendelte. A Fahren
heit-skálán ez a két érték 32 és 2 1 2. Csak a XIX. század közepén 
született meg a Kelvin-skála, amely a fizika számára a leghasználha
tóbbnak bizonyult. 



forrasok_szurke.indd   235 2017. 02. 15.   8:45

VI. 9.3 Munka és hő 

9.3.2 "Caloricum" vagy "eleven erő"? 

Már a középkorban is tudták, hogy a hővel kapcsolatban a testeknek 
kétféle jellemzőjét kell megkülönböztetni. Hiába melegebb egy izzó vas
szeg, rnint egy kevésbé forró, ám nagyobb vasdarab, az utóbbi mégis job
ban fel tudja melegiteni ugyanazt a vizmennyiséget. Ma úgy mondjuk, 
hogy az egyiknek nagyobb a hőmérséklete, a másiknak viszont na
gyobb a hőtartalma, amit másképpen hőmennyiségnek nevezhetünk. 
Ezeknek a fogalmaknak a tisztázása J oseph Black nevéhez fűződik. 

Black először is pontos mérésekkel igazolta azt a régóta is ismert 
tényt, hogy az egymással kapcsolatban lévő testek ugyanazt a hömér
sékletet veszik fel .  Viszont cáfolta azt az igen elteijedt felfogást, hogy 
ilyenkor a hő (mennyisége) oszlik el egyenlő módon a testek között: 

.Ezen egyensúly természete nem volt érthető mindaddig. mig én módszert nem ad
tam vizsgálatára. Dr. Boerhaave úgy képzelte, hogy ilyenkor a tér egyforma 
köbtartalmában egyforma hő is van, bárhogy is legyen az kitöltve testekkel; 
Musschenbroek professzor Physica címú könyvében hasonló véleményt hangoztat. 
Ezen véleményüket azzal indokolják, hogy bármelyik testhez is érintsék a hőmé
rőt, az azonos értéket mutat. De ez nagyon elhamarkodott vélemény. Összezavruja 
ugyanis a különböző testekben levő hő mennyiségét annak intenzitásával (a hő
mérséklettel}. jóllehet világos, hogy ez két különböző dolog. " 

Black - Robison: Lectures 

Black megvizsgálta, mekkora hőmennyiség szükséges ahhoz, hogy 
különbözö anyagok egységnyi tömegü darabját azonos hőfokkal emelje. 
Ha ez a hőfokemelkedés l °C, akkor az ehhez szükséges hömennyiséget 
fajhőnek nevezzük. Egy tetszőleges tömegü test hőmérsékletének M-vel 
történő növeléséhez szükséges hőmennyiség 

Q =  crnt!.t, 

ahol c az illető anyag fajhője. A hőmennyiség mértékegységét pl. úgy le
het rögzíteni, hogy megállapodunk, melyik anyag fajhőjét tekintjük egy
ségnyinek l kalórla (cal) az a hőmennyiség, amely l gramm viz hömér
sékletét l °C-kal növeli. 

Black méréseiböl kiderült, hogy a fajhő nem arányos a süruséggeL 
Sokan ugyanis úgy v élték, hogy azonos térfogatú testek esetén ugyanak
kora hőmérséklet-növekedéshez a tömeggel arányos hő szükséges. Ez 
vélemény azon az elképzelésen alapult, hogy a hő a testet alkotó részecs
kék .eleven erejét", azaz mozgási energiáját növeli, és így minél több vagy 
nehezebb részecske mozog, annál több hő szükséges mozgási energiáj uk 
növeléséhez ..  Black ezért ezt az álláspontot elveti. 

5 1 .  ábra. Joseph Black (1 728-1 799}, skót kémikus, orvos 
Glasgow-ban. majd Edinburgh-ban volt a kémia és az orvostudományok pro
fesszora. Elöadásait egyik tanítványa adta ki 1803-ban. A könyvet James Watt
nak dedikálta, mínt Black legismertebb tanítványának. 

Lavoisier-hez hasonlóan a caloricum-elméletet fogadja el. Eszerint a 
hő egy anyagféleség (ezt nevezték caloricumnak). egy olyan folyadék, flu
idum, amelynek részecskéi taszítják egymást, ugyanakkor a .közönsé
ges" anyag részecskéi vonzzák öket. Ez a fluidum nem semmisíthetö 
meg és nem is teremthető. 

HŐMENNYISÉG 

� a höátadás számolása a 
középkorban V.7.2 

CALORICUM-ELMÉLET 
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� Avogadro gondolatmenete IX.2.2. 1 
� Bernoulli magyarázata IX.2. 1 . 3 

� FLOGISZTON-ELMÉLET IX. l.2.2 
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236 VI. 9. Munka, energia, hö 

Példa: 
Mekkora lesz 5 liter 20°C-os víz hőmérséklete, ha beletesz11nk egy l kg-o�. 90°C hőmérsékletű vasgo
lyót? 

Megoldás: 
A vasgolyó annyi hőmennyiséget ad át a víznek, hogy azonos legyen a hőmérsékletük. Legyen a közös 
hőmérséklet t, ekkor a víz hőmérsékletváltozása (t - 20) °C, a vasé pedig (90 - t) °C. A vas által leadott, ill. 
a víz által felvett hőmennyiség azonos, így 

Cv�z171w(t - tv�z) = Cvul'l'lvas(tvas - t ). 

Az adatokat behelyettesítve 

l kcal · 5  kg ( t - 20 'C) = 0,1 1 kcal · l  kg ( 90 'C - t ). 

Ebből t =  2 1 ,5 ° C. A fenti gondolatmenetben feltételeztük, hogy a környezet (az edény. levegő stb.) nem 
vesz fel hőt. 

LÁTENS (REJTETT) HŐ 
� lX..4.5. 1 

OLVADÁSHŐ 

FORRÁS HŐ 
� lX..4.5.3. 

� a csapadékképzödés VIIJ.2.3 

� a _calortcum" és a .flogiszton" 
hasonlósága lX. l .2 

� termodinamika XIX. 

A caloricum jelen lehet az anyagban érzékelhető és latens (rejtett) 
módon is. Az utóbbi esetben Illintegy _vegyületet" képez az anyaggal, és 
nem okoz hőmérsékletnövekedést. Előfordulhat ugyanis, hogy egy anyag 
hőt vesz fel, és mégsem változik a hőmérséklete . Ez történik pl. a jég ol
vadásakor vagy a víz forrásakor. Black megfigyelte, hogy a jég vagy más 
szilárd anyag olvadás közben sokkal nagyobb hőt vesz fel, mint amennyi 
utána a hőmérséklet növekedéséhez kell, és ugyanez a hő új ra felszaba
dul a víz megfagyásakor. Ezzel látta alátámasztottnak azt a következte
tést, hogy a hő szubsztancia, amely az anyag részecskéivel egyesülhet. 

Az olvadáshoz szükséges hő az anyag tömegével egyenesen arányos 
és attól is függ, hogy milyen anyagról van szó. 

Q = �m. 

ahol az � mennyiség az illető anyag olvadáshöje. Mértékegysége cal/g 
vagy kcal/kg. Fagyáskor ugyanennyi hő szabadul fel. Az összefüggés
ben azért nem szerepel a hőmérséklet, mert mindaddig, amig az anyag 
teljes egészében meg nem fagy vagy meg nem olvad , a hőmérséklete ál
landó: ez az olvadáspontja. 

Forráskor vagy lecsapódáskor ugyanez a helyzet. Az m tömegű folya
dék teljes elforralásához 

Q = 4m 

hő szükséges, ahol az 4 mennyiség a folyadék anyagára jellemző for
ráshö. Mindaddig. amig a folyadék forr, hőmérséklete állandó: ez a for
ráspont. Ennek értéke azonban függ a külső nyomástól, ezért általában 
a légköri nyomáson mért forráshőt szakták megadni. Ha a folyadék gőze 
ezen a hőmérsékleten lecsapódik, akkor ugyanekkora hőt ad le a kör
nyezetének. 

A caloricumelmélet számos hőtani jelenségre magyarázatot tudott 
adni - és ami még fontosabb, matematikai formába is tudta önteni. En
nek ellenére újra és újra felbukkant az a XVII. században általánosan el
fogadott elképzelés, hogy a hő valójában a testet alkotó részecskék ele
ven ereje, mozgási energiája. Ugyanis a legpontosabb mérésekkel sem 
sikerült kimutatni, hogy a hőszubsztanciajelenléte megnövelné a testek 
súlyát. Ennél is nagyobb probléma volt azonban, hogy a caloricum
elmélet nem tudott meggyőzően számot adni arról, miért melegszenek fel 
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a testek dörzsölés hatására. Ennek ellenére a XIX. század első évtizedei
ben a tudósok nagy része legalább használható hipotézisként a calori
cumelméletet fogadta el. mivel a mozgási elmélet számára még hiányoz
tak azok a matematikai eszközök. amelyek nagyszámú részecske 
viselkedésének leírását lehetővé tették volna. Ez csak a XIX. század má
sodik felében történt meg. Addig azonban más. fontos felismerések is 
születtek. amelyek tovább könnyítették a mozgási elmélet elfogadását. 

9.3.3 A mechanikai munka hőegyenértéke 

Joule elektromos kisérietei közben is tapasztalta. hogy a mechanikai 
munkavégzés közben is hő keletkezik. Ugyanis ha az áramvezetőt tartal
mazó, vizzel telt üvegesövet forgatta, nagyobb felmelegedést tapasztalt. 
mint forgás nélkül. Ezt azzal magyarázta, hogy a viz súrlódik az üvegcső 
falán. Megpróbálta meghatározni mekkora mechanikai munkával ter
melődik egységnyi hőmennyiség. 

Joule többféle kisérletet végzettezek eredményeinek összehasonlítá
sával arra a következtetésre jutott, hogy a keletkezett hő egyenesen ará
nyos a végzett munkával. és az arányossági tényező független a körül
ményektől . Így ki lehetett számítani, mekkora munka fejleszt egységnyi 
hőt. ill . mekkora hő keletkezik egységnyi munkavégzés árán. Joule a ma 
elfogadott értéket igen jól megközelítette méréseivel. Eszerint l kcal hő 
4 1 87 J munkával egyenértékü. (Joule korában a munkát. ill. az energiát 
természetesen nem joule-ban mérték.) Ez azt támasztotta alá, hogy a hő 
is az energia egyik fajtája. Hiszen ez azt jelenti, hogy ugyanakkora mun
kavégzés mindig ugyanakkora hőt fejleszt. mint ahogy ugyanakkora 
munkavégzés mindig ugyanakkora energianövekedést okoz egy testnek. 

Ma már erre az átszámitásra nincs szükség, mert a hőt és az ener
giát azonos egységben. J-ban számoljuk, éppen Joule eredményeinek 
köszönhetően. 

T (K) 

373 
VÍZ 

olvadás 

olvadáSií.ő 
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GÖZ 

forrAs 

iJ:<OMei:izáció 

E : (kJ/mól) 
forráshő 

52. ábra. FaJhő, olvadáshő és 
forráshő a víz esetében 
l kg viz hőmérsékletének változása 
a felvett hő függvényében. 

JOULE KÍSÉRLETEI 

A HŐ EGYFAJTA ENERGIA 

53. ábra. James Prescott Joule 
(1818-1 889},franciajizikus 
Már fiatalon sikereket ért el a hótan. 
az elektromosságtan és a gázok ta
nulmányozása terén. Az általa veze
tett sörgyár egyik helyiségében be
rendezett házi laboratóriumában 
végzett kisérietei nagy jelentőségű fel
fedezésekhez segitették. 1847-ben 
baráti kapcsolatba került William 
Thomsormal (a késóbb! lord Kelvin
nel) . akivel közösen számos hótani 
felfedezést tettek. Joule az 
energiamegmaradási törvény egyik 
megfogalmazója. Eredményeinek elis
meréséül a Royal Society tagjává vá
lasztották. 

54. ábra. Joule egyik kísérlete 
Legismertebb az a mérése. amelyben 
Wgannyal telt edényben vaslapátokat 
forgatott és mérte a higany felmelege
dését. ill. a lapátok forgatására hasz
nált munkát. A lapátokat csigán át
vetett kötélen lógó súly forgatta, 
miközben süllyedt lefelé. így kü
lön-külön ki lehetett számítani a hi
gany felmelegedéséhez szükséges hő
mennyiséget. ill. a végzett munkát. és 
össze lehetett hasonlítani. 
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9 .4 Az energiamegmaradás törvénye 

Joule a hő mechanikai egyenértékét 1843-ban határozta meg. Ebben az 
évtizedben több olyan tanulmány is megjelent a szakfolyóiratokban, 
amely az energia különböző faj táinak kapcsolatával és az energia meg
maradásával foglalkozott. Robert Mayer német hajóorvos figyeimét a 
téma iránt az a megfigyelés keltette fel ,  hogy a trópusokon a matrózok 
vénás vére pirosabb, mint északi hazájukban lenni szokott. Ezt azzal 
magyarázta, hogy ilyenkor a szervezetben kisebb mértékben zajlanak 
oxidációs folyamatok, mivel a szervezet működéséhez szükséges hő egy 
részét a környezet szolgáltatja. 1 842-ben megjelent cikkében a munka 
hőegyenértékét a gázok tulajdonságaiból vezeti le, és bár nem kapott he
lyes értéket, de gondolatmenete helytálló. Az energiamegmaradás törvé
nyét - a mait legjobban megközelítve - Hermann von Helmholtz fogal
mazta meg 1 847-ben. 

Az energiamegmaradás törvénye a fizika egyik legfontosabb megma
radási tétele: Egy zárt rendszer összenergiája állandó. 

Ezért nem lehet olyan örökmozgó t készíteni, amely energia befekteté
se nélkül folyamatosan végezne munkát: ezt csak saját energiája rovásá
ra teheti, így az állandóan csökken - vagyis nem örökmozgó. 

55. ábra. Az energiamegmaradás törvényefelfedezésében kiemelkedő sze· 
repetjátszott tudósok 
Julius Robert Mayer (1814-1878), német orvos, fizikus 
1840-ben tette a vér színére vonatkozó megfugyeléseit Jáván. Erről szóló cikkét 
először visszautasították, késöbb mégis megjelent egy tudományos folyóirat
ban. Eredményesen vizsgálta a gázok munkavégzése és a hő közötti kapcsolatot 
is. Az energiamegmaradás törvényét lassan elfogadták a fizikusok, de a felfede
zést Joule-nak és Helmholtznak tulajdonították. Mayer hiába küzdött az elis
merésért. Emiatt 1 850-ben öngyilkosságot kísérelt meg. Végül egy, a Royal 
Societyben tartott előadáson elismerték Mayer elsöbbségét. 

56. ábra. Hermann von Helmholtz (1821-1894), németfizikus 
eredetileg katonaorvos volt. Munkássága a fizika csaknem minden területére 
kíteijedt, de biológiai eredményei is jelentösek (lásd a XVIII. fejezetben) . 
1859-ben megalkotta a róla elnevezett örvényelméletet 1871 -től a berlini egye
tem professzora volt. Jelentős szerepet játszott a német felsőoktatás és a tudo
mányos élet szervezésében. A korabeli szellemi életben rendkívüli tekintélynek 
örvendett. számos XX. század eleji német fizikusra is nagy hatást gyakorolt. 
Helmholtz néhány tanulmánya magyarul is olvasható. 

9 .  5 Energia profil, stabilitás 

A golyó a gödörbe legurul, s ott megáll .  Miért? A golyó "szempontjából" 
azért, mert további gyorsulását a felület itt megakadályozta. Ha érdeklő
désünk a felszín formái felé fordul, akkor azt mondhatjuk, hogy annak 
kiemelkedése! a helyzeti energia helyi maximumait, mélyedései pedig 
minimumait jelentik a golyó számára. A golyó helyzetének stabilitása azt 
jelenti, hogy valarnilyen elég kicsiny és rövid ideig tartó erő hatására mi
képpen fog viselkedni, ha eredetileg egyensúlyban volt. Ha eredeti hely
zetébe visszatér (vagy akörül leng, rezeg) , akkor helyzete stabil volt, ha 
eredeti helyzetétől gyorsulva távolodik, akkor instabil. Ha az erőhatás
sal arányos kis elmozdulást tesz, vagy (ideális esetben) egyenes vonalú 
egyenletes mozgással elindul, akkor helyzete közömbös (indifferens) . 
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VI. Summa 

Sajátos állapot a metastabilitás: kisebb zavaró hatással szemben sta
bil, egy határértéken túl azonban instabil helyzetet jelent. Elteijedt meg
fogalmazás szerint a golyó (illetve az egész rendszer) az "energiami
nimumra törekszik

"
. Ideális súrlódásmentes rendszerben ennek az 

állitásnak nincs értelme, hiszen az energiamegmaradás törvénye miatt 
az összenergia mindig változatlan marad: ahol a helyzeti energia mini
mális, ott a mozgási éppen maximális. Ha azonban a súrlódás "elfo
gyasztja n (hővé alakitjal a mozgási energia egy részét, akkor valóban úgy 
látszik, mintha a golyó a helyzeti energia minimuma felé "törekedne". 

Ezeket az egyensúlyi helyzeteket jól lehet érzékelni vízszintes felüle
ten is, ha arra különböző alakú testeket állítunk. 

Ha ábrázoljuk a helyzeti energia nagyságát (ami arányos a súlypont 
magasságával) a kitérés mentén, hasonló alakú görbéket kapunk, mint 
az előző példában a felületek voltak. Ezért ezek az energiagörbék (ener
giaprofllok) alkalmasak a test vagy rendszer egyensúlyi helyzetének jel
lemzésére. 

Az ehhez hasonló megfontolásoknak nagy szerep jutott a kémiában 
és a biológiában is. Mindkettöben szokásossá vált energiaprofilokkal jel
lemezni az atomok különféle elrendeződéseit, s ebből következtetni a re
akció várható menetére. 

A testre ható erő és az erő irányába eső elmozdulás szorzata a mun
ka. Ha a test a munkavégzés eredményeképpen felemelkedik, helyze
ti energiára, ha felgyorsul, mozgási energiára tesz szert. Ennek 
következtében ugyanannyi munkát tud végezni, mint amennyit a 
testen végeztünk. 

Zárt rendszer mozgási és helyzeti energiáinak összege állandó: ez 
a mechanikai energiamegmaradás törvénye, amelyet késöbb általá
nosítottak a höre és más energiafajtákra is. Ebból következik, hogy 
perpetuum mobile készítése lehetetlen: egy gép csak úgy végezhet 
munkát, ha energiáját kívülról pótolja. 

A testek hőmérséklete nemcsak hőközléssel, hanem munkavég
zéssel is növelhető. Ezért a hó az energia egyik fajtája. amelynek ter
mészetéról szóló viták csak a XlX. század végén dóltek el. A hó és a 
munka egyenértékét Joule határozta meg, ennek köszönhetöen a höt 
és az energiát ugyanabban a mértékegységben mérhetjük. 

A hő nemcsak hömérsékletnövekedést, hanem halmazállapot-vál
tozást is okozhat. 

239 

f- törekvés a természetes hely felé 
Arisztotelésznél lll. 9 

ENERGIAPROFILOK 
--) pl. az mctgéntartalmú 
vegyületeknél XII. 

57. ábra. Különböző egyensúlyi 
helyzetek és energiaprofilok 
Ha az első testet meglökjük, kis ki
lengések után visszatér eredeti hely
zetébe: egyensúlyi helyzete stabil. 
Súlypontja alacsonyan van, a lökés 
következtében magasabbra kerül, 
ezért a test helyzeti energiája nö. így 
vissza .. akar" térni az eredeti helyzet
be. A második test már kis lökés kö
vetkeztében is elgurul: súlypontja 
magasan van, a lökés után egyre ala
csonyabbra kerül. a test helyzeti 
energiája rohamosan csökken, hely
zete labilis volt. A "d" golyót akárho
gyan lökdössük, helyzeti energiája 
változatlan. egyensúlyi helyzete kö
zömbös. A .. c" golyó kis lökés hatásá
ra még nem gurul el. mert súlypontja 
kissé feljebb kerül. de ha jobban 
meglökjük. a maximumon átbUlenve 
már egyre lejjebb kerül. és végleg el
távolodik eredeti helyzetétőL Ez a 
metastabil helyzet. 

Summa 
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Kérdések, problémák 

l Hányszorosára nő egy futó mozgási energiája, amikor sebességét megháromszorozza? 

2 .  Egy kilőtt 1 00 g-os puskagolyó kötélen lógó homokzsákba fúródik, és azt 20 cm magasra lendíti föl .  Mek.kora 
volt a golyó sebessége, ha a zsák 50 kg-os? 

3. Milyen magasból kéne leesnie (légüres térben) az előző kérdésben szereplő golyónak, ha ugyanekkora sebes
ségre kivánnánk gyorsítani? (A g értékét állandónak tekintjük.) 

4.  Inga nehezékét az egyik oldalon addig mozdítjuk ki, amíg súlypontja ·a legmélyebb helyzet szintje fölött 
8 cm-re kerül, aztán elengedjük Mek.kora a nehezék sebessége a legmélyebb ponton? 

5. Mennyi hő kell ahhoz, hogy l kg -10 oc hőmérsékletű jeget felmelegítsünk az olvadáspontjára, megol
vasszuk, a keletkezett vizet felmelegítsük a forráspontjára és elforraljuk, majd a keletkezett gőzt 1 50 °C-ra 
heví ts ük? 

6. Egy ólomlövedék 400 m/s sebességgel falba csapódik és lefékeződik. Mennyivel változik a hőmérséklete, ha 
feltételezzük, hogy teljes mozgási energiája a melegítésére fordítódik? 
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VII .  KÉTELY ÉS BIZONYOSSÁG 
A mechanika korának filozófiája 
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.. Tudom, megtanultam elég korán 
hogy amit látok, tükörkép csupán, 
csalóka ábránd, nem igazifa, 
s bár ennek is van lombja-sudara, 
mégsem dalol rajta részeg madár, 
mert a madár az igazira száll -
az igazira? De vajon ami 
annak látszik, nem tükröz valami 
még igazibbat, mely van valahol -
s a legősibb madár azon dalol?' 

Rákos Sándor: 
Fa képe patak tükrében 
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l .  A tudományos közélet kialakulása 

A középkor tudósai az egyház keretein belül működtek. Valamely szerze
tesrend tagjaként művelték a tudományt, és a szerzetesrendek adták az 
egyetemek oktatóit is. A tudósok gondolataikat, eredményeiket levelezés 
útján közölték egymással. Ez a szokás különösen a reneszánsz idején 
terjedt el. Bár a könyvnyomtatás is ebben az időben alakult ki, ekkor 
még nagyon kevesen rendelkeztek akár a könyvek puszta elolvasásához 
szükséges műveltséggel is, a latin nyelv ismeretéről nem is beszélve. 

A XVII .  század második felétől a tudományokkal való foglalkozás egy
re inkább más életforma keretében történt. Bár a kor tudósainak nagy 
része képzettségét továbbra is az egyház oktatási intézményeiben sze
rezte, további pályafutásuk már nem kötődött az egyházhoz. Többnyire 
állami tisztséget vállal tak, vagy valamilyen "polgári" foglalkozást űztek, 
pl. orvosi gyakorlatot folytattak. Newton egy ideig a pénzverde vezetője 
volt, Descartes hadmérnök, Leibniz a hannoveri herceg könyvtárosa, 
Spinoza optikai lencsék csiszolásából tartotta fenn magát. 

A tudósok közötti levelezés hagyománya azonban változatlanul fenn
maradt, sőt, egyre szükségesebbé vált. A polgári forradalmat követő 
ipari forradalom Angliában mohó társadalmi igényt jelentett az új tudo
mányos, és főleg technikai eredmények iránt. Számosan foglakoztak 
ugyanazzal a kérdéssel. Különösen a fizika iránt nőtt meg az érdeklődés. 
A tudósok egymáshoz írott leveleikben nemcsak a saját, hanem az isme
retségi körükhöz tartozó kollégáik eredményeiről is beszámoltak, termé
szetesen kommentálva azokat. Ugyanígy a levél címzettjétől is elvárták, 
hogy a levél tartalmát terjesszék ismeretségi körükben. Az eredmények 
szaporodásával - és szakosodásával - együtt azonban ez a módszer már 
nem volt kielégitő. így született meg olyan tudós társaságok létrehozá
sának igénye, amelyek fórumai lehetnek az új eredmények közreadásá
nak, ugyanakkor gondoskodnak azok megőrzéséről és terjesztéséról is . 
Angliában II .  Károly alapította meg a Royal Societyt (Királyi Társaság) , 
majd 1 666-ban a párizsi Tudományos Akadémiát XIV . Lajos és főmi
nisztere, Colbert. A berlini Tudományos Akadémia l 700-ban alakult 
meg Leibniz kezdeményezésére. Az elkövetkező 1 00 évben szinte minden 
európai állam és az Egyesült Államok is követte a példát. A Magyar Tu
dományos Akadémia alapítását az 1 825-ös országgyűlésen határozták 
el, Felsőbüki Nagy Pál felhívására és Széchenyi István felajánlása nyo
mán. (Az összes korábbi javaslatot megvétózta Bécs, a felsőház kezde
ményezését azonban már nem tudták meggátolni.) A Magyar Tudomá
nyos Akadémia 1 830-ban kezdte meg működését. A nagy tekintélyű 
külföldi akadémiáknak magyar tagjai is voltak, pl. Bél Mátyást és id. Vay 
Miklóst az Angol Királyi Társaság választotta tagjai közé. 

Az új tudós társaságok hamarosan nyomtatott folyóiratokban kezd
ték el a közleményeik kiadását. Ezek kezdetben szinte minden tudo
mányággal foglalkoztak és vegyesen tartalmaztak latin, valamint nem
zeti nyelvű írásokat. A jövő azonban a specializáció irányába mutatott. 
Legkorábban az orvosi folyóiratok önállósultak, a XVIII.  század végére 
pedig minden szaktudománynak szinte országonként saját folyóirata 
lett. A nemzeti nyelvek is lassan kiszorították a latint. Ez ugyan megne
hezítette a különböző országbeli tudósok közötti érintkezést, viszont a 
klasszikus műveltséggel nem rendelkezők számára is hozzáférhetővé 

A VII. fejezet címlapképe. M. C. 
Eschler Három világ c. festménye 
Melytk a "valóság": a hal, a fák tükör
képe vagy a tükrözö felület - esetleg 
mindhárom? 
Az újkori filozófia érdeklóctésének kö
zéppontjában a külvtlág és ismerete
ink kapcsolata áll. 

NYÍLT LEVELEK 
� ókori gyakorlatellenesség IV. 
-7 újkori gyakorlatiasság (Bacon) 
Vl!.2.2 

TUDÓS TÁRSASÁGOK 

-7 Vll.3.2 

FOLYÓIRATOK 

� középkori műveltség V. l 
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244 VII. l .  A tudományos közélet kialakulása 

KÖZOKTATÁS 

A TUDOMÁNY DIVATJA 

Summa 

l. ábra. De Troy: Moliere olvasása 
A XVlll. századi festmény szaionok 
viiagát örökíti meg. A szaionok nem
csak az irodalmi. hanem a korabeli 
tudományos és filozófiai eszmecse
réknek is helyet adtak. Figyelemre 
méltó. hogy - a tudomány történeté
ben elöször - nök is részt vettek a be
szélgetésekben. sót nem egyszer ök 
vezették a társalgást. 

tette a közleményeket. Ez különösen a gyakorlati szakembereknek (mű
szerkészítőknek, géptervezőknek) volt fontos. 

A tudományos közélet szervezeti formáinak kialakulása bárki számá
ra hozzáférhetővé tette a tudományos eredményeket. A terjedő közokta
tás pedig ennek lehetőségét (az írás-olvasás tudományát) is egyre töb
beknek adta meg. Már nemcsak egyetemeken, vagy drága magántanárok 
segitségével, hanem önképzés útján is lehetett viszonylag alapos tudo
mányos képzettséget szerezni. Az arisztokrácia, a polgárság köreiben di
vatos téma lett a tudomány, az angol klubokban éppúgy, mint a francia 
szalonokban vagy néhány német tartomány uralkodójának udvarában. 

Az újkorban a tudományos közélet új formája alakult ki. Nyílt leve
lek, folyóiratok jelentek meg, tudományos társaságok alakultak (Ro
yal Society, a Párizsi és a Magyar Tudományos Akadémia). A tudósok 
gyakran polgáti foglalkozást űztek, értekezéseiket nemzeti nyelven 
(is) kiadták. 
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2 .  A bizonyosság keresése a filozófiában 

2. 1 A kérdésfölvetés 

A XVII. századtól a kisérleti módszerekkel dolgozó szaktudományok -
különösen a fizika - eredményei is nyilvánvalóvá tették, hogy az ariszto
telészi világkép nem tartható tovább. A kor gondolkodói - akik gyakran 
egyszerre foglalkoztak filozófiával és a szaktudományokkal is - olyan fi
lozófiai rendszer megalkotását túzték ki célul, amely összhangban van 
az új tudományos eredményekkel és ugyanúgy teljes képet ad a világról ,  
mint az arisztotelészi. 

Joggal merúl fel azonban a kérdés, hogy mennyire biztos alapokra 
építhetö fel az új rendszer. A kor számos gondolkodóját foglalkoztatta a 
probléma, hogy ha már a vallás számos hittételét is joggal illeti a kétely, 
akkor nem kell-e mindent a módszeres kételkedésnek alávetnünk? Ki
dolgozható-e a tudományok számára egy olyan módszer, amelynek se
gítségéve! - a teológia hittételeitól függetlenül - biztos ismereteket sze
rezhetünk a világról? Felépíthetö-e ezen az alapon egy új filozófia? Ha 
igen, annak két igényt kell kielégítenie: 

a) Legyen független a teológiától 
b) Adjon általános módszert a tudás megszerzésére (ismeretlelméleti 

jelleg) . 

E második feltétel aztjelenti, hogy a filozófia e korban fokozatosan le
mondott a világ milyenségére, magyarázatára vonatkozó konkrét kérdé
sek megválaszolásáróL Ezt a feladatot átadta a szaktudományoknak. 
Helyette ismeretszerzésünk módja, az ismeretszerz6 egyén és a világ 
viszonya került a vizsgálódások középpontjába. Egy újkori filozófus pl. 
nem foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy milyen magasak a Hold hegyei. 
de azzal esetleg igen, hogy megbízhatóak-e Galilei módszerei, melyekkel 
ezt megállapította. 

2.2 Empíria vagy ráció? (Bacon) 

Az ismeretelmélet alapvetö problémája az, hogy a tudás biztos kiindulási 
alapj a  a tapasztalat-e (empíra) vagy az ész (ráció)? Erre a kérdésre el
söként az angol Francis Bacon és a francia René Descartes kísérelt meg 
választ adni. 

Bacon kiindulópontja az volt, hogy a tapasztalat rendelkezésünkre 
áll. Azok az akadályok, amelyek a helyes eredmények elérésében gátol
nak, a gondolkodásunkban találhatók. Novum Organum c. művében, 
amelynek már a címe is Arisztotelész Organonjának bírálatára utal, 
ezeknek a korlátoknak a feltárására és kiküszöbölésük módjának leírá
sára vállalkozik. 

Az általa ködképeknek nevezett korlátok négy csoportba sorolhatók: 

a) A barlang ködképei. Ezek az egyénben rejlenek, a képességeiböl, 
szokásaiból, neveltetéséból fakadnak. 

b) A törzs ködképei. Ezek emberi mivoltunkból erednek, mert a való
ságot csak emberi mérték szerint vagyunk képesek fölfogni. így értel
münk hajlik arra, hogy a saját természetét összekevelje a dolgokéval. 

f- az arisztotelészi világkép 
összeomlása a fizikában VI. l -4 
� a kémiában IX. l 

MÓDSZERES KÉTKEDÉS 

A KÉTEL Y ÉRTELME 
f- a  szofistáknál III.7. 1 
f- a szkeptikusoknál IV. 7. l 
f- Augustlnosnál V.2 
f- a reformációban V.6 

AZ ISMERETSZERZÉS MÓDJA 

f- hogyan látunk? (Platón) 111. 1 0. 2  

f- Vl.4. 1 

TAPASZTALAT VAGY ÉRTELEM? 

f- lehet-e hibás a tapasztalat? III. l O 

HARC A KÖDKÉPEK ELLEN 
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246 VU. 2. A bizonyosság keresése a illozófiában 

� .. homo mensura" (szofisták) III .?.  l 
--+ archetípusok (Jung) XVII. 

--+ a személyiség kialakulása XVII.  

� Hérakleitosz III.5.2 

� szofista paradoxonok III. 7. l 
� logika III. l l  
� léteznek-e az általános fogalmak 
V.5.2 

ELŐÍTÉLETMENTESSÉG 

c) A piac ködképei. Ezek a pontatlan és felelőtlen nyelvhasználatból 
adódó hibák, ezekből keletkeznek a puszta szavakról és nevekről folyta
tott viták. 

d) A szinház ködképei. Bacon ide sorol minden addigi elméletet, ftlo
zófiát. mint csupán színpadra való téveszmét.Ezek nem mások, mint za
varos bizonyitási eljárások és puszta kitalálások gyűjteményei. 

2. ábra. Francis Bacon (1 561-1 626) angolfllozófus, politikus 
Tanulmányait Cambridge-ben végezte, 1 575-ben felvették az ügyvédi kamará
ba. ! .Jakab uralkodása alatt jelentős politikai karriert futott be. amelynek csú
csán 1 6 1 8-ban lordkancellárrá nevezték ki. 1 62 1 -ben megvesztegetésért vád 
alá helyezték és megfosztották hivatalától. Ezután visszavonultan élt és csak a 
tudományos vizsgálódásoknak szentelte idejét. Politikai befolyását mindig is 
csak eszköznek tekintette ahhoz, hogy a tudományok fejlödését elösegíthesse. 
de éppen ezért saját nagyszabású tervei befejezetienek maradtak: tervezett nagy 
müvéből, a Nagy Megújításból csak egyes részek készültek el. pl. a Novum 
Organwn Számos. ehhez a tervhez nem közvetlenül kapcsolódó müvet is írt, pl. 
az (lj Atlantisz c. utópiát az ideális társadalomról. 

.,A törzs ködképei hozzátartoznak az emberi természethez. az emberek törzséhez, 
az emberi nemhez. Mert helytelen az az állítás, hogy az emberi érzékek a dolgok 
mértékei. Éppen ellenkezőleg: mind az érzékek, mind az elme képzetei az ember 
hasonlatoságára. nem a világegyetem hasonlatosságárajönnek létre. Az emberi 
értelem pedig görbe tükre a tárgyak sugarainak: saját természetét a dolgok termé
szetével összekeverve eltorzítja és meghamisí/ja a dolgokat. 

A barlang ködképei az egyénnek a ködképei. Az emberi természet általános 
tévedésein túl ugyanis mindenkinek megvan a maga egyéni ürege vagy barlangja. 
ami megtöri és beszennyezi a természet fényét aszerint. hogy kinek milyen az 
egyéni természete, milyen neveltetésben részesült, kikkel érintkezik. mit olvas, ki
ket tisztel és csodál, ( . . .  ) hogy gondterhelt és elfogult lélekkel vagy háborítatlan, 
nyugodt szellemmelfogadja a benyomásokat stb. Világos tehát, hogy az egyéni lé
lek hajlandóságai egyénenként igen változók, zavaró behatásoktól soha nem men
tesek és úgyszólván a véletlen uralkodik rajtuk. Helyesen mondja tehát Héraklei
tosz, hogy az emberek a maguk kis világában keresik a tudást, és nem a nagy, 
közös világban. 

Bizonyos ködképeket az ember társasélete hoz létre: ezek a piac ködképei. Az 
embereket ugyanis a beszéd gyiijti társaságba, a szavak viszont az átlagos felfogóké
pesség szerint alakulnak ki. Ezért a helytelenül és úgyetlenül ki.al.akult szavak szem
beötlő módon béklyóba verik az emberi értelmet. Ezen a bqjon mit sem enyhitenek a 
tudósok védekezésképpen alkotott meghatározásai és magyarázatai.. s6t épp a sza
vak tesznek er6szakot az értelmen, a szavak zavarnak össze mindent, és bonyolítják 
az embereket megszámlálhatatlan és hiábavaló vitába és szószaporításba. 

Végül bizonyos ködképek különfélefllozó.fiai dogmák következtében gyökere
sednek meg az emberi gondolkodásban. Ezeket a színház ködképeinek nevezzük, 
mert véleményünk szerint. ahány filozófiai irányfolmerült vagy polgáljogot nyert, 
ugyanannyi szindarab készült el: megannyi képzeletbeli és szinpadra ül6 világ. · 

Bacon: Novum Organum 

A ködképektől való megszabadulás Bacon szerint előfeltétele a ter
mészet elfogulatlan szem! életéhez, de egyben a lelki megtisztuláshoz is: 

.,Beszéltünk tehát a ködképek fajairól és hatás ukról, ünnepélyes eltökéltséggel 
kell megtagadnunk és visszavetnünk valamennyiüket. hogy nyűgeiktól megszaba
duljon az értelem me rt az ember országa a tudományon alapul és nincs más kapu

ja, mint a mennyek országának, melybe nem léphetünk be, ha olyanok nem le
szünk, miként a kisdedek. " 

Bacon: Novum Organum 



forrasok_szurke.indd   247 2017. 02. 15.   8:46

VII. Summa 

Hogyan lássunk hozzá ezek után a természet vizsgálatához? Kérdez
zük meg magát a természetet! A sok egyedi eset vizsgálata után tehetünk 
egy általánosabb kijelentést. vagyis a módszer az indukció. De nem az a 
fo ·�a. amelyet már az ókorban is ismert a logika, hanem annak egy 
sajá os változata, a tapasztalatok alapján készített táblázatok használa
táv . Például a hő természetének kicterítéséhez a következőképpen kell 
elj · ·: a táblázatban felsoroljuk a forró, a hideg és a változó hőmérsék
letű esteket (mínél többet). és beírjuk a rájuk jellemző jegyeket. Ezután 
a ki ·· uött táblázatot vizsgálva megtalálhatjuk azt a jellemzőt, ami mín
dig egvan a forró testekben, de hiányzik a hidegekbőL Bacon így jutott 
arra következtetésre, hogy a hő a mozgással van szoros kapcsolatban. 
(Ez egyetlen helyes eredménye, amit módszerével elért - ez is valószí
nűle a véletlennek köszönhető.) 

acon indukciós eljárása a feltevéseknek (hipotéziseknek) a kutatá
sok an semmiféle szerepet nem engedett. Az elméleteknek szerínte csak 
a ta asztalati úton összegyűjtött ismeretek elrendezésében van szerepe. 
Ezt izonyitja sokat idézett hasonlata: 

.Az empúikusok egyre csakgyij.jtenek. mint a hangya. ésfelélik. amitgyűjtöttek; a 
racionalistálc önmagukból szónekjonalat. akár a pók. Pedig a méh válasz�a kette

jük között a helyes utat, mert a kert és a mezó virágaiból horclja össze anyagát. de 
saját képességeinek megfelelóen alakí�a át és rendezi el. " 

Bacon: Novum Organum 

Bacon szemében a természettudomány célja nem pusztán az isme
retszerzés, hanem a természet erőinek az ember szolgálatába állítása a 
jólét növelése érdekében. Jól látja azonban, hogy .a természetnek csak 
az parancsolhat, aki engedelmeskedik neki", azaz aki ismeri és betartja 
törvényeit. Azt pedig, hogy helyesen ismertük meg e törvényeket, éppen 
a gyakorlati alkalmazás sikere bizonyítja. Bacon számára tehát szoro
san összetartozik a gyakorlati siker, az elméleti bizonyosság és a lelki 
tisztaság követelménye. 

Az újkor elejétől a teológiától fokozatosan függetlenedő filozófia új 
kérdésekre keresi a választ. A kérdés ismeretelméleti jellegű: hogyan 
tehetünk szert biztos ismeretekre? A Francis Bacon által megfogal
mazott válasz szerínt tudásunk alapja a tapasztalat, az empíria. A 
helyes tudás eléréséhez azonban értelmünket meg kell szabadítani a 
"ködképektőlw. A filozófiában így kerül előtérbe a tudományos megts
merés helyes módszerének vizsgálata. 

Kérdések, problémák 

247 

A BACON! INDUKCIÓ 
� Indukció Arisztotelész logikájában 
III. l l . 

� Bernoulli gondolatmenete IX.2. 1 .3 

� Newton hipotézls-ellenessége 
VI.8.4 

HANGYA. PÓK ÉS MÉH 

CÉL A GYAKORLATI SIKER 
� sztolkusok a végzetről rv. 7 

Summa 

l .  Az ókor tudósai is társaságokba, testületekbe tömörültek. Hasonlítsuk össze egy egyiptomi papi testület 
vagy a hippokratészi iskola működését az újkori akadémiákéval! 

2. Vessük össze Platón barlanghasonlatában leírtakat Bacon "ködképeivel"! Honnan származnak az ideák Pla
tón és honnan Bacon szerint? Hogyan vélekedett egyik ill. másik filozófus az érzékelés és a gondolkodás 
megbízhatóságáról 7 

3. Milyen szempontból hasonlítható egy filozófus-tudós Bacon szertnt a "kisdedekhez"? A Biblia mely verseire 
utal itt Bacon? 

4. Mi magyarázhatja. hogy Bacon sem Kopemikusz. sem Harvey eredményeit nem fogadta el? Mi magyarázza 
matematikával szembeni ellenszenvét? Indokolt volt-e gyanakvása? 
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a tapasztalatok megbízhatatlansága 
� Parmenidésznél Ill.5. 1 
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. .  COGITO, ERGO SUM" 

3.  A racionalizmus 

3. 1 "Gondolkodom, tehát vagyok" (Descartes) 

3. 1 . 1  Descartes módszere 

A század más nagy gondolkodóihoz hasonlóan Descartes alapvető kér
dése is az volt, hogy milyen végső igazságra alapozhatja filozófiáját. Hon
nan merithetjük a biztos tudást? Descartes számára a tapasztalat nem 
jelentett elég biztosítékot a teljes bizonyosság eléréséhez. Hiszen tapasz
talataink alapja az érzékelés, ennek megbízhatatlan voltát pedig már az 
ókorban kimutatták. Talán elménkben keresendő a végső igazság? De 
hiszen az is annyi téveszmét szült már! 

Descartes mintának a matematika világosan és tisztán belátható 
alapigazságait tekintette. A matematika ezekből az axiómákból vezeti le, 
szintén tisztán és világosan belátható lépéseken át legbonyolultabb téte
leit is. Vagyis számára a deduktív módszer - az általános igazságokból 
a konkrét tételekhez eljutni - a helyes út. 

Descartes fő művének címe (Értekezés a módszerról) is arra utal, 
hogy szerzője új szerepet szán a filozófiának. A világ jelenségeinek leírá
sa helyett (ami a szaktudományok feladata) arra kell törekednie, hogy a 
megismerés helyes és általánosan alkalmazható módszereit kidol
gozza. Descartes az alábbi szabályokat fogalmazta meg az .értelem veze
tésére": 

. l .  Soha semmit ne jogadjak el igaznak. amit evidens módon nem ismertem meg 
annak. 
2. A vizsgálódásaimban előforduló minden problémát annyi részre osszam. ahány
ra csak lehet és a legjobb megoldás szempongából szükség van. 
3. Olyan rendet kövessek gondolkodásomban, hogy a legegyszerűbb és leg
könnyebben megismerhető tárgyakkal kezdem s csak lassan. fokozatosan emel
kedemjel az összetettebbek ismeretéhez. " 

Descartes: Értekezés a módszerről 

A második szabályt szokás a felosztás, vagyis az analízis, a harma
dikat a szintézis szabályának nevezni. A két szabály együtt azt jelenti, 
hogy mindent részeire lehet bontani azután újra felépíteni. Descartes 
módszere a természettudományok részévé vált, azóta is sok eredményt 
sikerült elérni a segitségével. így járt el pl. Galilei, amikor a vízszintes 
hajítást két egyszerűbb összetevőre bontotta (egyenes vonalú egyenletes 
mozgás és szabadesés) . A kettőt külön-külön kiszámolva (analízis) majd 
a két hatást .összerakva" (szintézis) valóban megkapjuk a golyó pályáját. 

Továbbra is fennáll azonban a kérdés: mi lehet az a végső igazság, 
amelyre egy egész filozófiát lehet alapozni? Valami olyan állítást kell ke
resni, amelynek igazságát még a benne való kételkedés is erősíti. E cél
ból Descartes tudatosan törekedett arra, hogy mindent megkérdőjelez
zen, ami egyáltalán megkérdőjelezhető. Kétkedés és gondolkodás tehát 
elválaszthatatlanok voltak előtte. Arra az eredményre jutott, hogy szinte 
minden kétségbe vonható: gyermekkori hiedelmeink, az ókori és közép
kori tudósok vélekedései, saját érzékleteinek. gondolataink. még tulaj 
don testünk léte is. Hiszen egy álomkép is milyen valóságosnak tűnhet! 
De miközben mindezt végiggondol juk, miközben saját gondolkodásunk
ban is kételkedünk. gondolkodó énünk működik. "Van bennem valaki", 
aki gondolataimat gondolja, és éppen ez vagyok én. így jut el Descartes 
híressé vált tételéhez: cogito, ergo sum; gondolkodom, tehát vagyok. 
Descartes állítása tehát így hangzik: van egy olyan létező (szubsztancia) , 
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melynek elválaszthatatlan tulajdonsága a gondolkodás. Descartes "gon
dolkodó dolognak." (res cogitans) nevezi, köznapi szavaink közül a 

"
lé

lek" jelentése áll hozzá a legközelebb. Tehát a lélek (a gondokod ó szubsz
tancia) létezik. De mi a helyzet ettől nyilvánvalóan különböző testünkkel 
és a külvilág egyéb dolgaival? 

Lelkünkben érzetek (képek, hangok, illatok) keletkeznek, melyeket a 

"
külvilág" , a "testek" jellemzőinek tartunk. Állítható-e valami bizonyos 

erről a világról is? A testekről alkotott érzetek változóak: egy viaszdarab 
pl. határozott alakú, szilárd, fehér, megütve hangot ad - a meleg kályha 
közelében azonban megolvad: elfolyósodik, keménysége, színe, szaga, 
hangja is átalakul. Akármi történik is azonban vele, mindig lesz valahol 
és kitölt valamekkora teret. A térbeli kiterjedés és a mozgásállapot -

ez az a két tulajdonság, amely Descartes megfigyelése szerínt az összes 
testet mindig jellernzi . Ezt a létezőt nevezte Descartes kiterjedt szubsz
tanciának. (res extensa) , vagy egyszerűen 

"
testnek". 

De mi a bizonyiték arra, hogy valóban létezik? Ennek garanciája 
Descartes számára Isten, a tökéletes lény, akiről alkotott tiszta és vilá
gos képzetünk nem származhat tökéletlen elménkbőL Tehát Isten is biz
tosan létezik, és tökéletességéből következően nem akar bennünket be
csapni. Ezzel a skolasztikus filozófia "ontológiai érvére" emlékeztető 
gondolatmenettel válik Descartes rendszere teljessé. Isten teremti meg a 
két szubsztancia közötti kapcsolatot és biztosítja azt, hogy az anyagot (a 
res extensat) is megismerhetjük. A kiterjedés képzete, hasonlóan lsten 
és a matematika alapvető képzeteihez, velünk született. Ezeken Des
cartes olyan képzeteket ért, amelyeket a lélek önmagában lel fel és nem a 
tapasztalatból vezet le. 

A két létező (a "test" és a "
lélek") szétválasztása, éles megkülönbözte

tése miatt Descartes filozófiai rendszerét dualistánaJt nevezik. A des
cartes-i dualizmus olyan követelményt fogalmazott meg, amely máig ki
jelölte az európai természettudományok útját. Eszerint vizsgálódásaink 
közben mindig világosan el kell különiteni a vizsgálat tárgyát (az objek
tumot) és a vizsgálódó személyt (a szubjektumot) . Az igazi természet
tudomány objektív, azaz a leírt módon kettéválasztott világ .. tárgyi" 
(térbeli-időbeli) oldalát vizsgálja. A térbeli és időbeli helyzet pontos meg
határozására és szemléletes megjelenítésére vezette be Descartes koor
dináta-rendszerét , mely azóta is a tudományok fontos eszköze. Mivel a 
testek helyzetét és mozgását a fizika llja le. Descartes úgy vélte, hogy 
minden más természettudomány visszavezethető lesz a fizikára - ha 
majd ismereteink eléggé alaposak lesznek ehhez. 

3. ábra. René Descartes (1596-1650} -franciafilozófus, fizikus 
(Frans Hals festménye} 
Tanulmányait egy jezsuita kollégiumban végezte. Bár tanáraira késöbb is elis
meréssel emlékezett vissza. az oktatássai elégedetlen volt. úgy vélte. ez kimerül 
az ókori bölcsességek átadásában és a skolasztikus tanok ismertetésében. ezért 
nem nyújt biztos tudást. Ezt egyedül a matematikában vélte megtalálnl, amit 
szintén magas színvonalon oktattak. 1 6 1 8-ban katonai szolgálatba lépett. így 
került Hollandiába. majd Németországba. Leszerelése után Európában utazga
tott. és csak 1 628-ban írta meg első filozófiai müvét. Ettől az évtől egészen 
1 649-ig kisebb-nagyobb megszakitásokkal Hollandiában élt. 1 634-ben készült 
el A világ c. értekezésével , amelyben a kopernikuszi tanokat hirdette. de mivel 
értesült Galilei elítéléséről. letett müve megjelentetésérőL 1 637-ben jelent meg 
-matematikai és flzikai tárgyú értekezések bevezetéseként- az Értekezés a mód
szerről, az első igazán jelentős francia nyelvü filozófiai mü . 1 649-ben Krtsztina 
svéd királynő meghívására Stockholmba utazott. de a zord éghajlat és a király
nő által megkövetelt szigorú életrend következtében hamarosan tüdőgyulladást 
kapott és meghalt. 

GONDOLKODÓ DOLOG 

� a _lélek" az animizmusban J. l 
� a  .lélek" Arisztotelésznél III. l O  

KITERJEDT DOLOG 
koordináta-rendszer VI.3.2 

VELÜNK SZÜLETETT KÉPZETEK 

� a természettörvények mint Allah 
akarata V.4.2-3 
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b) 

VII. 3. A racionalizmus 

Descartes filozófiája szerint a lélek az értelem segítségével ismeri fel 
az igazságot. és a biztos tudás alapjait önmagában leli meg. Mindazokat 
a filozófiai rendszereket melyek - Descartes nyomán - a megismerés 
alapjának az értelem tevékenységét tekin tették, racionalistáknak (ratio 
= értelem) nevezték el. 

4. ábra. Descartes "Cogito, ergo sum ":iának szemféltetése 

a) A tájat és a tárgyakat úgy látjuk, mintha tólünk függetlenül léteznének. 

b) Fél szemünket behunyva és a látványt alaposan "szemügyre véve" megpil
lanthatjuk szemöldökünket, orrunkat s - ha van - hajszunk peremét is. Tes
tünk tehát a látvány része. akkor is, ha erröl nem veszünk tudomást. 

c) Az optika törvényeinek ismeretében tudhatjuk, hogy szemünk retináj ára va
lójában nem a b) ábrán látható kép vetül. hanem a c) ábrán mutatott kicsinyí
tett, fordított állású kép. 

c) d) Az idegek nem magát a (fordított) képet továbbítják, hanem annak kódolt 
alakját (az ábrán geometriai formákkal jelképezve) . Ezeket ismeri fel és állítja 
össze képpé a megismerö értelem (pontozott forma a háromszögben). A .valódi" 
kép tehát valahol az agyban keletkezik. 
Ahhoz azonban. hogy a teljes folyamatot (a-b-c-d) így lássuk. a megismerö érte
lemnek önmagára is úgy kell tekintenie. mint valami külsöre. a megismerés 
tárgyára (sötét háromszög). A nyilak azt jelzik, hogy a folyamat tovább folytat
ható, hiszen - következö lépésben - a reflektáló értelemre is tekinthetünk úgy, 

d) mint a megismerés újabb tárgyára, stb. A folyamat végpontja mindig az "én", a 
tiszta gondolkodás. 

3. 1 .2 Az anyagi világ kölcsönhatásai 

A KÖLCSÖNHATÁS: ÉRINTKEZÉS? 

Míg Descartes lehetségesnek tartotta végtelen sok lélek létezését. addig 
egy kitelj ed t létezőt feltételezett, amely a természet egészét alkotja. Ez a 
létező (szubsztancia) változó sűrűségű és folytonos (ezért nem lehet belő
le több). Mivel szerinte mindennemű kölcsönhatás csak közvetlen érint
kezés során jöhet létre, értelmetlennek tartotta az abszolút üres tér, a 
vákuum képzetét. Ezért gyakorlatilag azonosította a kiteijedt anyagot a 
térrel, ami viszont mozgáselméletében, különösen a mozgás okának ma
gyarázatában okozott számos nehézséget. 

Descartes arra a kérdésre is megpróbált válaszolni, hogyan alakul
hatott ki mostaní világunk. Előtte azonban megnyugtatja olvasóját, 
hogy nézetei nem ellenkeznek a Biblia tanításaivaL 

� a szférák mozgása Arisztotelésznél 
III .9.2.2 
� impetuselmélet V.7.2.2 

� a  lendületmegmaradás VI .7.6 

"Bizonyos, és a teológusok között általában elfogadott nézet. hogy a cselekvés. 
amellyel Isten mostfenntartja a világot, teljesen ugyanaz. mint amellyel teremtette. 
Ha tehát Isten kezdetben csak a káoszformáját adta volna is a világnak -feltéve, 
hogy a természet törvényeinek megállapításával segítségét nylfjtotta neki, hogy 
szokása szerint működjék -. akkor is e/hihetnénk. anélkül, hogy csorba esnék a te· 
remtés csodáján, hogy pusztán ezáltal a tisztán anyagi dolgok idővel olyanokká le· 
hettek volna, amilyeneknek most ismerjük őket. Természetüket pedig sokkal 
könnyebben értheljük meg, ha látjuk. hogyan keletkeztekfokozatosan ilyen mó· 
don. mint ha csak készen tekinijük őket. " 

Descartes: Értekezés a módszerről 
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Descartes kozmogóniájában, a világegyetem kialakulásáról szóló el
méletében a kiinduló állapot a teljesen homogén anyag, am�ly bizonyos 
mozgásmennyiséggel rendelkezik. A mozgás következtében ütközések 
jöttek létre, és az egynemű anyag darabokra töredezett, majd hatalmas 
örvények alakultak ki. Az örvénylés miatt a töredékekből háromféle 
anyagfajta vált szét. Az örvények közepén fmom eloszlású anyag gyűlt 
össze, melynek részecskéi a gyors mozgás és a gyakori ütközések miatt 
felizzottak. E fénylő testekből lettek az állócsillagok és a Nap. A körülöt
tük örvénylő térrészben gyűlt össze a bolygók durvább anyaga. végúl az 
egészet kitöltötte a harmadik anyagfajta, a fény továbbítója. 

Descartes fizikája- különösen a newtoni eredmények hatására- las
san feledésbe merült. Az a nagyszabású program azonban, hogy a fizika 
törvényeinek segítségével próbáljuk meg értelmezni a természet összes 
jelenségét és mai állapotának létrejöttét is-az ő öröksége az újkori tudo
mányokban. 

a) b) c) d) 

6. ábra. A descartes·i világkeletkezés szemféltetése 
A teljesen homogén, de mozgó anyag (a) széttöredezik, részei örvényleni kezde
nek (b}, ennek hatására elkülönülnek eltérö sürüségü részei (c}, a középpontok
ba került felizzó anyagból csillagok, a körülötte mozgó durva részekból bolygók 
keletkeznek (d). 

3. 1 .3 Test és lélek 

A fizikai tárgyak között van egy - a saját testünk - amely különös kap
csolatban áll a lélekkel. A lélek nem csak arra képes, hogy mozgásba 
hozza a testet, hanem arra is, hogy "rajta keresztül" érezzen . •  Lelkem 
nem úgy van a testemben, mint egy konnányos a hajóban" - mondja 
Descartes Aquinói Tamás nyomán. A lélek szenvedélyei c. művében 
mégis kisérletet tesz a kapcsolat mechanizmusának, a "lélek ftzikájá
nak" leírására. 

Írásának alapgondolata az, hogy a lélek képes aktivitásra (actio) és 
befogadásra (elszenvedés, szenvedély, passio) is. A lélek aktivitása tisz
ta gondolkodás, ha tárgya valamely elvont igazság, pl. matematikai tétel 
vizsgálata, de okozhat akaratlagos mozgásokat is (pl. beszéd), ha a testre 
irányul. Lehetséges, hogy a "lélek" csak befogadja és közvetíti a külvilág 
hatásait- pl. a fájdalom érzetét, mikor megégetjük magunkat s azonnal 

DESCARTES KOZMOGÓNIÁJA 
� mitikus kozmogón1ák l. l 
� Bibliai teremtéstörténet V.2 

5. ábra. Az örvények rendszere 
Eredeti ábra Descartes könyvébóL 
A pontsorok annak a feltételezett fi
nom anyagnak az örvénylését jelölik, 
amely magával ragadja a tömör égi
testeket. 
A Naprendszerben a Nap körül ör
vénylö láthatatlan anyag ragadja ma
gával a Földet. a Föld körül örvénylö 
anyag pedig a Holdat. Ez azt jelenti, 
hogy a Föld - a vele mozgó kömyeze
téhez képest - tulajdonképpen moz
dulatlan. 

� érzékelés Arisztotelésznél 11 I . l0.2.2 

A LÉLEK .. FIZIKÁJA" 



forrasok_szurke.indd   252 2017. 02. 15.   8:46

252 

-7 a reflex Pavlovnál XVI. 

7. ábra. Test és lélek csatája -
Descartes nyomán 
A Külvilágból (K) érkezö ingerek fizi
kai hatást gyakorolnak érzékszerve
inkre. A rajzon ezt a mérleg tányérjá
ra zúduló golyók jelképezik. 
Az érzékszerveken (é) át érkezö inge
rület mechanikus hatást gyakorol a 
tobozmirtgyre (t). A megnyíló apró ab
lakokon át .életszellem" (spiritus 
animalis. s.a.) áramlik az idegekbe 
(i). s ez összehúzódásra készteti az iz
mokat. A szárnyas angyal a lelket jel
képezi. a derekára hurkolt kötelek a 
test mechanikus hatását. 
Az ideg az izomra (z) hat, mely meg
mozdítja a csontokat (cs). 
A folyamat mai értelmezéséról lásd a 
X. 2 (izmok és izületek) és a XVIII. fe
jezetet. 

VU. 3. A racionalizmus 

kiváltja a választ is-adott esetben izomösszehúzódást. A test külső in
gerre adott válaszreakcióját Descartes reflexiónak nevezi (reflexio ere
deilleg visszaverődés t jelent). Ez azonban tisztán mechanikus folyamat. 
s így tulajdonképpen a testhez, nem pedig a lélekhez köthető. Ilyen az ál
latok viselkedésén kívül Descartes szerint: 

. az összes mozgás, melyet akaratunk hozzájá111lása nélkül végzünk (mint gyak
ran előfordul, amikor lélegzünk, járunk, eszünk, végső soron minden olyan tevé
kenység folyamán. amely közös bennünk az állatokkal) ... ahogyan egy óra mozgá
sát is pusztán rugómale ereje. valamÜlt kerekemekjo17Tliya hozza létre." 

Descartes: A lélek szenvedélyei 
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Az érzetről azonban ,.értesül" a lélek (a res cogitans) is, hiszen érzé
keljük a fájdalmat, felismerjük az okát és képesek vagyunk tudatosan 
befolyásolni a válaszreakciót. E kölcsönhatás helye Descartes szerint az 
agy középpontjában található apró tobozmirigy, a ,.lélek székhelye". Ezt 
a szervet a lélek mozgásba tudja hozni, és így aktivizálja a test minden 
részébe eljutó életnedveket (latinul: spirítus animalist, ami .. életszel
lem"-nek is fordítható). Az életnedv lenne az a láthatatlan anyag, ame
lyik az idegeken át az izmokba áramlik, s azokat mozgásba hozza. A ha
tás azonban kétirányú. A testet érő ingerek változásokat hoznak létre az 
életnedvekben, ezek hatására mozgásba jön a mirigy és így hat a lélekre 
is. Hogy ténylegesen milyen válasz jön létre, az e két hatás erősségének 
függvénye. A tobozmirigy tehát- Descartes szemlélete alapján- a test és 
a lélek küzdelmének szintere. Ha pl. elhatározzuk, hogy megfogunk 
egy forró tárgyat (ez a ..lélek parancsa") s ugyanakkor érezzük is annak 
forróságát (ez a .. test hatása az életnedvek.re"), akkor akaraterőnk és fáj
dalomérzetünk vív csatát, s így dől el, hogy végül is megragadjuk-e a tár
gyat vagy eldobjuk. 

Descartes lelki életet bemutató modellje egy szempontból egyezik sok 
mai elképzeléssel: ebben is hierarchikusan, egymás fölé rétegezve jelen
nek meg a lelki müködések. Amit később ,.ösztönösnek" neveztek, az 
Descartes számára a test müködése, amit viszont .. tudatosnak", az a léleké . 

. ---------------------------------, 

érzékszerv -+ érzőidegi � befogadás i 

\l \ \ ! l tobozlrungy l szenvedély : 

l i l l 
izom mozgatcJ! ideg akaratlagos mozgás i 

l ..__ l 
l l 
l l 
M------ ---- -----------------------1 

automatikus (ösztönös) 
viselkedések 

test és lélek 
kölcsönhatása 

velünk 
született 
értelem 

Ezt a modellt még Descartes követői közül is sokan támadták. A kriti
ka elsősorban arra irányult, hogy test és lélek -lévén két teljesen külön
böző létező- nem hathat egymásra. A probléma megoldására más javas
latok is születtek a XVII. század folyamán. 

3. 1 .4 Descartes hatása Magyarországon 

Descartes filozófiája, s általában a racionalizmus szellemi áramlata a 
holland egyetemeken tanuló református diákok révén jutott el a három 
részre szakított Magyarországra, főként Erdélybe. Legnagyobb hatású 
hirdetője Apáczai Csere János volt, aki kevesebb, mint húsz évvel 
Descartes főmüvének megjelenése után már kiadta a Magyar Enciklopé
diát. Ebben- Apáczai saját gondolatrendszerének részeként- híven mu
tatta be a nagy francia filozófus tanítását is. 

� reflexek és reflexkörök az 
idegélettanban XVIII .  

,.TEST ÉS LÉLEK KÜZDELME" 

A LELKI MÜKÖDÉSEK 
HIREARCHIÁJA 

� az etológia az ösztönökröl XVI . 

� V1 1.3.2 és 3. 

r- V.6.4 

� a  francia Enciklopédia V11 .6. 1 

253 
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� deizmus Vll .6.2 

f- impetuselmélet V.7.3.2 

PREFORMÁCIÓ 
f- az ókorban. lll. l O. 
� a sejtelmélet a biológiában X. l 

f- a végtelen oszthatóság kérdése 
IIJ .5 

� fajállandóság (Linné) X. l 
� mikroszkóp XIV. 

VII. 3. A racionalizmus 

8. ábra. Apáczai Csere János (1625-1 659} magyar tudós, polihisztor 
Erdélyben Kolozsvárott majd Gyulafehérvárott tanult. 1 648-ban a református 
egyház támogatásával Hollandiába utazott. ahol öt évig foglalkozott filozófiával. 
teológiával, keleti nyelvekkeL természettudományokkal . Noha Descartes tanai 
ekkor még tiltva voltak az egyetemeken. müvei valójában közkézen forogtak. így 
a fiatal ApácZai is megismerkedett velük. Teológiai diplomájának megszerzése 
után megnősült és hozzákezdett egy Descartes filozófiájára alapozott hatalmas 
összefoglaló mü. a Magyar Enciklopédia összeállitásához. 1653-ban hazaérke
zett feleségével és gyermekével Gyulafehérvárra. ahol a tanítás és a ruMták 
mellett olyan müveket adott ki, rnint a Magyar logikátska (tankönyv). a dualiz
mus problémáit feszegető Vüa az emberi értelemröl ( 1 658) és a Philosophia 
Naturalis (Természetftlozófia) ( 1 659). 

3.2 "Ez a világ a lehetséges világok 
legjobbika" (Leibniz) 

3.2. 1 A rejtett terv keresése 

A mechanika sikerei arra késztették a kutatókat, hogy az egész világra 
kiterjedő, egységes fizikai magyarázatot keressenek. Sokan az élőlénye
ket is gépeknek. bonyolult automatáknak látták. Bár e szemléletmód 
gyümölcsözőnek bizonyult, egy nehezen megválaszolható kérdést is föl
vetett. Gépész nélkül nincs gép. Ha az élőlények valóban gépek, ki vagy 
rni szabja meg szerkezetüket? A kor legtöbb tudósa deista volt: elismer
ték és vallották a Teremtő létét, hatását azonban többnyire a "kezdő lö
késre" korlátozták. Ha azonban ebből indulunk ki, el kell fogadnunk, 
hogy az "élő gépezetek" tervrajza is megvolt kezdetektől, azóta pedig 
nemzedékről nemzedékre továbbadódik. E rejtett terv alapján építik fel 
magukat az élőlények. A mechanika élettudományának egyik törekvése 
az volt, hogy ezt a tervet, ezt a mintát anyagi formában találja meg. So
kan úgy gondolták, hogy a leendő élőlénynek parányi méretben jelen kell 
lennie már az ivarsejtben is. Ez az eleve megformáltság (preformáció) 
tana. A preformációtan szerint a megtermékenyülés vagy a születés nem 
lényeges változás, ekkor inkább csak egy akadály hárul el a már eleve 
meglévő forma növekedése elöl. 

A preformációtan új formában vetette fel a végtelen oszthatóság kér
dését. Fel kell tételeznünk. hogy a parányi emberke jövendő utódai is ott 
várakoznak a "homunculus" (lat. emberke) belsejében, abban még ki
sebbek. s így tovább a végtelenségig (vagy legalábbis nagyon sokáig). 
Magától értetődő, hogy e töménytelen csira végtelenü! apró kell hogy le
gyen, így a legkitünőbb mikroszkóp sem képes megmutatni öket. Ez az 
elképzelés rninden furcsasága ellenére jól magyarázta az élők belső 
rendjét, sőt a fajok állandóságát is. 

A preformációtan hitelét egy ideig növelte a XVII. században felfede
zett eszköz: a mikroszkóp is. A lencsék alatt új világ tárult fel a kutatók 
előtt, melynek gazdagsága gyakran fölülmúlta a szabad szemmel látot
takét. Az élőlényekben apró élősködőket fedeztek fel, azok belsejében 
gyakran még kisebbeket. Vajon milyen mélységig hatolhatunk a rnikro
világba, milyen nagyítást kell alkalmaznunk ahhoz, hogy megtaláljuk az 
élet egységeit, a legkisebb élő lényeket? A kutatók egy része úgy vélte, 
hogy ilyen elvi határ nincs, legföljebb rnikroszkópjaink tökéletlenek ah
hoz, hogy továbbhaladhassunk. 
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9. ábra. Az első mikroszkópokban sokan látni vélték a hímivarsejt belse
jében üldögélő emberkét, a .,homunculust" 

Harstoeker rajza a XVIII. századból. 

.Az újabb kori tudósok kutatásai megtanítottak bennünket arra- és ezzel az ész is 
egyetért- hogy azok az élőlények. melyeknek szerveit ismelj ük, vagyis a növények 
és az állatok, nem a rothadásból vagy valamilyen káoszból származnak. amint a 
régiek hitték, hanem előreformált magvakból, következésképpen elóttük létező élő
lények átalakulásábóL A nagy állatok magvaiban kis állatok vannak, amelyek a 
fogamzás által új leülsőt öltenek. amelyet áthasonítanak. és amely módot ad nekik 
a táplálkozásra és növekedésre, hogy azután egy nagyobb szintérre léphessenek 
és hozzájárulhassanak a nagy állat szaporodásához. ( ... ) És ahogyan az állatok 
nem keletkeznek teljesen újonnan a fogamzásban vagy a nemzésben. ugyanúgy 
nem is pusztulnak el teljesen abban. amit halálnak nevezünk; mert ésszerű. hogy 
ami nem természetes módon kezdődött, ne is végzödjék a természet rendjében. • 

Leibniz: A természet és a kegyelem ésszerűen megalapozott elvei 

A preformációval szembenálló kifejlés (epigenezis) tana azt állította, 
hogy e feltételezett csírácská.k léte erősen kétséges, hiszen még senki 
sem látta öket. (A hímivarsejtben üldögélő .homunculusról" csakhamar 
kiderült, hogy képzelődés.) Jól látták viszont a fejlődő tojásban (azokat 
napról napra felnyitva), hogy a kiscsibe fokozatosan alakul ki. rnintegy a 

"
semmiből", a kotlós testmelegétől. A kifejlés tana önmagában semmivel 

sem tudta megmagyarázni a keletkező rendet, az azonban egyértelműen 
következett belőle, hogy e terv nem lehet valami szemmel vagy mikro
szkóppal látható test. 

3.2. 2  A monászok 

A német Leibniz nem fogadta el sem a newtoni fiZikát, sem a descartes-i 
mozgásmagyarázatot. Nem értett egyet azzal, hogy az egynemű, folyto
nos, kitelj ed t tömeg az anyagi világ jelenségeinek hordozója. Descartes 
összetettnek és részekre oszthatónak gondolta a folytonos tömeget. 
Leibniz szerint ez ellentmondáshoz vezet: a részek ugyanis kiteijedtek, 
tehát tovább oszthatók, egészen a végtelenségig. A problémát nem old
hatjuk meg a végtelen oszthatóság határaként feltételezett kiteijedés 
nélküli mértani ponttal, hiszen ezekből nem rakható össze a kiteijedt 
folytonosság. A newtoni 

"
anyagi atomokat" ugyanezért tartotta éssze

rutlen feltevésnek. Ha az atomok kiteijedtek, akkor tovább oszthatóak, 
és így nem lehetnek az .anyag legkisebb részecskéi"; ha nem kiteijedtek, 
akkor nem lehetnek anyagi részecskék. 

Leibniz látta Descartes dualizmusának buktatóit is. Ha a test és a lé
lek két különböző létező, hogyan hathatnának egymásra? 

Leibniz olyan megoldást keresett, amely összhangban volt a kor tu
dományos eredményeivel (a rnikroszkópos felfedezésekkell és az élőlé
nyek belső rendjét magyarázó preformációtannal is. 

Elmélete szerint a dolgoknak valóban vannak elemei, de ezek nem le
hetnek kiteijedtek. Ez az elem a monász, a .részek nélküli egyszerű 
szubsztancia" . •  A monász görög szó, mely egységetjelent, vagyis azt, 
ami egy." Leibniz monászai a preformációtan csíráíra emlékeztetnek: 
olyan 

"
tervrajzok" ezek, amelyek a létezök- pl. egy-egy élőlény- teljes 

életútját tartalmazzák. Amonászok ezért állandó belső változásban van
nak egyik állapotból a másikba. A természet rendjéből az következik, 
hogy ezek az állapotváltozások egymással összefüggenek (pl. tavasszal 

f-- ókori ellenérvek az atomelmélettel 
szemben 111.6. 

f-- VII.3. 1 .3: 
-t VII. 3.3 

MONÁSZOK 

-t egyedfejlődés és genetika XXIV. 
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---?korrelációk a biológiában X.5.1 

MONÁSZOK HIERARCHIÁJA 

---? asszociációk az empirizmusban 
4.1: 4.4 

VII. 3. A racionalizmus 

10. ábra. Gotifried Wilhelm Leibniz (1 646-1 71 6} német .filozófus, matema· 
tikus és tennészettudós 
17 évesen végzett és doktorált a lipcsei egyetemen. majd Jénában jogot tanult. 

Ezután több évet töltött a mainzi érsek szolgálatában, ekkor a vallási türelem 
gyakorlatának elméleti megalapozásán dolgozott. Ez idö alatt jutott el Párizsba 
. ahol megismerkedett- többek között- Malebranche-sal és Huygensszel. to
vábbá Londonba. ahol találkozott Boyle-lal. Itt a Royal Societynak bemutatta 
számológépét. amelyért a társaság tagjal közé választotta, mivel a gép nemcsak 
összeadni és kivonni tudott. mint Pascalé. hanem gyököt vonni, szorozni és 
osztani is. Útban új lakóhelye, Hannover felé (ahol Brunswick herceg könyvtá
rosa lett) 1676-ban egy hónapot töltött Amszterdamban. ahol több kérdést 
megvitatott Spinozával. Jól ismerte Leeuwenhoek és Malpighi mikroszkópos 
megfigyeléseit is. Élete további részét Hannoverben töltötte teljes visszavonult
ságban és elfeledettségben. még a berlini akadémia sem emlékezett meg halálá
ról. pedig alapítója és elsö elnöke is volt. Leibniz jelentöset alkotott a matemati
kában is. Newtonnal szinte egy idöben fektette le az integrál- és 
differenciálszámítás alapjait, a mechanika pedig neki köszönheti a kinetikus 
energia fogalmát Leibniz hatalmas (kb. nyolcvan kötetes) életmüve máig feldol
gozatlan. Néhány írása azonban magyarul is olvasható. 

Mellette: M. C.Escher: Egyre kisebb. A holland müvész rajza Leibniz 
monásztanát szemlélteti. A vég nélküli osztás ellenére a tervrajz. a felépítés 
rendje megmarad. 

egyszerre borulnak virágba a fák és rajzanak ki a méhek). Amonászok 
azonban (példánkban a fák és a méhek .belsö tervrajzai") semmiféle 
kölcsönhatásban nem lehetnek egymással, hiszen nincs kiterjedésük. 
Az, hogy ennek ellenére egyszerre tevékenyek, csak úgy lehetséges, hogy 
minden monász tükrözi bármely másik monász állapotát . •  Minden ma
nász élő, belső tevékenységre képes tükör, amely az univerzumot a saját 
nézőpontjából ábrázolja. " 

A monászok azonban különbözö mértékben vannak ezeknek az is
mereteknek a tudatában. A .csupasz" monászokban csak zajlanak a vál
tozások, de ök nem képesek felismerni ezek összefüggéseit. Egyetlen 
.középponti monasz" az állatok lelke, mely sok ezer egyszerű monasz be
nyomásait összegezi, és azokat egy ideig megörzi (emlékezet). Az állati lé
lek csak tények emlékét örzi (pl. a kutya fél a bottól, amivel egyszer meg
ütötték). az emberi értelem azonban az okok felismerésére, s ezen 
keresztül önmegismerésre is képes. 
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Az összhangot a kölcsönhatás lehetellensége ellenére a monászok 
közötti, előre megállapított harmónia biztosítja. Maí hasonlattal élve: 
a monászok úgy müködnek, míntha mindegyikbe kezdettől fogva be len
ne programozva az összes többi monász viselkedése is. Ez nemcsak az 
egyes monászok esetében van így, hanem a testekben (a köben és a nö
vényben, az emberben és az állatban) is, hiszen ezek különböző aktivitá
si fokú, előre megállapított harmóniában lévő monászok csoportosulá
saí. Ezért test és lélek kapcsolata egyáltalában nem az a csodálatos, 
nehezen megmagyarázható jelenség, aminek a karteziánusok beállítják, 
hanem az egyetemes tükrözés egy esete, a természetes rend része. Ha
sonló ez ahhoz, ahogyan két, azonos partitúrából éneklő kórus vagy két, 
szinkronba hozott óra müködik, pedig nincs közöttük kölcsönhatás. 

Leibniz metafizikája az istenérvekkel válik teljessé. A teremtett mo
nászok nem hordozzák önmagukban saját létezésük okát, ezért ennek 
egy olyan létezöben kell meglennie, amely tartalmazza önmaga létokát; 
vagyis egy szükségszerü létezöben, ez Isten. 

3.2.3 A lehető legjobb világ 

Leibniz filozófiájában a tér nem a fizikaí anyag "tartálya", hanem a 
monászok egyszerre létező különböző állapotainak összessége. Az idő 
pedig az állapotok egymásutánjainak rendje. Egymást logikailag kizáró 
állapotok egyszerre nem jöhetnek létre. A különböző elgondolható vilá
gok éppen abban térnek el egymástól, hogy melyik teljesebb, melyikben 
párosul egyszerre a több különböző állapot a nagyobb fokú renddel. A 
Teremtő úgy alkotta meg a monászokat a közöttük megállapított harmó
niával együtt, hogy a lehető legtöbb különböző állapot és legnagyobb 
fokú rend egyszerre valósulhat meg, ezért ez a lehetséges legtökélete
sebb világ. Ha el lehetne gondolni egy olyan világot, amelyben még több 
(egymást nem kizáról különböző állapot lehetséges, akkor a Teremtő azt 
hozta volna létre. 

•.. az első kérdés. amelyet jogosanjelvethetünk, ez lesz: miért van inkább valami, 
mint semmi? A semmi ugyanis egyszerűbb és könnyebb, mint a valamL Sót, hajel
tesszük hogy a dolgoknak létezniük kell. akkor meg kell tudnunk okolni, hogy miért 
kell így létezniük és nem másképp? 
A világegyetem létezésének elégséges alapját nem találhafjuk meg az esetleges 
dolgoknak egymásutánjában, vagyis a testekben és lelkekben való ábrázolásaik
ban; az anyag ugyanis önmagában közömbös a mozgás vagy a nyugalom iránt. to
vábbá az ilyen vagy amolyan mozgás iránt. és ezért nem találhaljuk meg benne a 
mozgás okát, még kevésbé egy meghatározott mozgás okát." 

Leibniz: A természet és a kegyelem ésszerűen megalapozott elvei 

Leibniz tanítását élesen biráita Voltaíre híressé vált regényében, a 
Candide-ban. Voltaíre kritikája azonban nem érintette a leibnizi gondo
lat lényegét. Ez egy variációs elv alkalmazása, azaz sok elem sokféle el
rendezése oly módon, hogy közben figyeljük: melyik elrendezés a legked
vezöbb (optimumkeresés). 

3.3 ,.A természet a dolgokban rejlő lsten" 

(Spinoza} 

Test és lélek, anyag és gondolkodás, a megismerő egyén és a világ kettős
ségének feloldására, kapcsolatuk magyarázatára Descartes és Leibniz 
különböző megoldást találtak. Abban azonban egyetértettek, hogy az 
eredmény helyességét az értelem használatának helyes szabályaí, a gon
dolkodás törvényei garantálják. Ebben követte öket Spinoza is, aki azon
ban mindkettöjüktöl eltérő eredményre jutott. 

� élőlény és környezet összhangja 
X. 5 

r ontológiai istenérv V. 5. 

TÉR ÉS IDŐ: ÁLLAPOTTEREK 

A TÖKÉLETESSÉG 

r hiány és teljesség (Augustinus) 
V.2.4 

r mi a lét oka? (Augustinus) V. l-3 

VARIÁCIÓS ELV, 
OPTIMUMKERESÉS 
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AZ ISMERET FOKOZATAI 

f- dedukció III.11.4 

SZABADSÁG ÉS DETERMINÁCIÓ 
f- Aquinói Tamásnál V. 

ISTEN AZ EGYEDÜLI LÉTEZŐ 
f- P1ótlnosz emanációtana 1V.7.4 
f- Isten és a világ kapcsolata a 
keresztyén teológiában V. 1-2 

LÉLEK ÉS TEST: EGY 
f- ugyanerről Arisztotelész III.10 
f- Descartes dualizmusa VII.3.1.3 

VU. 3. A racionalizmus 

Spinoza szerint a filozófiának a geometria példáját kell követnie. A 
geometria bizonyosságként elfogadható alaptételekbőL axiómákból in
dul ki, fogalmait pontosan meghatározza és ezekből logikai úton vezeti le 
állításait. Ezt az utat követhetjük Spirioza szerint (Tanulmány az értelem 
megjavításáróO. ha megszabadítjuk az értelmet az érzékelés és a képze
let határozatlan és .zavaros képzeteitőL Ezek alkotják az ismeret legalsó 
fokát ( imaginatio). ami önmagában nem téves. de tévedésekhez vezethet, 
ha nem jelentőségének megfelelöen kezeljük. Ha helyesen használjuk az 
értelmet. akkor mind az igaz képzeteknek (Spinoza szóhasználatával 
ideáknak). mind a bizonyosságnak birtokába jutunk. Az igaz ideák nyel
vi kifejezései a meghatározások, amelyeket derluktiv módon fejthetünk 
ki úgy, hogy az egyes kijelentések közötti kapcsolat magától értetődő le
gyen. Ily módon igaz kijelentések rendszeréhez jutunk. Az ezt a módszert 
követök az ismeret második fokát, a ratiot birtokolhatják. Az ismeret har
madik, legmagasabb foka a scientia intuiti.va. ez azonban egyedül Istené. 

Ezen a módszeren alapszik Spinoza fő müve. az Ethica. ordine geo
metrico demonstrata (Etika. geometriai módon bizonyítva). Az Etika meg
határozások, sarktételek (axiómák) és tételek rendszere. 

Spinoza a következő fogalmakat definiálja: véges; szubsztancia; a 
szubsztancia különbözö tipusú tulajdonságai; szabad; Isten; örökkéva
ló. Ezek közill legfontosabb a szubsztancia és a szabadság meghatározása . 

• Szubsztancián azt értem, ami magában van és magábanfogható jel. azaz aminek 
fogalmát más dolog Jogalma nélkül alakíthatJuk kL (3. meghatározás) 
Szabadnak mondjuk azt a dolgot. amely egyedül természetének szükségszerúsé
génél fogva létezik. s amelyet egyedül önmaga determinál cselekvésre. Szükség
szerűnek eUenben. vagy helyesebben kényszerűnek mondjuk azt a dolgot. amelyet 
másvalami determinál bizonyos és meghatározott módon való létezésre és múkö
désre. (7. meghatározás)" 

Spinoza: Etika 

ll. ábra. Baruch (Benedictus) Spinoza (1 632-1 677) -filozófus 
Amszterdamban született zsidó családban. 18 éves korában kezdte el a latin 
nyelvet és az .új tudományokat" tanulmányozni. Megismerte Kopernikusz. Ga
lilei, Kepler, Harvey, Huygens és Descartes műveit. A Biblia értelmezésével kap
csolatban összeütközésbe került a zsinagóga elöljáróival, ezért kiközösítették. 
Ezután optikai lencsék csiswlásából tartotta fenn magát. Művei híressé tették, 
baráti köréhez tartozott a kor számos szellemi vezetője. pl. Huygens és Jan de 
Witt is. Fő műve. az Etika csak halála után jelent meg. 

Spinoza szerint a szubsztancia maga a létező, az, ami külsö hatások
tól független, így aztán meg sem szűnhet. Ilyen létező azonban csak 
egyetlen lehet. Isten. Az ö végtelen lény természetéből végtelenül sok lé
nyegi sajátosság (attribútum) létezése következik, az ember azonban 
véges értelmével közülük csak kettőt képes megismerni, a kiterjedést és 
a gondolkodást. Ezek tehát az egyetlen szubsztancia sajátosságai, .ame
lyekben semmi közös sincs, és így egymásbólfelfoghatatlanok". Spinoza 
szerint éppen ez okozta az eddigi magyarázatok kudarcát, mivel a filozó
fusok a kiterjedést és a gondolkodást- tévesen-egyaránt szubsztanciá
nak feltételezték, holott ezek csak az egyetlen szubsztancia sajátosságai. 

Mindkettö végtelen szám ú egyedi dologban nyilvánul meg, ezek az ér
zékileg tapasztalható létezők. A kiterjedés megnyilvánulásai a testek. a 
gondolkodásé pedig pl. a valóságos értelem, a szeretet, a vágy. Bár a 
szubsztancia sajátosságai között nem lehet kölcsönhatás. vannak olyan 
dolgok, amelyek a két sajátosság együttes megjelenései. Ennek az 
.együttes előfordulás" -nak a legérdekesebb esete az ember. akinél a ki
terjedés megnyilvánulása a test. a gondolkodásé pedig a lélek. A lelki és 
a fizikai történések párhuzamassága Spinoza rendszerében nem meg
lepő, hiszen ugyanazon dolog két különbözö oldalát látjuk változni. így 
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pl. ha szégyenkezem és ezzel egyidejűleg elpirulok, akkor a lelki változás 
(szégyen) és a testi (elpirulás) közül egyik sem oka a másiknak, de mind
két jelenség ugyanannak a folyamatnak a megnyilvánulása. 

A kiterjedés rendszerét a tudományok - a geometria, a mechanika és 
a biológia -tanulmányozzák, különböző szinteken. Ezeknek a tudomá
nyoknak a módszerével felépíthető a gondolkodás rendszerének tudo
mánya is . •  Az emberi cselekedeteket úgy fogom tekinteni, mmtha vonalak, 
síkok vagy testek lennének." - mondja Spinoza. Az emberek cselekedeteit 
három alapvető indulat vezérli: a vágy, az öröm és a szomorúság. Az 
ember törekvéseit olykor tudatosság kiséri, ez a vágy. Az öröm a szer
vezetnek egy magasabb tökélyre jutása, a szomorúság pedig egy töké
letlenebb állapothoz érkezés. Az összes többi érzelem e háromból 
származtatható, aszerint. hogy külső tárgyak ideáihoz megfelelő vagy 
nem megfelelő módon kapcsolódnak. Például .a szeretet az az öröm, 
amelyet egy külső ok eszméje kisér''. A világos és határozott ideákkal 
rendelkező ember megfelelő képpel rendelkezik saját indulatairól és cse
lekedeteinek okairól, így azok saját természetéből fakadnak - tehát 
ennyiben szabad. De a véges létezők, így az ember cselekedeteinek oka 
csak korlátozott mértékben eredhet saját természetéből, mivel egymás
sal kölcsönhatásban álló testek rendszerének része. A saját állapotáról 
alkotott megfelelő képbe viszont ennek tudása is beletartozik. Ez a tudás 
azonban, mivel egy magasabb szintre jutást jelent, csak örömet okozhat, 
ezért a szabad ember nem gyűlölhet senkit, még azt sem, aki fájdalmat 
okoz neki. Egy végtelen egész, bárha determinált részének lenni, és ezt 
tudni: Spinoza számára ez jelenti azt az örömöt, amit .Isten mtellektu.ális 
szeretetének" nevez. 

Isten cselekedeteinek oka kizárólag saját természetéből eredhet. te
hát csak saját természetének megfelelően cselekedhet, éppen úgy, aho
gyan .egyedül csak a saját természetének kényszerűségéből kifolyólag 
létezik." A teremtett dolgokat viszont külső okok kényszerítik létezésük
re és cselekvésükre. Például egy eldobott kö megtartja mozgását a hatás 
megszűnte után is. Ha gondolkodni tudna, tudatában lenne igyekezeté
nek, hogy megtartsa mozgását, és azt hinné, hogy ez azért van így. mert 
ö szabad és ezt akarja. Hasonló a helyzet az ember szabad akaratával is. 
Spinoza szerint az emberek mindig tudatában vannak vágyaiknak, de az 
okokról. amelyek vágyaikat irányítják. többnyire mit sem tudnak. Az 
ilyen ember kényszerűségből cselekszik akkor is, ha ezt saját elhatáro
zásából teszi. 

Ezzel a szabadságfelfogással szorosan összefügg Spinoza teleológia
ellenessége. Ha a világon minden, maga a világ is Isten lényegének 
szükségszerű folyománya, akkor Istennek nincs szüksége arra, hogy va
lam.iféle cél szerint cselekedjen. Minden, ami az egyetlen, örök, végtelen 
szubsztancia természetéből következik, az létre is jön, előzetes cél kitű
zése nélkül is - és csak az jön létre . 

. ·u_;, ." . 

a) b) c) d) 

12. ábra. Test és lélek kapcsolata 
Spinoza szerint 
A kiterjedés és a létezés egyaránt a 
létező (a szubsztancia) tulajdonsága. 
de egyszerre csak az egyiket tanul
mányozhatjuk. Ez hasonlít a .fej vagy 
írás" játékhoz: ugyanazt az érmét for
gatjuk, de egyszerre csak az egyik ol
dalát láthatjuk. 

AZ ELDOBOTT KŐ GONDOLATAI 

r- a sztoikusok a szabadságról!V. 7.3 
� kényszercselekvés, neurózis XVII. 

TELEOLÓGLruELLENESSÉG 
�van-e célja az állati 
viselkedéseknek? XVI. 

13. ábra. Szabadság és determiná
ció Spinoza rendszerében 
Az eldobott kő pályáját külső ok 
kényszere határozza meg (a). Az élőlé
nyek viselkedése is determinált, s mi
vel jórészt külső kényszerek- táplá
lék, ragadozók - szabják meg, nem is 
szabad {b). Az ember helyzete ugyan 
szintén determinált, ám értelme se
gitségével képes e determinációk 
mind telejesebb megismerésére (c). 
Egyedül lsten a tökéletsen szabad. 
mivel semmilyen külső ok nem deter
minálhatja (d). 
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t- G. Bruno panteizmusa VI .3.3 

Summa 

Kérdések, problémák 

VD. 3. A racionalizmus 

.A természet nem cél kedvéért alkot: az az örök és végtelen lény ugyanis, amelyet 
Istennek vagy természetnek nevezünk. ugyanazzal a szükségszerűséggel alkot. 
amellyel létezik. Isten vagy a természet cselekvésének és létezésének egyazon 
alapja és oka van. " 

Spinoza: Etika 

Spinozát kortársai istentagadással vádolták, mások emiatt becsül
ték. Ö maga ugyan elutasította ezt a vádat, ám tény, hogy istenfogalma 
igen messze került a Biblia istenképétőL 

A racionalizmus szertnt ismereteink végső forrása az értelem, és 
helyességüket ts az értelem garantálja. A világ és gondolkodásunk 
rendszere tökéletesen megfelel egymásnak. A filozófia feladata a meg
ismerés helyes módszeretnek kidolgozása (részekre bontás, haladás 
az egyszerutől a bonyolultabb felé, deduktív módszer). 

Descartes filozófiájában az egyik létező a gondolkodó dolog Oélek, 
res cogttans), a másik a kitetjedt és mozgó testek világa (res extensa) 
- dualizmus. A két szubsztancta kapcsolatát és létét lsten teszt lehe
tővé. 

Leibniz szertnt végtelen sok aktív szubsztancia létezik, amelyek 
közötti, kölcsönhatás nélküli együttműködést az eleve meghatáro
zott harmónia biztosítja. Ezt Isten teremti meg közöttük. 

Spinoza szertnt egyetlen szubsztancia létezik, Isten. A benne 
szükségszerüen létező lehetőségek megvalósulása a természet, ben
ne az emberrel. 

l .  Hasonlítsuk össze Descartes világkeletkezés-modelljét az ősi mítikus kozmogóniákkal (Kalevala, Rhind
papirusz). Milyen hasonlóságokat és különbségeket fogalmazhatunk meg? 

2. Eljuthatunk-e Descartes módszerével Bacon ködképeinek megszüntetéséig? 

3. Kíséreljük meg Bacon, illetve Descartes módszerét alkalmazni az alábbi jelenségek megismerésére! (Tételez
zük fel, hogy a szakkönyvek nem állnak rendelkezésünkre, az ismereteket tehát nekünk magunknak kell 
megszereznil) Készítsünk vázlatot: mit, milyen sorrendben. milyen eszközökkel vizsgálnánk meg! Mely eset
ben melyik módszer látszik használhatóbbnak? 

- a sakkjáték (szabályai, célja) 
- az alkohol hatása az élőlényekre 
- szilárd anyagok oldhatósága vízben 
- egy óra szerkezete és működése 

4 .  Baconhoz hasonlóan Newton is viszolygott a hipotézisektől ("Hipotheses non fingo", lásd VI. fejezet!) Newton 
azonban -szemben Baconnal -jelentős természettudományos eredményeket ért el. Mi lehet a különbség 
oka? Mi a hipotézisek szerepe a tudományos kutatásban? 

5. Hasonlítsuk össze a preformációelmélet homunculusát és Leibniz monászait! Ugyanazt jelenti-e a kettő? Ér
vényét vesztette-e e monásztan akkor, amikor a jó minőségű mikroszkópok megmutatták, hogy a homuncu
lus nem létezik? 

6. Mind a sztoicizmus, mind Spinoza az embert egy harmonikus egész determinált részének tekinti. Azonos 
következtetést vonnak-e le ebből? 

7. Szabad-e-spinozai értelemben-az a nlozófus, aki műveit a várható következmények miatt nem jelentetheti 
meg? 

8. Lehet-e szabad egy kő? Jelent-e különbséget, ha a kő helyére egy élőlényt, esetleg egy embert képzelünk? 
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4.  Az empirizmus 

4. 1 "Semmi sincs az értelemben, ami ne lett 
volna meg előbb az érzékekben" (Locke) 

Az empirizmus a konkrét. egyes dolgokról szerzett tapasztalatainkban 
találja meg ismereteink forrását és a gyakorlati alkalmazásban azok iga
zolását. Míg a racionalizmus föként a kontinensen terjedt (Franciaor
szág, Németalföld, német fejedelemségek). addig az ernpírizmus a XVII. 
század Angliájában vált uralkodó filozófiává. A különbség lehetséges 
okai közül az egyik a filozófiai hagyományokkal, a másik a társadalmi 
háttérrel kapcsolatos. 

A késö középkori Britanniában a skolasztikus filozófia nominalista 
ága vált meghatározóvá, ami szerint a fogalmaknak nincs önálló létezé
sük, ezzel csak az egyedi dolgok, jelenségek bírnak. Ugyancsak nomina
lista hagyomány volt a sokszor éles tekintélyellenesség is, amH aztán F. 
Bacon filozófiája egyetemes elvvé fejlesztett (harc a .ködképek" ellen). 
Ezzel egyidejűleg-a polgári forradalom lezajlása után-kiméletlen gaz
dasági verseny indult meg. A gazdaság igénye pedig tág teret nyitott a 
technikai és tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásának, és ez
zel is ösztönözte a tudományok fejlödését. A természettudományok-fö
ként a fizika-eredményei váratlanul hasznosnak bizonyultak: a newto
ni mechanika az összes tudományok példaképévé vált. A baconi gondolat 

-a tudás: hatalom- a gyakorlatban igazolódott. 
Ebben a szellemi környezetben az empirikus filozófusok föként azt 

vizsgálták, hogy az egyes tapasztalatok hogyan szervezödnek tudássá, 
azaz mi a kapcsolat az érzékelés és az értés között. Az új filozófia elsö 
nagy hatású hirdetöje az angol John Locke volt. 

Locke célja Jelkutatni az emberi tudás eredetét. bizonyosságát és ter
jedelmét. egyszersmind a hit. a vélemény és az igaznak tartás alapjait és 
]okait". Locke véleménye szerint fölösleges velünk született eszméket fel
tételezni. hiszen megvan a képességünk arra, hogy a dolgokról fogalma
kat alkossunk. De hogyan történik ez? Locke elmélete szerint a külvilág 
tárgyai érzékszerveinken keresztül hatnak ránk-ennek mechanizmusa 
ugyan nem eléggé világos, de tény. hogy így van-és ennek nyomán el
ménkben .. ideák" jönnek létre. Ö maga így határozta meg ezeket: 

.. Mit jelent az idea kifejezés? 

... ez a műszó nézetem szerint legalkalmasabb mindannak megnevezésére. amit az 
ember gondol. bármi legyen is gondolkodásának tárgya. ezzel szaktam kifejezni 
mindazt. amit káprázaton. jogalmon vagy bármi máson értünk. ami az elmét gon
dolkodás közben foglalkoztatja. ( . . .  ) Azt hiszem. mindenki könnyen hozzájárul ah
hoz a megállapitásomhoz. hogy ilyen ideák vannak az emberek elméjében: min
denki rájuk talál önmagában. és mások szavai és tettei mindenkit meggyáznek 
arról. hogy a többi emberekben is elófordulnak. " 

Locke: Értekezés az emberi értelemról 

Létezhetnek-e bennünk olyan ideák is, amelyek velünk születettek? 
Ezt a lehetöséget Locke hosszas vizsgálódás után elvetette. mert nem ta
lált egyetlen olyan példát sem, ami igazolta volna . .. Semmi sincs az érte
lemben, ami ne lett volna meg előbb az érzékekben"- hirdette. Ebböl az is 
következik, hogy lelkünk születésünkkor még .. üres": ,.tabula rasa" azaz 
.. üres tábla". Csak tapasztalatainkkal telik meg lépésröl lépésre. mint 
.. bútorokkal az üres szaba". 

EMPIRIZMUS 

rV. 5.2 

f- VII.2 

--? a mechanika alkalmazása 
• a földrajzban VIII.2-4 
• a biológiában X. 

LOCKE .. IDEÁl" 
f- az .ideák" Platónnál Ill . 8 . 

--? az érzékelés élettana XVIII. 
--?az érzékelés pszichológtája XVI. 

.. TABULA RASA" 
f- az emlékezés viasztáblamodellje 
Platonnál III. l0 .2 
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KÉPZETTÁRSÍTÁS 
-7 megszokáson alapuló társitás 
(Hume) VI1.4.4 
-7 feltételes reflexek Pavlov szerint 
XVI. 

1 5. ábra. A világról szerzett tudá· 
sunk asszociációkkal való gyara· 
podása Locke szerint 
Ugyanarról a tárgyról nyert látvány 
(l ) .  izérzet (i) . tapintás (t), stb. egy
szerű ideákat (elemi érzeteket) hoz 
létre (a rajzon: geometriai formák). 
Ezek gyakoii együttes megjelenése 
kapcsolódásukat asszociációjukat 
eredményezi (geometriai formák sötét 
alapon) . Létrejön az .. alma" képzete. 
az összetett idea. 
Összetett idea keletkezhet úgy is, 
hogy idöben egymást követö érzetek 
összetartozását ismerjük fel. Ilyen pl. 
a .Hold" ideája. amely a holdfázisok 
(1 .• 2 . .  3 . )  látványainak összessége 
(asszoclátuma). 
Az olyan nagy gondolkodók, mint 
Newton (lent) azzal emelkednek ki az 
átlagból. hogy távoli, a legtöbb ember 
számára összefüggéstelen ideák kö
zött teremtenek kapcsolatokat. új , 
még összetettebb ideákat hozva létre. 
Newton pl. felismerte az alma és a 
Hold lényegi hasonlóságát (súlyos 
testek). Ez a felismerés megfigyeléseit 
(m) és kísérleteit (k) is irányította. 

VD. 4. Az empirizmus 

14. ábra. John Locke (1632-1 704) angolfilozófus és orvos 
Oxfordban alapos képzést kapott f!lozófiából, melyet szivböl gyülölt. Egyetemi 
tanárrá választása után ('1659) föleg a természettudományok érdekelték, 
Robert Boyle-hoz füzödö barátsága révén megismerte a korabeli fizikai és kéml
ai kutatásokat. Valójában azonban az orvostudományok érdekelték. ebböl ké
pesítést és praktizálás! engedélyt is szerzett. Filozófiai érdeklödése Descartes 
müveinek hatására éledt újjá. 1 666-ban kapcsolatba került Ashley lorddal, aki
nek hamarosan barátja, háziorvosa. tanácsadója. különbözö ügyeinek intézöje 
lett. A lord meglehetösen változatos politikai pályafutása erösen befolyásolta 
Locke életét is. több ízben kénytelen volt külföldre távozni. Pártfogójának halála 
után jobbnak látta egy ldöre Hollandiában letelepedni, ekkor tanári állásából is 
elbocsátották. Az 1688-as whlg forradalom után hirtelen Ismét népszerü lett, 
politikai hivatalokat töltött be, több müve is megjelent. Még 1 67 1 -ben irt két 
rövid fogalmazványt. ezekból nött ki a következö húsz év során fö müve, az Ér
tekezés az emberi értelemről.. 

Érzékszerveink passzívan fogadják be az egyszerű ideákat (elemi ér
zeteket, pl.: színeket, hangokat). Miközben elménk ezekkel foglalkozik, 
megfigyelhetjük tevékenységét, és ennek a belső tapasztalásnak (reflexi
ónak) következtében újabb, immár összetett ideákra tehetünk szert. 
Elménk egész tevékenysége az ideákkal való foglalkozást jelenti. Ennek 
módja Locke szerint az elme aktiv tevékenysége: a képzettársítás, az 
asszociáció. Asszociáció útján hibás következtetésekre is juthatunk, ha 
a valóságnak nem megfelelő kapcsolatok épülnek ki elménkben. Ilyenek 
például az indokolatlan félelmek vagy a babonák. 

"A manók és koboidok ideáinak valójában semmivel sincsen több köze a sötétség
hez mint a fényhez, és mégis, ha egy ostoba dqjka a gyermeknekfejébe veri, hogy 
azok a sötétséggel együtt járnak, lehetséges, hogy az a gyermek soha életében 
nem tudja attól elválasztani olcet. A sötétség azontúl mindig azokat a félelmes ideá
kat hozza magávaL " 

Locke: Értekezés az emberi értelemről 

l .  2. 3. 

elJ.: o l) 
)� 
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VU. 4.2 ,.Létezni annyi, mint érzékelve lenni" (Berkeley) 263 

Az elöbbi példa is jelzi, hogy az összetett ideáknak nem kell feltétle
nül tudatossá válniuk: vágyak, szorongások, szokások, ellenérzések tö
mege alakulhat ki bennünk, anélkül hogy kiváltó okaikkal tisztában 
lennénk. Ugyanez a példa mutatja, hogy a képzetek néhány asszociáció
ja rendkivül tartós lehet (Locke szerint így keletkeznek a rögeszmék), 
máskor viszont a kelleténél hamarabb bomlanak fel (feledékenység). 

Ha elménknek valójában csak ideákkal van dolga, akkor tudásunk is 
csak ezekre vonatkozhat. A tudás Locke definíciója szerint .. ideáink 
egymással való kapcsolatának és megegyezésének vagy meg-nem-egye
zésének észrevevése". Továbbra is nyitott maradt az a kérdés, hogy mit 
jelent ideáinknak a .. dolgok valóságos létével való megegyezése", hiszen 
e kettö -elmélete alapján -nem vethetö össze úgy. hogy .. mindkettöt 
megszemlélem" (bármilyen érzékelés eredménye csakis újabb idea le
het). 

16. ábra . .,Ez nem egy pipa" - R. Magritte vallon festő képe 
Valóban nem pipát látunk. hanem egy festményt. A vonalak lefutása emlékez
teti a nézöt az .. igazi p!pára" - de honnan tudjuk. milyen az .. igaz! pipa"? Locke 
empirizmusa erre a kérdésre nem ad választ. 

4.2 "Létezni annyi, mint érzékelve lenni" 

(Berkeley) 

Berkeley kiindulópontja Locke-hoz hasonló - ám egészen más következ
tetésre jutott. Ha tudásunk .. csak" az, aminek Locke tartja. akkor nem 
lehetünk biztosak abban, hogy a tárgyak valóban olyanok. amilyennek 
véljük öket, söt, még abban sem. hogy egyáltalán léteznek. Ezt a véglete
sen szkeptikus álláspontot azonban Berkeley sem volt hajlandó elfogadni. 

A probléma az anyagi dolgok és róluk alkotott i deáink kapcsolatában 
rejlik. Ha az a feltételezés, hogy a dolgok okozzák ideáinkat. ilyen ered
ményekhez vezet, ráadásul erröl a kapcsolatról nem is tudunk biztosat 
mondani, akkor miért ne lehetne fordított a viszony? Tegyük fel, hogy a 
dolgok nem mások, mint ideák gyűjteményei! Csak az van, amit érzé
kel ünk. a .. létezni" igét helyettesíthetjük ezzel: .. érzékelve lenni" ( .. Esse 
est percipi"). Ebben az esetben szinte ugyanazt elmondhatjuk a megis
merésröl, amit Locke, de az ideák mögé nem kell semmiféle .. testeket" 
képzelnünk. 

Berkeley elmélete két kérdést vet föl. Egyrészt: mi az oka ideáinknak? 
Másrészt: kinek az érzékleteit fogadhatom el igaznak? Az egyik lehetsé
ges válasz úgy szól, hogy csak a magam érzékleteit fogadhatom el (hiszen 
bárki máséról is csak ezen kersztül értesülhetek) és mivel ezek maguk a 
.. dolgok". nincs is mélyebb okuk. Eszerint pl. egy asztal csak addig és 
azért van, amíg látom, utána megszűnik. 

Berkeley azonban nem fogadhatta el ezt a megoldást. mert biztos volt 
az általános érvényű természeti törvények létében. és abban az alapelv
ben is, hogy minden jelenségnek van oka (így tehát érzékleteinket is kelti 
bennünk valami.) Ha pedig így van, akkor a sok megfigyelö csodálatosan 
egybehangolt érzékelése is magyarázatra szarul. Mi okozza pl. .  hogy sok 
ember egyöntetűen azt érzékeli: az elengedett kö leesik? Berkeley megol
dása a következö: az ideák mindenképpen tudatokban. elmékben létez
nek - kell tehát lennie egy univerzális elmének, ami az ideálnkat 
okozza. Ez az univerzális elme csakis Isten lehet: az ö akarata. hogy ide
áink olyan rendszerességgel és rendezettséggel jelennek meg, ahogy azt 
tapasztaljuk. 

SZORONGÁSOK, RÖGESZMÉK 
� magyarázatuk Freud szer!nt XVII. 

MILYEN A .. KÜLVILÁG"? 
� Kantnál Vl1.5. 

+- szkeptic!zmus IV. 7. 1 

.. ESSE EST PERCIPI" 

CSAK AZ VAN, AMIT ÉRZÉKELEK? 
+- szafisták lll. 7.1 

+- az összehangoltság magyarázata 
Letbiznél Vl1.3.2 

UNIVERZÁLIS ELME 
+- Allah akarata az iszlám 
misztikában V.4. 
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264 VII. 4. Az empirizmus 

1 7. ábra. George Berkeley (1 685-1 753) lelkész, filozófus 
Írországban született angol protestáns ösöktöl. és bár anglikán hitéhez egész 
életében hü maradt. írnek tartotta magát. 1 707-ben pappá szentelték. késöbb 
föesperes. majd püspök lett. Legfontosabb müveit egészen fiatalon írta (Érteke
zés a látásnak egy új elméletéröl. 1 709: Tanulmány az emberi megismerés 
alapelveiröl. 1 7 10: Három párbeszéd Hylas és Philonous között. 1 7 1 3). a késoo
biekben csupán magyarázta és védelmezte nézeteit. Életének egyik jelentös ese
ménye. hogy egy föleg missziós célokat szolgáló egyetemet szándékozott alapíta
ni Bermuda szigetén. E célból át is hajózott Amerikába. de terve a megígért 
támogatások elmaradása miatt végül is kútba esett. 

Alatta: Berkeley véleménye szerint ez a hintaszék annyi. amennyit belöle érzé
kel. Egy másik szemlélö saját érzeteiról mondhatja el ugyanezt. A dolgok objek
tív létét lsten teszi lehetövé. aki folyamatos és mindenre kiterjedö érzeteivel 
tartja fenn a világot. 

.Hülasz: Tegyük jel. hogy megsemmis ülnél: nem gondolod lehetségesnek. hogy az 
érzékszervekkel észlelhető dolgole továbbra is léteznek? 
Philonusz: Dehogynem csakhogy akkor egy más elmében kell létezniök. Amilcor 
megtagadom az érzélei dolgoletól az elmén kivüli létezést. nem sajátosan a magam 
elméjére gondolok, hanem az összes elmélcre. Mármost világos. hogy a dolgoknak 
az én elmémern kívül létezésük van; mert a tapaszialat azt diktálja. hogyfüggetle
nek tőle. Van tehát valamilyen más Elme. ahol azokban az időközöleben léteznek. 
amikor én nem észlelem őket: mint ahogy léteztek a születésem előtt. és léteznijog
nak az én jeltételezett megsemmisülésem után is. És mivel ugyanez érvényes min
den véges teremtett szellemre. ebből szülcségképpen következik. hogy kell lennie 
egy mindenütt jelenlevő. örökkévaló Elmének, amely minden dolgot ismer és magá
bafoglal. s olyan módon és olyan szabályok szerint táJja elénk. amelyeket 6 maga 
rendelt el. mi pedig természeti törvényelenek nevezünk. " 

Berkeley: H illasz és Philonusz három párbeszéde 

Newton korában nem lehetett kitérni az elől a kérdés elől. hogy ha 
nem az _anyagi világgal" . akkor tulajdonképpen mivel foglalkoznak a fi
zikusok? Berkeley De motu (A mozgásról, 1 72 1 )  c. művében szellemes 
választ ad: szerinte a fizikának pusztán annyi a szerepe, hogy előrejel
zéseket adjon egzakt matematikai kifejezésekkel, és ehhez a _korpusz
kuláknak" (pl. az atomoknaki nem szükséges anyagi létezést tulajdoní
tani, ezek csak hipotézisek, amelyek megkönnyitik a matematikai leírást. 
A newtoni ftzikának azonban ebben az időben olyan nagy tekintélye volt, 
hogy Berkeleynek ezt az érvelését a kortársak egyértelműen elutasították 

4.4 "Nem vagyok más, csak egy csokor idea" 

(Hume) 

Hume célja az emberi természet igazi empirikus tudományának megala
pozása, és ezzel az eddigi filozófia hibáinak kiküszöbölése volt. Hiszen 
ha Locke és Berkeley szinte azonos kiindulópontból ennyire más követ
keztetésekhez jut, akkor joggal kétkedhetünk mindkét tanításban. Első 
lépésként az értelmet és a szenvedélyeket kell megvizsgálni, ezektől függ 
ugyanis minden ítéletünk és cselekedetünk. Ennek megfelelően az Érte
kezés három részből áll: .Az értelemr&", .A szenvedélyekről" és .Az er
kölcsről ". Az alább ismertetett gondolatok az első részböl valók. 



forrasok_szurke.indd   265 2017. 02. 15.   8:46

VII. Summa 

Hume-elfogadva Locke-nak az összetett ideák keletkezéséről vallott 
felfogását-alaposan megvizsgálta a képzettársítások lehetséges módja
it. úgy találta, hogy három lehetséges asszociációs elv teremthet kap
csolatokat. Vagy azok az ideák kötődnek egymáshoz, amelyek hason
lóak voltak, vagy amelyek térben-idóoen érintkeztek, vagy általunk 
ok-okozatinak nevezett kapcsolatban álltak egymással. "Csak ezek 
kapcsolják össze gondolatainkat. valójában ezek alkotják számunkra a 
világegyetem kötőanyagát"- írta. Vagyis ezek az elvek nem a külvilág 
bármit is értsünk ezen - sajátosságai, hanem inkább elménk működésé
vel függenek össze. Mit jelent ez pl. az okozatiság esetében? 

.Nézzünk tehát két tetszőleges tárgyat. amelyet oknak. illetve okozatnak neve
zünk. és vizsgáljuk meg ezeket mindenjelól. hogy megtaláljuk a benyomást. 
amelyból ez a módjelettjontos ideánk ered. Mindjárt észreveszem. hogy nem ke
reshetem a kérdéses benyomást a tárgyak valamilyen sajátos tulqjdonságában. 
merl bármelyik tulajdonságukat szemelném Ici, mindig találnélc olyan tárgyat, 
amelyben nincs meg ez a tulqjdonság. és amelyet mégis oknak. illetve okozatnak 
nevezünk. Sőt. valójában minden - bennünk vagy rajtunic kívül - létező tárgyat ole
nak és okozatnak kell tekintenünk, holott nyilvánvalóan nincs olyan tulajdonság. 
mely egyetemesen megilletne minden létezőt. és így feljogosítana rá. hogy így ne
vezzük mindegyiket. -

Hume: Értekezés az emberi természelról 

Ha az okság ideája nem származhat a tárgyak tulajdonságaiból, ak
kor a közöttük lévő viszonyokból eredhet. De ha közelebbről megvizsgál
juk a kérdést. észrevehetjük, hogy az oknak és okozatnak nevezett 
tárgyakról szerzett benyomásaink mindig csupán az érintkezés és az 
egymásutániság alapján kapcsolódnak össze. Például a tüzet mindig 
forróság kiséri, ezért ha tüzet látunk, forróság jelenlétére következte
tünk. Vagyis az a hit, amellyel az okozatiság szükségszerűségét illetjük, 
nem más. mint a tapasztalat rendszerességéből fakadó megszokás. Ki
csit másképpen fogalmazva: az ok-okozati viszony létezése sem logikai , 
sem empirikus érvekkel nem bizonyítható, akárcsak az anyagi dolgokba 
vetett hitünk. 

Hasonlóan vélekedik Hume arról is, amit "én"-nek nevezünk. Az ide
ákon és a benyomásokon kívül nincs más, ezek az egymásra következés, 
a hasonlóság és az okozatiság viszonyaiban állnak egymással. más való
di kötelék nincs közöttük Az Én nem más, mint elmeszülemény, egy 
képzeletbeli zsinór, amelyre gyöngyök vannak felfűzve. De ki vagy mi 
képzeli el a zsinórt? És honnan veszi a gyöngysor saját létezésének bizo
nyosságát? Ezekre a kérdésekre Hume a "szkeptikus előjogára" hivat
kozva nem válaszol. 

Az ,. érintkezés" és az ,. egymásutániság" szükségessé teszi a tér és az 
idő vizsgálatát. Ezek nem benyomások, nem lehetnek benyomások 
összekapcsolódó csoportjai sem. Mindkettő .,mód": az idő az a ,.mód", 
ahogyan észleleteink előfordulnak, vagyis egyszerre vagy egymás után, a 
tér pedig az a ,.mód", ahogyan a színes és a megfogható pontok elrende
ződnek, azaz egymás mellett. 

Az empirizmus szerint tudatunk tartalma a külvilág puszta lenyo ma
ta, amely az érzékelés során keletkezik. Ennek mechanizmusa nem 
ismert; ugyanígy nyitott marad az a kérdés, hogy azok a viszonyok. 
amelyeket tudatunk ezeknek a képzeteknek tulajdonít, mennyiben fe
lelnek meg az őket okozó tárgyak valóságos viszonyainak, hiszen 
ezek nem érzékelés eredményei. 

ASSZOCIÁCIÓS ELVEK 
f- VII.4.1 
--? Pavlov kísérletei XVI. 

265 

18. ábra. David Hume (1 71 1-1 776) 
skótfilozófus 
Legfőbb törekvése az irodalmi hírnév 
megszerzése volt. ezt főleg erkölcsi. 
politikai, és közgazdasági esszéivel. 
valamint történeti tárgyú múveivel 
érte el. Bár pályázott filozófiapro
fesszori állásra, ennek elnyerését az 
egyház megakadályozta. Néhány évig 
a párizsi brit nagykövetség titkára 
volt. és ezalatt a francia társasági élet 
jeles alakja lett. kapcsolatban állt 
Rousseau-val és az enciklopédisták
kal is. Első ftlozófiai múve. az Érteke
zés az emberi természetről huszonhat 
éves korában. tízévi megfeszített 
munka után készült el. 

AZ ÉN: KÉPZELETBELI ZSINÓR 
f- az .én" bizonyossága 
Augustinusnál V.2 .2 ;  Descartes-nál 
VII.3 . 1  
f- egyén és perspektíva viszonya 
VI.3 . 1 
--? a személyiség formálódása a 
pszichológiában XVII. 

Summa 
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MI TESZI LEHETÖVÉ A 
TAPASZTALATOT? 

� az érzékelés élettana XVIII. 

A FILOZÓFIA .. KOPERNIKUSZI 
FORDULATA" 

f- VI .  l .  

5.  " . . .  az ész csak azt látja át, amit maga 
a saját terve szerint teremt" (Kant) 

5. 1 A kanti kérdésfeltevés 

Hume hatására Kant felismerte, hogy következetesen végigvitt formájá
ban mind az empirizmus, mind a racionalizmus zsákutcába vezet. 
Ha ismereteink egyetlen forrásának az érzékelésre leszűkített tapaszta
latot tartjuk, akkor nem tudjuk megmagyarázni, hogyan lesz az érzékle
tek zűrzavaros összevisszaságából .. tapasztalat", amelyet ráadásul az a 
szilárd meggyőződés kisér, hogy ez egy törvényszerűségekkel rendelkező 
világ képe. Ha pedig biztos ismereteink forrásának az elmét tartjuk, ak
kor átfogó, logikus, mindenre magyarázatot adó rendszereket alkotha
tunk, csak éppen azt nem tudhatjuk, mi köze van a bennünket körülve
vő .. valósághoz". 

Kant felismeri, hogy a kulcsprobléma a tapasztalat mibenléte, és fel
teszi azt a kérdést, amivel eddig a filozófia nem foglalkozott: mi teszi le
hetövé magát a tapasztalatot? Pontosabban fogalmazva: megismerő
képességünknek milyen tulajdonságai, milyen szerkezete az, ami a 
világnak éppen ilyen tapasztalati ismeretét adja? Kant figyelme tehát a 
külvilágról a megismeróltépesség tapasztalatot megelőző (a priori) 
szerkezete felé fordul. Ezt nevezi a filozófia kopernikuszi fordulatának: 

.Eddig .föltették, hogy ismereteinknek a tárgyakhoz kell alkalmazkodniuk; de e .föl
tevés mellett dugába dőlt minden kísérlet, hogy fogalmak révén róluk valamit a pri
ori állítsunk, ami tudásunkat bővítL Próbáljuk tehát meg. nem járunk-e jobban a 
meta.fizikajöladataival. hajöltesszük, hogy a tárgyaknak kell ismereteinkhez al
kalmazkodniuk. ( ... ) Hasonló ez Copemicus első gondolatához. ki Iniután nem bol
dogult az égi mozgások magyarázatával, ha .föltette, hogy a csUlagak serege a néző 
körül forog. megpróbálta, nem sikerül-e jobban, ha a nézőtjorgat;ja, a csUlagokat 
meg nyugalomban hagWa_ " 

Kant: A tiszta ész kritikája 

Ma már a hétköznapi gondolkodás számára is megszokott, bár a lát
szat ellene szól, hogy a csillagok vannak nyugalomban és mi mozgunk; 
azt azonban nehezen tudjuk elképzelni, hogy a tárgyak alkalmazkodnak 
ismereteinkhez és nem fordítva. Ha azonban kissé részletesebben meg
ismerkedünk Kant következtetéseivel, máris érthetőbbé válik. 

1 9. ábra. Immanuel Kant (1 727-1804} németfilozófus 
Königsbergben született egy kilencgyermekes nyergesmester negyedik gyerme
keként. Teológiát, filozófiát, matematikát és fizikát tanult. Az egyetem elvégzése 
után több éVig házitanítóskodott majd 1 755-töl az egyetemen oktatott logikát, 
etikát. metafizikát. fizikai földrajzot. antropológiát, matematikát és mechanikát. 
Igazi .. szobatudós" volt. aki állítólag egész életében nem hagyta el szülővárosát. 
és percre pontosan beosztotta napl teendőit. Látszólagos elszigeteltsége ellenére 
azonban nyomon követte. sőt alakitotta is a kor természettudományának fejlö
dését. Nevéhez füződik az első tudományos elmélet kidolgozása a Naprendszer 
kialakulásáról. amelyet késöbb Laplace fejlesztett tovább. 1 770-ben kinevezték 
professzorrá. Ebben az időben ismerkedett meg Hume müveivel. amelyek hatá
sára, mint irta, .felébredt dogmatikus szendergéséböl". Csak 57 éves korában. 
178 1-ben jelent meg főműve . •  A tiszta ész kritik4ja", amely forradalmasította a 
filozófiát. 
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VU. 5.2 Ismereteink eredete 

5.2 Ismereteink eredete 

Kant elismeri, hogy minden ismeretünk a tapasztalattal kezdődik, de ez 
nem jelenti azt, hogy tapasztalatból is ered. "Lehetséges volna ugyanis 
írja A tiszta ész kritikájának Bevezetésében - hogy maguk a tapasztalati 
ismeretek össze vannak téve abbó� mit benyomásokból szerzünk, s ab
ból, mit sqját ismerőtehetségünk (az érzéki benyomások erre csak alkal
mat szolgáltatván) a magáéból hozzáad, mely adalékot, csak miután 
hosszú gyakorlat erre figyelmessé és elkülönítésében ügyessé tett, külön
böztethetünk meg amaz alapanyagtóL " Ennek alapján kétféle ismeretet 
különböztet meg. Az a priori ismeretek a tapasztalattól, söt mínden ér
zéki benyomástól független ismeretek, az a posteriori ismeretek pedig 
az empirikusak, vagyis amelyek forrása a tapasztalat. Az a priori ismere
tek sem descartes-i értelemben velünk született ismeretek azonban, ha
nem inkább képességek, rendezöelvek, amelyek a tapasztalás során 
lépnek müködésbe és az empirikus ismeretekkel szétválaszthatatlanul 
összefonódó egységet alkotnak - és éppen ez alkotja a tapasztalatot. Idő 
szerint tehát az a priori ismeretek nem elözik meg az empirikusokat. 

5.3 Megismerőképességünk szerkezete 

Ahhoz, hogy megtudjuk, mik az a priori ismeretek, fel kell deritenünk 
megismeröképességünk szerkezetét. Kant három réteget különböztet 
meg: az érzékelést, az értelmet és az észt. 

5.3. 1 A szemléletfonnái 

Megismeröképességünk a priori ismeretei már az érzékelés során mükö
désbe lépnek: a tárgyakról szerzett érzéki benyomások sem rendezetlen 
összevisszaságbanjelentkeznek elménkben, hanem rendezett szemléleti 
formában. Két ilyen a priori szernléleti forrnánk van, a tér és az id ö. A tár-

A PRIORI ISMERETEK 

-7 a retina müködése XVIII. 
(- Augustinus az !dörö! V.3 
(- Leibniz javaslata VII.3.2 
(- a newtoni tér és id ö VI. 7. l 
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20. ábra. Az idő, mint a megisme
rés feltétele 
Az idö múlását a testek változásai jel
zik, a testek változásait viszont csak 
úgy tudjuk érzékelni, ha benyomá
sainkat az idö tengelye mentén ren
dezzük. 
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268 VII. 5 . .. . . .  az ész csak azt látja át, amit maga a saját terve szerlnt teremt" (Kant) 

TÉR ÉS IDŐ: A MEGISMERÉS 
FELTÉTELEI 

2 1 .  ábra a) ,.szemléletekfogalmak 
nélkül vakok" 
A kis herceg rejtvénye Antoine de 
Saint-Exupery regényébóL A legtöbb 
ember szemlélete kalapként értelmezi 
a formát. de éppilyen jogos a kis her
ceg megfejtése is: óriáskígyó. ami le
nyelt egy elefántot. 

2 1 .  ábra b) Huygens rajzai a Sza
turnusz gyürüjéről. 
A rajzok akkor készültek. amikor 
Huygens még nem jött rá. hogy egy 
gyűrút lát. 

� az anyagmegmaradási elv 
alkalmazása a kémiában IX.2.3 
f- lendületmegmaradás VI.7.6 

gyakat csak azáltal tudjuk tárgyként érzékelni, hogy térben és idöben 
szemiéijük öket; viszont tér és idő csak azáltal létezik számunkra, hogy 
tárgyakat szemiéiünk térben és idöben. A tér és az idő tehát nem a meg
ismerés tárgyai, hanem a megismerés jeltételei, amelyeknek következté
ben előáll számunkra a szemiéit tárgy. 

5.3.2 Az értelem kategóriái és alaptételei 

A puszta szemlélet által adott képzetek még nem ismeretek, azokat el is 
kell gondolnunk . 

• . . . az a képesség. melynélfogva az érzéki szemlélet tárgyát gondoljuk. az értelem. 
Egyike a tulqjdonságoknak nem előbbre való a másiknál. Érzékiség nélkül tárgy 
nem adatnék. értelem nélkül nem gondoltatnék Gondolatok tartalom nélkül 
üresek, szemléletek fogalmak nélkül vakok. ( . . . ) E két tehetség vagy képesség 
nem is cserélhetiföl egymássaljunkcióját Az értelem nem szemlélhet, az érzékek 
meg nem gondolhatnak semmit. Csak egyesülésükb6l származhatik ismeret. " 

Értelmünknek legfontosabb tevékenysége, hogy a szemlélet által 
nyúj tott képzeteket fogalmak alá rendezze. Azok a rendezöelvek, ame
lyek révén az értelem fogalmi egységben gondolja el a szemlélet sokféle
ségét, a kategóriák. Ennek a tevékenységnek az eredményei ítéletek, 
azaz értelmünk megítéli, hogy melyik fogalom melyik tárgy képzetéről ál
lítható. Ha megvizsgáljuk az ítéletek lehetséges formáit, tartalmuktól el
vonatkoztatva, akkor kiderithetjük, hogy értelmünk milyen a prtori ren
dezőelveket használ. Például, amikor azt állítjuk, hogy egy történésnek 
oka van, akkor az .. ok" fogalmát nem a tapasztalatból meritjük. hiszen 
szemléletünk nem szállít számunkra olyan tárgyat, amire ez a fogalom 
vonatkoztatható. Még akkor sem, ha ezt az okot egy másik jelenségben 
vagy dologban véljük fellelni. Ekkor is a két jelenségről alkotott fogalmat 
kapcsoljuk össze egy rajtuk túlmenő rendezöelv, az okság kategórtája 
segitségével. Kant szerint négy ilyen kategórtacsoport van, az ok-okozat 
a viszony kategóriái közé tartzik. (A másik három a mennyiség, a minö
ség és a létezési mód kategóriái .) Ezek tehát nem a dolgok sajátosságai, 
hanem az értelem rendezőelvei, amelyek segítségével fogalmilag elgon
dolja a szemlélet által .. szállított" valóságot és egységes tapasztalattá 
rendezi. 

Aiisztotelész nyomán Kant az ítéletek két fajtáját különbözteti meg. 
Analitikus ítéletek azok a kijelentések, amelyekben az alany eleve tar
talmazza az állítmányt, tehát az alany elemzése révén jutunk az állít
mányhoz. Az analitikus ítéletek nem bővítik, csupán magyarázzák isme
reteinket. Például "minden test kiteijedt", .. az apa férfi".  

A szintetikus ítéletek azok a kijelentések, amelyekben az alany 
nem tartalmazza az állítmányt, tehát az valami új at mond az alanyróL A 
szintetikus ítéletek bővítik ismereteinket. Például .. a dinoszauruszok ki
haltak". Az analitikus ítéletek sem haszontalanok, hiszen segítségükkel 
tisztázhatjuk és tehetjük egyértelművé fogalmainkat. 

Minden tapasztalaton alapuló (empirikus) ítélet szintetikus, hiszen 
ha a tapasztalat révén kapcsolunk egy állítmányt az alanyhoz, akkor az 
alany fogalmán szükségképpen túlmegyünk. Pl. .. minden test nehéz". De 
vannak-e olyan szintetikus ítéletek is, melyek függetlenek tapasztalata
inktól? Kant szelint a válasz igen, sőt, minden tudománynak ezek az 
alapelvei . Ilyen ítéletek a természettudományokban pl. a következők: 
.. . . .  a testi világ minden változásában az anyag mennyisége változatlan 
marad"; 

"
minden mozgásközlésben hatás- s ellenhatásnak mindig egyen

lőnek kell lennie". Ezeknek az ítéleteknek az általános és szükségszerű 
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VU. Summa 

volta jelzi a priori jellegüket, hiszen az érzékelésböJ származó ismeretek 
mindig egyedi ek és így véletlenszerűek is. Az értelemnek ezek ezek a nem 
tapasztalati alapelvek az eszközei, ezekkel tudja a tapasztalatokat össze
kapcsolni. 

5.3.3 A tiszta ész eszméi 

Az érzékeléshez és az értelemhez harmadikként társul az ész. Az ész cél
ja a teljesség. A külsö világ egésze, a belső világ egésze, (azaz a lélek) , és 
az egész általában, azaz Isten. Csakhogy ezeknek az eszméknek a meg
alkotásával az ész túlmegy a lehetséges tapasztalat körén. Ezeknek a 
képzeteknek Kant szerint nincs tárgyi megfelelöjük, mint ahogy a racio
nalista filozófia vélte. Ha az ész mégis önálló tárgyi létezést tulajdonit ne
kik, akkor szükségképpen ellentmondásokhoz jut. Nem cáfolható sem 
az, hogy a világ véges sem az, hogy végtelen, sem az, hogy a lélek halan
dó, sem az, hogy halhatatlan. Ugyanígy bizonyíthatatlan Isten léte vagy 
nemléte is. Isten, világ, lélek az ész a priori szabályozó elvei, amelyek 
alkalmazása az emberi gyakorlatban, az erkölcsi cselekvésben történhet 
és kell is, hogy történjen. "Minden emberi ismeret szemlélettel kezdődik, 
innenfogalmakhoz megy és véget ér az eszméknéL " 

5.3.4. Kant etikája 

Az ész szabályozó elveinek a gyakorlatban történő használatát Kant A 
gyakorlati ész kritikája c. művében ( 1 788) vizsgálja. Kant olyan elveket 
keres, amely azt a tudását alapozzák meg az embemek, hogy Init kell 
tennie. Az erkölcsi törvényt úgy fedezhetjük fel.  hogy elemezzük az em
ber erkölcsi tapasztalatát és azokat az állitásoka t, amelyekben ez megfo
galmazódik. Ezeknek az elemzéseknek az alapján Kant egy formális tör
vényt vezet le, a hires kategorikus imperatívuszt: 

.Cselekedj úgy. hogy akaratod maximája (alapelve) egyúttal mindenkor egyete
mes törvényhozás elvéül szolgálhasson. " 

Például az a maxima, hogy az embemek szabad hazudni, nem ilyen. 
Ez ugyanis annak akarását jelentené, hogy mindenki hazudj on. 

Egy erkölcsi törvény felállításának csak akkor van értelme, ha az em
bemek szabadságában áll azt betartani. Bár az ember az érzéki világban 
ok-okozatilag meghatározott, a kategorikus imperativusz az ész saját a 
priori elve, aminek alárendeli magát. Az erkölcsi törvény a priori jellege 
azt is jelenti, hogy betartása mindenféle egyéb meghatározó ok nélkül 
(pl. nevelés, erkölcsi érzék, lsten akarata, boldogságra törekvés) is lehet
séges . Az ész öntörvényű, ezáltal az ember az értelmi világban szabad. 

A kantl filozófia az empirizmus és racionalizmus szlntézise. Kant fel
ismert, hogy a világról szerzett ismereteink a megismeröképesség 
rendezö tevékenysége folytán válnak tapasztalattá. a világról alkotott 
képünk e kettő szétválaszthatatlan egysége. A ,.magábanvaló dolog
ról", arról, hogy milyen is a tárgy önmagában, megismerő tevé
kenységünk adalékai nélkül, nem tudhatunk semmit. Csak annyi 
bizonyos, hogy létezik, hiszen ez váltja ki megismerőképességünk 
múködését. 

269 

� tudományos paradigmák XIX. 

� az .öt út" V.5.3.2 

BIZONYÍTHATATLAN SZABÁLYOZÓ 
ELVEK 

AZ ERKÖLCSI TÖRVÉNY 

SZABADSÁG, OKOZATISÁG 

Summa 
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f- V.6 

f- tekintély a skolasztikában V.5.3 

MI A MEGÍTÉLÉS ALAPJA? 
� Rousseau XVII. 

MI A FELVILÁGOSODÁS? 

f- VII.4 

FRANCIA FELVILÁGOSODÁS 

f- VI. 7 

� a .. szív érvei" (Pascal, Rousseau) : 
XVII .  

6. A felvilágosodás 

6. 1 A társadalmi háttér 

A XVII. század közepétől nemcsak a tudományok művelésének módja, a 
szellemi élet színterei változtak meg, hanem a gondolkodásmód is átala
kulóban volt. A teológiában zajló hitvíták, az új természettudományos 
eredmények hatására a polgári átalakulásban élenjáró Angliában a 
XVIII. század derekára alakult ki az a szellemi áramlat, amely a termé
szettudományok egzakt, hipotéziseket kizáró módszerét kivánta alkal
mazni minden területen, legyen szó akár a filozófiáról, akár az állam 
kormányzásáról, akár az erkölcs kérdéseiről. A tekintélyelvek szolgai el
fogadása helyett az egyén - a polgár -jogot érzett arra, hogy minden állí
tást szabadon birálhasson. A megítélés alapja vagy az ész volt (raciona
listák) vagy az egyén lelkiismerete (irracionális áramlatok) . 

.. A felvUágosodás az ember kUábalása maga okozta kiskorúságábóL Kiskorúság 
az arra való képtelenség. hogy valaki mások vezetése nélkül gondolkoc!Jék. Ma
gunk okozta ez a kiskorúság. ha oka nem értelmünk fogyatékosságában, hanem 
az abbeli elhatározás és bátorság hiányában van, hogy mások vezetése nélkül él
jünk vele. Sapere aude! MeTj a magad értelmére támaszkodnU - ez tehát a felvUá
gosodás jelmondata. " 

Immanuel Kant: Válasz a kérdésre: mi a felvilágosodás? (1 784) 

Angliában, ahol az állami élet fokozatos demokratizálódása és a tu
dományok tisztelete volt jellemző, ez a viselkedés nem járt különösen 
éles konfliktusokkal. Bármilyen "eretnek" nézet hirdetője legfeljebb poli
tikai vagy egyetemi karrierjét kockáztatta. Jól látható ez az angol empi
rizmus képviselőinek életrajzaiból is. A kontinensen azonban, ahol .. fel
világosodás" néven terjedt el ez a mozgalom, már országonként más és 
más volt a helyzet. 

A felvilágosodás Franciaországban vált a legkritikusabb, legharcia
sabb és nemcsak szellemi, hanem politikai mozgalommá. Képviselői ál
landó harcot vivtak a tudatlanság ellen, melynek legfőbb forrását a 
külsőséges vallásosságban és az ebből fakadó babonaságban vélték 
megtalálni. A francia felvilágosítók hittek abban, hogy ez ellen a leghatá
sosabb fegyver a kor tudásanyagának összegyűjtése, rendszerezése és 
széles körű elterjesztése. úgy vélték, ez majd magával hozza az emberek 
között nemcsak az ész egyenlőségét (az azonos tudást), hanem az éssze
rű alapokon nyugvó, jogi és politikai egyenlőséget is biztosító társadal
mat is. 

A francia felvilágosodás képviselőit nem elsősorban az ismeretek 
megszerzésének módja, mint inkább jelhasználása érdekelte. Egyaránt 
meritettek a kor különböző filozófiai irányzataiból és a természettudo
mányokból, mindenekelőtt a newtoni mechanikábóL A filozófiailag is 
rendkivül sokszínű mozgalomban végletesen eltérő nézeteket fogalmaz
tak meg az értelem és érzelem viszonyával kapcsolatban is. Az ész, a tu
dás elsődlegességének és fontosságának szószólói mellett mindvégig je
len voltak azok az irányzatok is, amelyek a szív jogait, az érzelmek 
jelentőségét hirdették. 
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VU. 6.2 A felvilágosodás filozófiai irányzatai 271 

6.2 A felvilágosodás filozófiai irányzatai 

6.2. 1 A deizmus 

Az első kerekes órák a Naprendszer makettjei voltak. Mutatóik úgy jár
tak, mint a bolygók a Nap körül . A viszony azonban Inihamar megfor
dult. Kezdték a Naprendszert, sőt az egész Univerzumot is úgy tekinteni, 
mint egy gigantikus óraművet. A "Világmasina" persze jóval bonyolul
tabb és tökéletesebb, mint az emberi gépek, néhány alapvető sajátossá
gában mégis hasonlít rá. Rendezett, törvények uralkodnak benne, és 
összenergiája állandó. Rendezettségéből következik, hogy volt egy Ren
dezője, amint az óraszerkezet létéből következik, hogy volt egy órásmes
ter, aki összerakta. A világban uralkodó törvények azt bizonyítják, hogy 
ez az Alkotó szigorúan megszabja a lehetőségek korlátait, ám ezen túl 
nem avatkozik bele "kívülről" a dolgok menetébe. Ha így tenne, egy rossz 
órásmesterhez hasonlítana, aki folyton javitgatni kényszerül hitvány 
szerkezetét. Végül az energia állandósága azt jelzi, hogy az óriási Gép 
teljes energiája (munkavégző képessége) belső átrendeződéseivel nem 
csökkenhet, de nem is nőhet. Azzal az energiával rendelkezik, amelyet 
egy kezdő lökéssei egykor kapott. Hasonlítható ez az óra felhúzásához. A 
különbség az, hogy a felhúzott óra előbb-utóbb leáll, mert nyílt és véges 
rendszer: a kapott energiát tehát részben átadja környezetének. (A ten
gely pl. a súrlódása következtében keletkezett hőt kisugározza.)  A Világ
egyetemen kívül azonban nincsen semmi, így az egyszer megszerzett 
energiáját nem is veszítheti el: igazi perpetuum mobileként örökre mű
ködni fog. A szellemi áramlat neve: deizmus (Deus, lat. lsten) . Mivel a 
deista gondolkodók Európában éltek, Istenüket azonosították a Biblia 
Istenével. 

• Kimutattam már, hogy a bolygók napi forgósai nem vezethetők le a gravitációból, 
hanem ehhez Isteni beavatkozás szükségeltetik. És ámbár a gravitáció a Nap felé 
irányuló mozgásra késztetheti a bolygókat. akár egyenes. akár némiképp görbült 

22. ábra. Afrancia enciklopédis
ták ülése 
A müveltség terjesztését szolgálta az 
a hatalmas vállalkozás, amelynek 
pontos címe: Enciklopédia. vagyis a 
tudományok. müvészetek és mester
ségek elméleti lexikonja. Szerzöi, az 
enciklopédisták voltak a francia felvi
lágosodás vezéralakja!: a két szer
kesztő. Denis Diderot és Jean 
d' Alembert. a szócikkek iról között 
ott volt Rousseau. Voltaire. Holbach. 
A tizenhét kötetes mü 1751-töl 
1765-ig készült. A szerzők között ál
landó viták folytak. többen ki is vál
tak, maga d' Alembert is. Bár az En
ciklopédiának mindössze 4250 
előfizetője volt. hatása sztnte egész 
Európára kiterjedt. 

.,VILÁGMASINA" 
� a probléma az iszlám 
gondolkodóinál V .4; 
� a  skolasztlkában: V.5 
� Burtdan érvelése V. 7.2 
� energiamegmaradás V1 .. 9.4 
� Descartes kozmogóniája V11.3.1 

AZ UNIVERZUM, MINT 
PERPETUUM MOBILE 

AZ ELSŐ LÖKÉS 

� .hőhalál" XX. 

DEIZMUS 
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272 

+-- Descartes: a fizika a tudomány 
VI 1.3. l  

VOLTAIRE: NINCS CSODA 
+-- a csodákról Augustinus V.2.3. 
� Pascal a csodákról XVII. l .  
+-- transzcendencia V.2.2. 

+-- ugyanerről Spinoza VII.3.3 

VD. 6. A felvilágosodás 

pályán, mindazonáltal azok a transzverzális (keresztirányú) mozgások. amelyek
kel a bolygók pályáikan keringenek. Isteni Kéz beavatkozásának eredménye� 
amely kéz pályáik érintQjének irányába eső lökést adott nekik. " 

Newton levele Bentleyhez ( 1 693) 

Az az elképzelés, hogy a mechanika törvényei alkalmasak a világ lé
nyegének megragadására és leírására, Voltaire-re is mély benyomást 
gyakorolt, és megpróbálta összeegyeztetni a newtoni fizikát hazájának 
racionalizmusával, s mindkettövel érvelni a deizmus mellett. Felfogása 
szerint lsten .csak" teremtöje a világnak, cte nem gondviselöje. Az anyag
gal együtt megalkotta annak törvényeit is, a .kezdö lökés" után további 
közbeavatkozásra nincs szükség. Az ember képes ezeknek az örök és 
mindenhol működö törvényeknek a megismerésére, hiszen a newtoni fi
zika az egész világgépezet mozgását megmagyarázza. A deista világkép
nek megfelelöen határozottan tagadta a csodák lehetöségét is: 

.A csoda: csodálatos dolog, ha a szó erejét teking ük: ebben az értelemben minden 
csoda. A természet bámulatos rendje. százmillió csillag forgása egymillió nap kö
rül, a fény mozgása. az állatok élete: mindez állandó csoda. 

A közjeifogás szerint csodának az isteni és örök törvények megsértését tekintjük. 
Ha napfogyatkozás van holdtöltekor, ha egy halott, fejével karjai közt. két mérjöl
det tesz meg gyalog: mi ezt nevezzük csodának. 

Több .fizikus azt állítja. hogy ebben az értelemben nincs is csoda, s a következőkép
pen érvelnek . 

• Csoda a matematika� isteni. változhatatlan. örök törvények megsértése. Maga a 
meghatározás is mutatja. hogy a csoda önmagának ellentmondó fogalom: egy tör
vény nem lehet változhatatlan s ugyanakkor megváltoztatható. De ha a törvényt. 
mondják nekik. Isten maga alkotta. nemfüggesztheti-e fol a szerzQje? A .fizikusok 
merészen aztjelelik erre: nem, nem azért alkotta törvényeit, hogy aztán megsértse 
őket. Csak azért nyúlhat gépezetéhez, így mondják. hogyjobbá tegye; viszont vUá
gos. hogy - épp. mivel Isten - olyan tökéletessé formálta a gépezetét. amUyenné 
csak tehette: ha látott volna valami olyan tökéletlenséget, amely az anyag termé
szetébo1jolyik. kezdettőlfogvajavított volna rqjta; s így soha többé nem változtat 
semmü. " 

Voltaire: Filozófiai ABC/Csodák 

23. ábra. Voltaire (1 694-1 778}franciafilozófus, iró 
Eredeti nevén: Francois Marie Arouet. Jezsuita Iskolában nevelkedett. ahol 
megtanulta az érvelés. a vitatkozás módszerelt. Irodalmi (vers- és drámaírói) si
kereit Idénként börtönök és számúzetés szakították meg. Angliai tartózkodása 
alatt Ismerkedett meg Newton fizlkájával. melynek késöbb lelkes szószólójává 
vált a kontinensen ls. 1 7 50-ben elfogadva Nagy Frigyes meghívását. négy évet 
töltött a király potsdami kastélyában. Kapcsolatuk elhídegülése után egy sváj
cl-francia határon fekvé kicsiny faluban telepedett le. de látszólagos visszavo
nultsága ellenére egyre népszerűbb és gazdagabb lett. Szenvedélyes röpiratok
ban és szellemes regényekben kelt ki a vallási türelmetlenség és a babonaság 
minden formája ellen. Maró szatírái mlndenfajta felszínes tekintélytiszteletet és 
dogmatizmust támadtak. humora szinte egyedülálló a filozófia történetében. 
Részt vett az Enciklopédia szerkesztésében. Élete végén újra visszatért Párizs
ba. A deista. de élesen vallásellenes Voltire halálos ágyán gyónni szeretett vol
na. de a felkért abbé csak akkor lett volna hajlandó feloldozni. ha aláír egy. a 
vallás tételeit elismeré nyilatkozatot. A hitvallás helyett a következé nyilatkoza
tot írta alá és adta át titkárának: 

• Úgy halok meg, hogy imádom Istent. sze re tem barátaimat, nem gyűlölöm ellensé
geimet és megvetem a babonát. • 

Voltaire 
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A deizmust viszonylag egyszerű volt összeegyeztetni a kor flzikájával 
és csillagászatával. Az etikai kérdésekben érzékeny és következetes Vol
taire számára azonban nehéz kérdéseket vetett föl. A rossz megléte és a 
tökéletes Világalkotó közt feszülő ősrégi ellentmondást pl. igen nehéz 
akár racionálisan, akár tapasztalati alapon feloldani. Voltaire-t különö
sen ingerelte Leibniz illozóflája. Ennek mélyére ugyan nem hatolt, az .ez 
a világ a lehetséges világok legjobbika" tétel azonban - úgy látszott - vér
lázító ellentétben áll a mindennapok tapasztalataival, pl. az 1 755-ös ret
tenetes lisszaboni földrengésseL (Candide. avagy az optimizmus). Az ér
telmes élet lehetősége talán csak rajtunk múlik: .Müveljük kertj einket!"
hirdeti tanregénye, a Candide végén. 

Voltaire számára az emberi értelem szerepe kettős. Egyrészt alkal
mas arra, hogy feltátja nyomorúságos helyzetünket. másrészt pedig 
arra. hogy kivezessen abból. Előbbi képessége méltán ad okot a keserű
ségre, utóbbi viszont a bizakodásra. Ezek ütközéséből ered Voltaire hol 
gyilkos, hol szelíd humora. az értelem mosolya. 

6.2.2 A materializmus 

A deizmus Istene ott van a kezdetnél és talán a végnél, az események 
m�netét azonban e két pont között a természettörvények szabják meg. A 
természettudományok természetes törekvése azonban az, hogy érvé
nyességi körük határait mind jobban szélesítsék. így a Naprendszer ren
dezettségét. amelyet Newton még az Isteni Kéz müvének tekintett. Kant, 
majd Laplace már szükségszerű fejlődés eredményének tartotta. Noha a 
Kezdet problémáját az új és még új abb elméletek sem tudták megoldani, 
mégis azt a benyomást keltették, hogy nincs semmiféle misztikus határ. 
amin túl már nem texjedhet ki az emberi megismerés. Az így gondolko
dók könnyen juthatnak arra a következtetésre, hogy fölösleges feltéte
lezni egy transzcendens (világon túli) lényt vagy igazságot, hiszen a ma
gyarázat mindig a világban rejlik (immanens). Az ókori eredetü irányzat 
neve materializmus (anyagelvüség) . Ennek az álláspontnak az egyik 
legkövetkezetesebb képviselője Holbach, aki lstennek semmilyen szere
pet sem tulajdonitott . 

• Ha az isteneket a természet nem ismerése szülte. úgy a természet ismerete hiva
tott arra, hogy megsemmisítse őket. · 

Holbach szerint az anyag önmagában hordozza létezésének okát: fö
lösleges ugyanezt egy titokzatos és megismerhetetlen lényről feltételezni.  
hogy aztán az megteremtse az anyagot. A mozgás az anyag lényegi és el
választhatatlan tulajdonsága és ennek törvényei határoznak meg min
dent. szigorú oksági alapon. Semmi sem történhet másként. mint aho
gyan történik - vagyis a világ, és benne az ember. determinált. 

24. ábra. Paul Henri Thiry, baron D'Holbach (1 723-1 789} német szárma
zásúfrancia báró 
Újgazdag apjától örökölt hatalmas vagyonát arra használta. hogy magának és 
másoknak a tudományos kutatás lehetöségét biztosítsa. Képzettsége Igen sok
oldalú volt. az Enciklopédiába kémiai és fiziológiai tárgyú szócikkeket ls írt. 
Művelt álneveken jelentette meg. Ezek közül legfontosabb: A természet rendsze
re ( 1 770). 

� a rossz mibenléte V.2.4 

� Leibniz: VII .3.2 

AZ ÉRTELEM MOSOLYA 
� v.6.2 

TRANSZCENDENCIA HELYETT 
IMMANENCIA 

LAPLACE: ISTEN .,FELESLEGES 
HIPOTÉZIS" 

MATERIALIZMUS 
� Epikurosz. Lucretius IV.7.2 
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b szabadság és predestináció V.5.4 

25. ábra. Julien O.ffray de La 
Mettrie (Lamettrie, 1 709-1 751) 
Francia matelialista filozófus és or
vos. az Embergép c. könyv szerzöje. 
Vakmerö nézetei mlatt állandóan 
emigrációban élt. I l .  Frigyes király 
udvarában érte korai halála. 

AZ .. EMBERGÉP" 
-7 az élök mechanikai modellje X. 

Summa 

VU. 6. A felvilágosodás 

.Két példa szolgáijonfent megfogalmazott elvünk megvilágítására; az egyik legyer 
.fizikai. a másik szellemi. A heves szél általfelkavart poifelhóben.- bármennyire ka 
otikusnak látjuk - avagy az ellentétes szelekfélelmetes vihara által keltett szökó 
árban nincs egyetlen porszem vagy vízmolekula. melynek a helyzete véletlen vol 
na, amely ne elégséges ok hatására foglalná el a helyét és amely ne szigorúar 
megszabott módon viselkednék. Egy geométer. aki pontosan ismemé a fenti kél 
esetben ható különböző erőket és a mozgó molekulák tulajdonságait, ki tudná mu 
tatni. hogy az adott okok alapján minden molekulának pontosan úgy kell viselked· 
nie. és nem viselkedhet másként, mint ahogy valóban viselkedik. 
Azokban aféleimetes megrázkódtatásokban, melyek néha megmozgatják a társa· 
dalmakat és gyakorta képesek birodalmakat fe !borítani: nincs a forradalomban 
rombolóként vagy áldozatként résztvevőnek egyetlen tette. egyetlen szava. egyet· 
len gondolata. egyetlen akarása. vagy egyetlen szenvedélye. amely volna szük 
ségszerú, amely ne hatna előirt módon, amely elkerülhetetlenül ne émé el a maga 
hatását és mindezt azon hely szerint, amit a szereplő elfoglal ebben a szellemi for· 
gószélben. Mindez világos lenne egy olyan értelem számára. amely ismemé és át· 
tekintené a forradalom szereplőinek összes testi és lelki akcióit és reakcióit. " 

o· Holbach: A természet rendszere 

A mechanika sikerei nagy hatást gyakoroltak a bioJógiára is. Egyre 
többen alkalmazták a mechanika fölismert törvényeit az élő szervezetre 
is. A nézet következetes képviselői (Holbach, La Mettrie) az élőlényeket 
gépeknek tartották. Igaz, nagyon bonyolult gépeknek, de mégis olyanok
nak, amelyekben minden müködés visszavezethető valamely tisztán fizi
kai folyamatra. Így írt e szemléletmód legradikálisabb képviselője, La 
Mettrie a L'homme machine (Embergép) c. müvében: 

" Vízsgáijuk meg az Emberi Gépezet e rugóinak néhány részletéti [ ... ] Nemde egé
szen gépies, ahogy a test visszahoK:öl az ijedtségtol valamely váratlan szakadék 
láttára? Ahogyan a szempillák lecsukódnak a váratlan ütés elől? [ . . . ] Nemde gépie
sen zárulnak Télen a pórusok, nehogy a hideg a szövetek belsejébe hatoijon? Aho
gyan a Szív, az ütőerek. az Izmok éppen úgy összehúzódnak álomban, mint ébren
létkor? Ahogyan a Tüdő egy állandóan mükódő fújtató szerepét betölti? [ . . . ] Mivel a 
Lélek képességei oly mértékbenjuggenek magának az Agynak és az egész testnek 
afolépítésétől. hogy láthatólag azonosak is vele: íme. egyjól megvilágított Gép/ [ . .. ] 
És végül is, ha kizárólag az Ember részesült volna a Természeti Törvény folismeré
sének adományában. akkor talán kevésbé lenne Gép? Néhány kerékkel és rugóval 
több, mint amennyi a Legtökéletesebb Állatban van, az agyvelő aránylag közelebb 
a szívhez. és vérreljobban ellátva: (talán csak ennyi a különbség.)" 

La Mettrle: Embergép 

A biológiában ez a szemléletmód főleg a mozgás. a keringés és a lég
zés folyamatainak leírásában bizonyult hasznosnak, de izgalmas kiin
dulópontot jelentett az idegrendszer kutatásához is. 

A XVII-XVIII. sz. fordulójától alakult ki Angliában a kontinensen fel
világosodás néven ismertté vált szellemi mozgalom. Képviselói sze
rint nem a hit dogmái vagy a tekintélyelvek alapján kell vizsgálni a 
dolgokat, hanem az ész ítélőszéke előtt vagy a saját személyiségük 
fontosságát egyre inkább felismerő polgárok lelkiismerete szerint. 

A felvilágosodás filozófiája rendkívül sokszínü. A mechanika sike
reinek hatására teijedt a deizmus Osten a világnak, töiVényeinek al
kotója, de nem befolyásolója - Voltaire), valamint a mechanikus 
materializmus Osten nincs, a világ önnön fizikai töiVényei szerint 
müködik - Holbach, La Mettrie). Emellett jelen voltak azok az irány
zatok is, amelyek a szív, az érzelmek, a szenvedélyek fontosságát és 
jogosultságát is hangsúlyozták. 
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Kérdések, problémák 

l .  Mi a különbség a Locke-féle és a platóni ideák között? 

2. Az empirtzmus egyik szélsőséges irányzata (a szolipszizmus) szelint csak az van, amit én érzékelek, s csak 
addig, amig érzékelem. Lehet-e ez a felfogás valamilyen tudományos kutatás alapja? Miért nem fogadta el 
Berkeley? 

3. Noha kiindulópontjuk különböző, Berkeley és Leibniz következtetéseiben mégis van hasonlóság. Mi ez? 

4.  Milyen szempontból biráihatta Hume Berkeley filozófiáját? 

5. Hume szelint a tudomány egyetlen feladata az előrejelzés. Több-e egy tudományos elmélet a gyakori egybe
esések egyszeru összegezésénél? Elemezzük ebből a szempontból az alábbi eseteket: 
- reggel mindig felkel a nap 
- a viz mindig l 00 °C-on forr 
- a holdfogyatkozások gyakoribbak, mint a napfogyatkozások 
- a költöző madarak tavasszal visszatérnek 
- a szem pupillája sötétben kitágul. 

6. Kant a filozófia "kopernikuszi fordulatának" nevezte saját nézeteit. Milyen szempontból jelentett fordulatot 
Kopernikusz a fizikában? Mi Kant fordulatának újszerüsége? Milyen szerepet szánnak az embemek, a 
megismerő személynek? 

7. "Szemléletek fogalmak nélkül vakok" - irta Kant. Elelmezzük az alábbi példákat ebből a szempontból! Mi az 
oka, hogy ugyanazokat a tényeket különböző módon értelmezhetjük, láthatjuk? 
- Napfogyatkozás: az egyiptomi mitológiában, a ptolemaioszi világleirásban, a napközéppontú rendszer

ben. 
- Meteorok: a babonás szemlélet szelint, Arisztotelész meteorologikájában, Newton rendszerében. 

8. "Gondolatok tartalmak nélkül üresek" - irta Kant. Vizsgáljuk meg az alábbi fogalmakat abból a szempont
ból, hogy alkalmasak-e valamire tapasztalatok (tartalmak) nélkül! Milyen tartalmakkal lehet "feltölteni" 
ezeket, mire alkalmasak így? 
- Fokhálózat 
- Derékszögű háromdimenziós koordináta-rendszer 
- Időtengely (koordináta) 
- Vektorok összegezése 

9. Olvassuk el az Ember tragédiéya első oldalait! Milyen filozófiai áramlatot jelenít meg e sorokban Madách? 

10. Vessük össze Voltaire csodákat tagadó érvelését Augustinus álláspontjával (V. fejezet) ! 
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Lassu tűzzel guruló Nap, 
gabonával vemhes hónap 
templomában áldozópap! 

Mit tudsz a tűnő örömró1, 
ami a rügyön dörömböl, 
hőt-hűst váltó légbe bömböl? 

Vasárnap van: ládd a réten 
lányok kergülnek középen, 
mint a hattyúk, habfehéren. 

Kebelükben lángok laknak. 
Hogy mit kapnak, hogy mit adnak, 
meg se kérdik. Így mulatnak. 

Áldd meg őket, bizsergető 
arany-korbács, nedv-kergető 
legmagasabb égi tető! 

Csókold hajról-hajra ó'ket 
s a lócán a vén ülőket 
és a tarka temetőket. 

Pondró ébred zöld ereken, 
görnyedt ember bottal megyen, 
csontváz kattog jönn a hegyen. 

Lompos farkú szél csatangol, 
por-gubát varr, ágat hangol. 
Tej csordul a nagyharangbóL 

Nap, ős-éjűforró csónak, 
élettelen. maradj jónak, 
1cötözőnek, oldózónak. 

Weöres Sándor: 
Húnnusz a Naphoz 

(Az Első SzimfóniábóL) 
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l .  A világatlasz 

l .  l A térképészet aranykora 

A világjáró, felfedező utazások a korok gondolkodásának kifejezői. A tu
dományos társaságok a XVIII. században küldték első kutatóikat a Föld 
feltáratlan vidékeire. Ezzel a természettudományos kutatások csaknem 
az egész földfelszínre kiterjedtek. A megismerés feltétele és eszköze volt a 
jól használható térkép, mert ezzel tudott a kutató a bejárt területről, a 
feltárt vagy a megmért természeti jelenségek térbeli helyzetéről képet al
kotni. A felfedezett táj síkban megrajzolt és szerkesztett "térképe" része 
lett a kibontakozó, új tudományos világképnek. Az újkor elején a kartog
ráfusok az ókori elődök munkáiból tanulták meg a térképszerkesztés el
vét, de szemtéletüket a reneszánsz idején felfedezett perspektivikus áb
rázolás és a geometria is formálta. Sok festő - például Leonardo, Dürer 
vagy Alberti - készített térképeket, földgömböt, és olyan könyveket. me
lyek a térképkészítés elveit és módszereit tárgyalták. 

A térképészet akkor született újjá, amikor Ptolemaiosz Földrajzi se
gédletét Itália földjére magukkal vitték a török veszély elől menekülő bi
zánciak. A latinra fordított és .Kozmográfia" címen másolt. később 
nyomtatott kötetek hamarosan Európa-szerte ismertté váltak. A XV. 
századi kartográfusok így fedezték fel a görög elődök módszerét, a tér
képszerkesztést. A régi adatok alapján elkészített térképek a helleniz
mus földrajzi világképét tárták fel előttük. Sok helyütt meglepetést okoz
tak a Ptolemaiosz művében közölt adatok, földrajzi koordináták és új 
mérésekre ösztönözték a térképészeket. A német egyetemeken (pl. Wit
tenbergben) a matematikai és csillagászati földrajz tudósai a régi és az új 
mérési adatokat új rendszerbe foglalták. A ptolemaioszi művek másolá
sa, átszerkesztése, többszöri kiadása jelzi, hogy óriási igény volt irántuk 
a tudós emberek körében éppen úgy, mint az utazák és kereskedők kö-

A VIII. fejezet cúnlapképe. A Kígyó-fo
lyó Wyoming államban (USA) 
(Ansel Adams felvétele) 
A jégvájta csipkés hegycsúcsok cir
kuszvölgyeket fognak közre. Az olva
dékvizet elvezetó patakok a kótörme
lékes lejtökön haladnak lefelé. 
A kanyargó folyó sodorvonala mentén 
egyik partját alámossa. másikat fel
tölti. 
Az egykori jégárak és a mai folyók 
hordaléktakaróját gyér tülevelü erdók 
borítják. 

PTOLEMAIOSZ 
ÚJRAFELFEDEZÉSE 

� a meteorológla kialakulása VIII.2. l 
� Linné rendszere X. l .  l 

l .  ábra. Holland térképkészítő mű
hely 1660-ból 
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t- A hellenizmus korának földrajza 
rv.3-4 

ATLASZ 

t- portolanotérkép V. 7. 

MERCATOR-VETÜLET 

2. ábra. Mercator és Hondius arc
képe (1 620 Amszterdam) 
Gerardus Mercator (Kremer 
Gerhard) (1 51 2-1 594)jlandriai 
kartogréifus 
A leuveni egyetemen tanult és dolgo
zott. csillagászati eszközöket. ég- és 
földgömböket készített Hondiusszal. 
1 554-ben a vallásüldözés során töm
löcbe került. néhány müvét betiltot
ták. m�d Duisburgba menekült és 
ott élt tovább. l 569-ben tengerészek
nek szögtartó hengervetületet dolgo
zott ki. Orteliusszal együtt készítette 
az elsö atlaszt. Fia tette közzé 
1 595-ben hagyatékát. melynek címe: 

.Atlasz. vagy kozmográj'tai elképze
lés a világ teremtéséről és a teremtett 
világ térképéről. " 

VIn. l. A világatlasz 

zött. Miből fakadt ez az igény? A térképek elégjól használhatók voltak; a 
kor térképészete alapvetően újat nem tudott szembeállitani velük, 
ugyanakkor javítható és javítandó alaproűként szolgáltak. így az 1 200 
éves munkák - hibáikkal együtt - formálták a kor kereskedelmi, politi
kai eseményeit és tudományos felfedezéseit. 

Ma már tudjuk, hogy ptolemaiosz térképei kelet-nyugati irányban a 
távolságot erősen torzígák, hiszen ezeken Európát Ázsiától egy keskeny 
tengerszoros választja el. Kolombusz ilyen térképpel mert nekivágni in
diai útjának. Ókori hagyományokat követve ptolemaiosz feltételezett egy 
déli földrészt is az egyensúly érdekében, ezért az Indiai-óceánt zárt bel
tengerként ábrázolta. Ezt az elképzelést James Cook földkörüli útjai 
csak a XV1II. században cáfolták meg. 

Az Újvilág felfedezése után a kereskedelem fő útvonalai a kontinense
ket elválasztó óceánokon haladtak keresztül. Ekkor a németalföldi és 
észak-német városok kerültek vezető helyzetbe, ahol jelentős szárazföldi 
és tengeri kereskedelemi útvonalak találkoztak. Ezekben a városokban 
működtek azok a térképkészítő műhelyek, ahol együtt dolgozott hajós, 
kereskedő, rézmetsző kézműves és tudós kartográfus. 

E kor egyik legnevesebb iskolateremtő mestere a flamand származá
sú Mercator volt. Óriási forrásanyagot gyűjtött össze és dolgozott fel. Az 
ókori szerzők művei mellett Mercator az ibériai hajós népek korábban 
politikai okok miatt "titkosított" térképeire; a hittéritők beszámolóira és 
az európai térképkészítő műhelyek gazdag anyagára is támaszkodott. ő 
készítette az első térképgyűjtemények egyikét, mely az alábbi címen je
lent meg: Atlasz vagy kozmográfiai elképzelés a vUág teremtéséről és a 
teremtett vUág térképéről. Az atlasz név így vált az egységes szerkesztésű 
és kivitelű térképgyűjtemények nemzetközi elnevezésévé. 

A nyílt óceánon a portolanotérképekkel az út megtétele kockázatossá 
vált, hiszen a hajósok egyetlen biztos műszere az iránytű volt. Mercator 
ezért sajátos, ún. szögtartó hengervetületbe rajzolta bele a világ tér
képét. 
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Ebben a vetületben a gömbi és a nekik megfelelö térképi vonalak azo- t- Arisztotelész szelint III .9.2 . 1 

nos szögben látszanak. A hajóskapitány, ha egyenes vonalat húzott a t- IV.4.5 

térképen az induló állomástól a célállomásig, majd megmérte e vonal és 
a meridiánok által bezárt szöget, akkor megkapta a hajó irányszögét. Ha 
ezt az irányt tartotta az úton, igen egyszerűen és nagyon pontosan célba 
ért. Igaz, az irányszög nem a legrövidebb útat jelölte ki, de a mérés egy
szerűsége és megbízhatósága miatt a hajósok között széles körben elter
jedt. A légi közlekedésben máig használatosak a Mercator-vetületü tér
képek. Ám fontos tudnunk azt is, hogy a szerkesztésböl adódóan a 
hengervetületü térkép csak az Egyenlítö mentén távolságtartó, a 60. és a 
90. fok között a távolságot kétszeresére, a területet pedig négyszeresére 
nagyítja fel,  vagyis torzítja. Ennek következménye, hogy a 2,2 millió km2 
területü Grönlandot nagyobbnak látjuk rajta, mint a 1 8  millió km2 kiter
jedésü Dél-Amerikát. 
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1 .2 A földrajzi helymeghatározás 

A XVI .  századtól a földrajzi fokhálózat is segítette a hajósokat a tájékozó
dásban. Az ókor óta a földrajzi szélesség meghatározása a Sarkcsillag lá
tóhatár feletti magasságából történt. Az északi féltekén a földrajzi 
szélesség megegyezik az adott helyen a Sarkcsillag látóhatár feletti ma
gasságával. (Mindkét értéket fokokban fejezzük ki.)  

A földrajzi hosszúság meghatározása összetettebb feladat volt. A 
hajósok a megtett utat (fokokban) csillagászati úton könnyen kiszámít
hatták, hiszen tudták, hogy a Föld 24 óra alatt fordul meg tengelye kö
rül, azaz 4 percenként fordul l 0-ot. Tudniuk kellett azt is, hogy a hajó in
dulási és aktuális tartózkodási helye között mekkora az idökülönbség, 
ami a két helyen mért dél különbségböl kiszámolható. A nehézség éppen 
ebböl adódott: két helyen egyidöben kell ott lenni, vagy állandó összeköt
tetésre van szükség. Az id ö mérése jelentett gondot abban az eljárásban 
is, amely a hajók menetsebességéböl kívánta a megtett út hosszát meg
határozni. Az idö múlását félórás homokórával próbálták követni, a hajó 
sebességét pedig loggal becsülték. Az angol parlament szakértökkel 
igyekezett mielöbb jobb, megbízhatóbb müszereket kidolgoztatni. 

-� 
i' 

� 
-� 

3. ábra. A hengerpalást kiterítése 
és a rqjta megjelenő terület embe
rí arcon szemléltetve 

4. ábra. Kontinensek területtorzu
lása Mercator-vetületü térképen 

t- a nap hossza (Egyiptom) Il .2 
t- fokhálózat IV.4.3 

-7 a tengerfenék feltérképezése 
VIII .3.3 

SEBESSÉGMÉRÉS LOGGAL 
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VISZONYJTÁSI PONT: GREE�CH 
r az ókorban IV.4.5 

r Gergely-féle naptárreform VI. l. l .  l 

--+ a dagály késése VII1.3.2. 1 

HELYI IDŐ 

r a gnómon 11 .2 

r Kepler törvénye VI .2.2 

r Augustinus az égitestekről és az 
időről V.3 

KÖZÉPNAPIDŐ 

ZÓNAIDŐ 

VID. l .  A világatlasz 

.Az egyik elgondolás az óra használata, amely a pontos időt mutatná, de a hqj' 
mozgása, a hideg és meleg, valamint a száraz és nedves idő változása, a nehézsé 
gi erő különböző szélességekenjelentkező más-más értéke miatt ilyen órát mind e: 
ideig nem sikerült készitenL " 

Newton 

Az angol parlament pályázatot írt ki tengeren is használható ón 
megszerkesztésére. A díjnyertes órához 1 765-től olyan tengerészeti év· 
könyveket szerkesztettek, amelynek könnyen kezelhető adatait a green· 
wichi csillagvizsgáló kupoláján áthaladó délkörre vonatkoztatva adt� 
meg. így vált idővel ez a hosszúsági kör minden tengerhajós számára a 
viszonyítási, kezdő (vagyís O) hosszúsági körré. 

1 . 3 Az időzónák 

1 .3. 1 A helyi idő 

A rugós órák gyorsan elteijedtek, meg�önnyítették és pontosabbá tették 
az emberek közötti kapcsolattartást. Am a hagyományokat követve sok 
településen - Franciaországban még a XIX. század elején is - a napórák 
továbbra is használatban maradtak. A templomharangak a Nap két de
lelése között eltelt idő szerint jelezték az idő múlását. E kétféle időmérés 
együttes alkalmazása nem várt bonyodalomat hozott, a napórák és a ru
gós órák nem egyszerre jártak. A büszke polgárok hiába kértek magya
rázatot az órásmesterektőL azok a finom mechanikai szerkezetek műkö
désében nem találtak hibát. Bármilyen megdöbbentőnek is látszott, a 
.Nap pontatlanságra" kezdtek gyanakodni. A Nap járását követő nap
órák és az ember alkototta szerkezetek időkülönbsége nem elvi vagy gya
korlati hibából fakadt, hanem a Föld mozgásából. Miközben a Föld forgó 
mozgást végez tengelye körül, egyben előre is halad a Nap körüli pályá
ján. (Ezt a pályát 365 + egynegyed nap alatt jáija körbe.) E kétféle moz
gás együttese miatt tapasztalja azt a földi megfigyelő, hogy a Föld tenge
lye körül már megtett egy teljes fordulatot - a rugós órákon már dél van -, 
ám a Nap a látóhatár fölött még nem érte el legmagasabb pontját. még 
nem delelt. A napórák a helyi időt mutatják, a pálca árnyékának a Nap 
útját követő mozgása szerint. Ám a velük mért nap hossza változik az év 
folyamán, sőt a változás egyenletlen, amit Kepler második törvényéből 
tudunk, hiszen a Föld az ekliptikán nem egyenletes szögsebességgel ha
lad. A rugós órák mutatói egyenletes sebességgel haladnak és mérik an
nak az elképzelt Napnak a mozgásidejét, amely éppen 24 óra alatt kerüli 
meg a Földet, és az égi egyenlítőn is egyenletes sebességgel halad az év 
minden egyes napján. Óráink tehát ezt az ún. középnapidőt mérik. 

Az újkorban az időmérés alapja nem a Nap, hanem az emberi kéz 
gyártotta fogaskerekek és rugók mozgása lett. 

1 .3.2 Időzónák, zónaidő 

Pontossága, megbízhatósága ellenére a középnapidő bevezetése sem ol
dott meg minden időmérési problémát. A XIX. század elején, arnikor a 
vasúti közlekedés egyre nagyobb távolságokat kötött össze, bevezették a 
zónaidőt. A Föld felszínét 24, nagyjából a hosszúsági körök futásához 
igazodó zónára osztották. (Sok helyütt igazodva az országhatárokhoz.) 
A szomszédos időzónák között egy-egy óra az időkülönbség, egy óra 1 5° 
szélességű zónának felel meg. Az első időzóna a greenwichi kezdő 
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hosszúsági körtől Ny-ra és K-re 7,5°-ra terjed. A zónán belül a középvo
nalnak megfelelö középnapidöt használják. Ha utazunk, csak a zónák 
határát átlépve kell órát igazítani, elöre vagy hátra, attól függöen, hogy 
milyen irányba indultunk, kelet vagy nyugat felé. Ahogy a térképezési 
gyakorlatban a greenwichi délkör lett a kezdö, 0°-0S hosszúsági kör, cél
szernnek látszott az idözónákat is innen számolni. Az elsö idözóna 
középvonala (7,5°) Greenwichen halad át, az itt mért középnapidót 
(Greenwich Mean Time = GTM) ezért világidőnek is hívják. Greenwich a 
térképészeti és ehhez kapcsolódva az idöbeli tájékozódás kezdö meridi
ánja is lett. Hazánk az elsö keleti zónában helyezkedik el, tehát a világ
idöhöz l órát kell hozzá adnunk (GTM+ l),  hogy megkapjuk a Közép-Eu
rópai Idöt (CET) . 

1 .3.3 A dátumválasztó vonal 

Magellán hajói 1 5 1 9- 1 522 között nyugat-kelet irányban körbekerülték 
a Földet. Visszatérve a hajósok rádöbbentek, hogy nyertek egy napot. Az 
egyik hajós erről így számolt be: 

.Július 19-én pillantottuk meg a Zöldfoki-szigetet és horgonyt vetettünk. Hogy ellen
őrizzük sqját magunkat. helyesen vezettük-e hqjózási naplónkat. megkérdeztük a 
parti lakókat. melyik napja van a hétnek. Aztfelelték csütörtök. Ezen nem győztünk 
csodálkozni, mivelhogy a rrújeyegyzéseink szerint még csak szerd.a volt Később tud
tuk meg. hogy számításainkban nem volt hiba. Szakadatlanul nyugatjelé haladtunk. 
a Nap mozgását követtük és rrúnthogy kiinduló pontunkra tértünk vissza. pontosan 
24 órát keUett nyernünk azokkal szemben. akik helyben maradtak. · 

James Cook második útján 1 772-1 775 között éppen ellenkezö irányból 
tett világ körüli utat. így nekik az út egy nap veszteséget hozott. 

A 24. idözóna közepén húzták meg a dátumválasztó vonalat, mely
nek két oldalán 24 óra, vagyis egy nap viszonylagos idökülönbség van. 
(E vonal a lakott területekhez igazodva csak nagyjából halad a 1 80°-0S 
délkörön.) Aki Amerikából Ázsiába utazva lépi át a dátumválasztó vona
lat, annak például kedd után rögtön csütörtök következik. Fordított 
esetben, ha Ázsiából Amerikába megy kedd éjfél után újra kedd lesz. 

1 .4 A Föld alakja 

A XVI .  századtól a kartográfusok az ókori térképészet hagyományait 
megörizve, a geometrián túl az újkori fizika eszköztárát is alkalmazták. A 
térképek használata általánosan elteijedt a tengerhajózásban, hadveze
tésben, az utazók, sót a diákok körében is, pl. a debreceni református 
kollégiumban térképkészítést is tanitottak. A térképek hűsége. pontos
sága keveset változott a korábbi századokban készült elödeikhez képest. 
A szárazföldek térképezésekor a távolság méretarányos kisebbítését jól 
megoldották, az irányok helyes ábrázolását azonban nem. A fokhálózat 
csak barokkos dísz volt a térképek szélén, ezért az ábrázolt területek 
nagysága erösen eltorzulhatott. A terepfelmérö munkához nem voltak 
elég pontosak a műszerek, illetve a terepen mért távolságok és szögek 
sikbeli ábrázolásakor a torzítás t csökken tó vetületek alkalmazásához is
merni kell a Föld pontos nagyságát. 

Eratoszthenész nyomán 1 525-ben egy francia orvos, Fernel mérte 
meg a Föld hosszúsági körének egy szakaszát Párizs és Amiens között, 
melyeket éppen egy észak-dél irányú és csaknem egyenes út köt össze. 
Távolságmérésre kocsikerék fordulatszámlálót (hodométert) használt. 

283 

VILÁGIDŐ 

DÁTUMVÁLASZTÓ VONAL 

PONTATLAN ÁBRÁZOLÁSOK 

� Eratoszthenész mérése IV. 4. 



forrasok_szurke.indd   284 2017. 02. 15.   8:46

284 

5. ábra. Izland-térképe a xvm. szá
zadban 

FORGÁS! ELLIPSZOID-E A FÖLD? 

6. ábra. Mikoviny Sámuel, háttér· 
ben a pozsonyi vár 

VIn. l .  A világatlasz 

Az Egyenlítö vidékén elsö ízben a franciák mérték meg a Föld l o nagy
ságú meridiánív hosszát. Az eredmény alapján arra a következtetésre ju
tottak, hogy a Föld nem szabályos gömb alakú, hanem pólusainál kissé 
kicsúcsosodik, tehát leginkább egy citromhoz hasonlítható. Ezt a fran
cia elképzelést nem fogadták el az angol fizikusok (Newton, Huygens), ök 
ugyanis elméleti meggondolásból a földforgás és a tömegvonzás alapján 
a Földet sarkainál lapult. ún. forgási ellipszoidnak tartották, vagy - a 
gyúmölcshasonlatnál maradva - narancs alakúnak 

A francia mérés és az angol elmélet vitájának eldöntésére a Francia 
Akadémia két expedíciót szervezett. Abból indultak ki, hogy Föld alakjá
nak a gömbtöl való eltérését a különbözö szélességeken végzett l o -hoz 

7. ábra. Részlet Mikoviny Sámuel térképéből 
A magyar Mikoviny Sámuel ( 1 700-1 750) elsöként készített hazánkban mate
matikai mérésen alapuló térképeket. Meghatározta a pozsonyi vár egyik tor
nyán áthaladó hosszúsági kört és ehhez viszonyitotta a többi hely földrajzi ko
ordinátáit. Háromszögeléssei hegycsúcsok. templomtornyok magasságát és 
falvak, városok távolságát mérte meg. Selmecbányán és Tata környékén vizren
dezö munkálatokat irányitott. melyek hasonló terepfelméréseken alapultak. 
Háromszögelés! módszerének kidolgozásával megelözte francia kollégáit is. 
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tartozó ívhossz mérésével egyértelműen el lehet dönteni. Két, egymástól 
távoli helyen végezték el a méréseket, 1 735-ben Peruban, ez volt az 
egyenlítői expedíció és 1 736-ban Lappföldön, a sarki expedíción. A vita 
az angol fizikusok és így a pontosabb elméleti számítások diadalával zá
rult, a mérések a pólusainál lapult Föld hipotézisét igazolták Mai isme
reteink szelint azonban a lapultságot túlzottan nagynak mérték és szá
molták. Ha Földünket egy l m átmérőjű gömbbel helyettesítjük, akkor a 
sarki sugár 3 mm-rel rövidebb, ami a valóságban 20 km-nek felel meg. 

A XVIII. századi térképészek - a görög hagyományt követve - a Földet 
mint tisztán geometrtai testet kezelték, szabályos gömbkén t. A fizika és a 
mérési adatok ezt részben cáfolták. Ám Földünk felszínét óceánok, me
dencék és hegységek tagolják, ezért nehéz rajta míndenhol pontosan 
meghatározható viszonyítási alapfelületet találni. A térképészek ezért 
egy elméleti jelületet vezettek be, Földünknek egyik fizikai jellemzőjét 
véve alapul. Ez a hidrosztatikai egyensúlyban lévő, áramlásmentes, 
nyugodt tengerszint, amelynek minden pontjára merőleges a nehézségi 
erő. Ez a felület rajzolja ki a geoidot, amely görögül földalakot jelent. 

l .  5 A harmadik dimenzió 

A XVII. században a hadviselésben sajátos változás történt. A drága pén
zen fenntartott zsoldosseregek már nem (csak) az ellenséget akarták 
megsemmisíteni, hanem jól szervezett hadműveletekkel, mínél nagyobb 
területeket meghódítani. A térkép a hadvezetés elengethetetlen eszköze 
lett. Készítésében iskolázott hadmémökök működtek közre, akiknek 
munkáját térkép tárak, szakkönyvek és egyre pontosabb geodéziai műsze
rek segitették. Az utakat, folyókat és településeket felülnézetben ábrázol
ták, a felszín tárgyait, a növényzetet egyszerűsítő és egyezményes jelekkel 
tüntették fel. A korábbi térképekhez hasonlóan a hegységeket oldalnézet
ben ábrázol ták, nagyjából helyes irányban és kiteijedésben. A fűrészfogas 
sávok, hernyószerüen tekergő vonalak vagy éppen kis vakondtúrásszem 
halmok szemléletesen mutatták a hegyeket, völgyeket. A térképkészítők 

f- Newton súly- és törnegroérése 
VI. 7. 7 

f- a  görög oikumené IV.4. 1 

f- a gravitációs erö Vl.8.3 

GEOID ALAK 

285 

8. ábra. Az 1 889-ben Párizsban 
rendezett világkiállítás kicsinyí
tett .földgömb je 
A makett egyenlitól kerülete 40 m 
volt. Egy óra alatt fordult meg a ten
gelye körül. 

f- az elsö térképi ábrázolások I. l 
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DOMBORZAT OLDALNÉZETBŐL 

f- perspektíva és koordináta
rendszer VI.3 

FELÜLNÉZET 

LENDÜLETCSÍKOK 

9. ábra. Minorca hegyei egy 
1 570-ben kiadott térképen 

l O. ábra. Lázár deák térképe 
Hazánk elsö újkori térképe 1 5 1 4-ból. 
55 x78 cm nagyságú , kb. l :  1 152000 
méretarányú . A felmérök iránytüvel, 
napórával és asztrolábiummal dol
goztak. Településábrázolása miatt 
a térkép különösen értékes. A mü 
Petrus Apianus nyomdájában. 
1 528-ban készült. Feltehetöen a 
nyomdal munkálatok során fordítot
ták el a térképet 90 fokkal északnyu
gatra. Jól felismerhetö a Dunántú
li-középhegység. A Balaton jóval 
nagyobb, középen sziget látható. 
A szabályozás elött levö folyókon sok 
apró sziget volt. 

VID. l.  A világatlasz 

müvészi igényességgel ámyékolással, erc:J.öségek, sziklás részletek beraj
zolásával tették képszerüvé térképeiket. A domborzati formáknak, vagyis 
a tér harmadik kiterjedésének, a matematikai alapú leképezése azonban 
továbbra is megoldatlan volt. A hegységek magasságát, egymáshoz viszo
nyított szintkülönbségeiket inkább csak sejteni lehetett, a hegyek mögötti 
területek a takarás miatt továbbra is "láthatatlanok" maradtak. 

A takart területek nagyságát úgy tudták csökkenteni, hogy a térkép
készí tó a legmagasabb hegycsúcsról szemlélve mutatta a tájat. A térkép 
használója tehát csak erröl a helyról kapott pontos képet a tájról. A ma
dártávlatból készült térképen a terepfelmérö helyét képzeletben addig 
emelték, hogy a táj felülnézett képét kapták meg. A hegyek gerincét fe
héren hagyták, és onnan a völgyek felé vékony, ún. lendületcsíkokat 
rajzoltak a térképre. A vonalak iránya, sürüsége és vastagsága már job
ban ki tudta fejezni a lejtök formáját. Ám a meredekségröl és a magas
ságról számszerüen ezek a térképek sem tájékoztatnak. 
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vm. 1.5 A harmadik dimenzió 

Új ötletet a tengerészektől kaptak a térképkészítök A XVI .  század vé
gén egy holland tengerészmérnök sekély vizű kikötöben zátonymentes 
útvonalakat jelölt ki. Csónakról a mélybe eresztett kötéllel megmérte a 
tenger vízszintje alatti homokpadok mélységét. Az azonos mélységü pon
tokat vonallal összekötötte (izobát), s ezek kirajzolták a tengerfenék 
domborzatát. 

Hasonló elv szerint a XVIII. század végétől a szárazföldek domborzat
ról is készültek ilyen térképek. A tengerszint felületéhez viszonyították a 
magasságokat a tengerparttól kiindulva megmérték néhány nevezetes 
pont ún. alappont tengerszint feletti magasságát, majd az alappontok
ból kiindulva un. magassági ponthálózatot alakitottak ki. Ezekhez a 
pontokhoz viszonyítva mérték meg a domborzati formák magasságát. Az 
azonos tengerszint feletti magasságú pontokat összekötötték, így meg
kapták a szintvonalakat. 

287 

l l . ábra. Hazánk középhegységei 
lendületcsíkokkal - Részlet 
Lipszky János térképéből (1 806) 
A térkép készítésekor ötszáz pont 
földrajzi helyzetét határozták meg. Ez 
volt hazánk első polgári célú, magya
rok által készített térképe. amely el
sőként tűntette fel, hogy milyen vetü
letben készült. A 12 lapból álló 
térkép 1 :470000 méretarányú. 

� a tenger mélyén Vlll.3.3 

IZOBÁT 

� izobár Vlll.2.4.2 

ALAPPONT 

SZINTVONAL 

1 2. ábra. A Merwede folyó izobát 
térképének részlete 1 730-ból 
Az azonos mélységü pontokat össze
kötő vonalak feltűntesével biztonsá
gosabbá tették a hajózást. Mivel a 
tengerfenék domborzatát a hullámzás 
és a tengerjárás állandóan újrafor
málja. a térképeket időról időre "pon
tosítani" kellett. 
A francia és az angol partok tengerfe
nék domborzatát ábrázoló térképek 
alapján sejtették meg először, hogy a 
szárazföldek domborzati formái a 
tenger alatt is folytatódó összefüggő 
rendszert alkotnak. 
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13. ábra. A szintvonalas 
domborzatábrázolás 
A szintvonalak a tengerszinttel pár
huzamos, egymás felett elhelyezkedö 
szintfelületeknek (síkoknak) a 
földfelszlni formákkal való metszés
vonalai. A szintfelületek egymástól 
való függöleges távolsága a szintköz 
(b). A szintvonalakra rajzolt eséstüs
kék a lejtés Irányába mutatnak. 

RÉTEGSZÍNEZÉS 

f- elsö térképi ábrázolások 1 . 1 

JELKULCS 

� szélrendszerek felfedezése VII1 .2.5 

f- a tudományos közélet VII .  l 

VIn. l .  A világatlasz 

Rétegszínezésnél a különböző magassági rétegeket azonos színnel 
jelöl ték. A ma használatos térképek a domborzat ábrázolásakor gyakran 
a különböző módszereket együtt alkalmazzák, szintvonalakkal, rétegszí
nezéssel és árnyékolással pontos és plasztikus képet adnak síkban a tér 
harmadik kiterjedésérőL 

1 .6 A természet és a társadalom új arcai 

1 . 6. 1  Jelek a térképen 

A felszín természetes és mesterséges formái (pl. erdők, folyók, utak, tele
pülések) régóta szerepeitek a térképeken. A reneszánsz festők művészi
en örökitették meg egy-egy város látképét. Az egyszerüsítés és általá
nosítás ezen a téren is változást hozott. A felszín .tárgyait" egyezményes 
jelekkel helyettesítették, melyek képszerűek vagy magyarázó formájú
ak. A térképi ábrázolás e legsajátságosabb rendszere a jelkulcs, amit a 
térkép szélén tüntetnek fel. A legkülönbözöbb tartalmú (turista térkép, 
katonai térkép) és méretarányú térképeken igen kis helyet elfoglalva na
gyon sok információt közölnek a térkép felhasználójának igénye szerint. 

1 .6.2 A természet arcai 

A XVIII. századig a térképeken az óceánok vizét vitorlásha,jók, tengeri 
szörnyek és uralkodói címerek díszítették, az új térképeken a navigáció
ban jól használható ismereteket közöltek. Különböző jelekkel feltüntet
ték az uralkodó szélirányt, a szélcsendes vizeket és tengeráramlatokat. 
A szerkesztők a hajónaplók adataira támaszkodtak, hiszen azokban az 
észlelt jelenségeket (pl. a mágnestúk elhajlását a Sarkcsillag irányától) 
pontos idő- és helymegjelöléssel, földrajzi koordinátákkal együtt rögzí
tették 

A tudományos célból szervezett tengeri expedíciók kutatóit a tudo
mányos társaságok (pl. a Royal Socitey) konkrét észlelési és mérési fel
adatokkal és műszerekkel indították útjukra. A felfedezések tapasztala-
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tait bemutató tudományos értekezések függelékeként nagyon fontos 
térképek készültek. Ezek egy része hagyományos módon a szigetek, 
kontinensek körvonalát és a hajó útját mutatta, másik része azonban té
májában újszerű volt. A mérési adatokat (szélirány, hömérséklet. lég
nyomás) úgy ábrázolták. hogy minden értéket észlelési helyük szerint 
tüntettek fel. Ezek voltak az elsö tematikus térképek, melyeken a jöld
rcyzi koordinátákhoz valamely természetijelenség mért adatait rendelték. 

Az elsö tematikus térképeket Edmund Halley ( 1 656- 1 7  42) angol po
lihisztor készítette. Hall ey 1 686-ban a Philosophical transaction cím ü fo
lyóiratban a passzátszelekröl szóló cikke mellékleteként jelentette meg 
az elsö meteorológiai térképet. Egy másik térképén a La Manche apály
és dagály magasságának különbségeit ábrázolta, söt a dagályhullámok 
irányát ls jelölte. A part mentén több pontot tüntetett fel .  ahol az általa 
megadott képlet segítségével a dagály magassága elöre kiszámítható 
volt. Harmadik térképén az Atlanti-óceán vizét szabályos rendben vona
lak osztják fel, melyek az egyenlö mágneses elhajlású pontokat kötik 
össze. Ezt a munkát az elsö geofizikai térképként tartják számon, ami 
egyben az elsö izovonalas térkép is (görögül izo azonos) . Az izovonal 
olyan görbe, ami az azonos értékű pontokat köti össze. 

.... - - .... .. .... ..... ..... ..... .... ', ' ' 
- .... - .............. ...... .......... ..... .... .... ' ' .... .... ..... ...... ...... ..... ... "t ' 
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h 

Halley térképészeti módszerét követve Alexander von Humboldt 
( 1 769- 1 859) is utazásainak méréseit tematikus térképen ábrázolta. A 
mai atlaszokban is használatos tematikus térképek alaptipusai (pl. az 
éghajlati térképek) Humboldt nagy összefoglaló munkája, a Kozmosz 
mellékleteként jelentek meg 1 845- 1 862 között. E könyv volt az elsö, 
mely enciklopédikusan összefoglalta azt a sokféle ismeretet, mely a nagy 
földrajzi felfedezések nyomán Európában összegyült. 

1 . 6.3 A társadalom arcai 

A tematikus térképek a társadalomtudósok érdeklödését is felkeltették. 
A XVIII. századtól egyre több országban vezettek be a rendszeres nép
számlálást (Svédország: 1 749, USA: 1 790. Anglia: 1 80 1 )  és ezzel együtt 
mind gyakrabban gyújtöttek népességet jellemzö statisztikai adatokat. 
A belölük szerkesztett tematikus térképek uralkodók, adóbehajtók, nyo-

� Humboldt útjai Vlll.5. 1 

TEMATIKUS TÉRKÉPEK 

� passzátszelek Vlll.2.5 
� árapály Vlll.3.2. 1 
� az elsö meteorológiai térképek 
Vlll.2.2 

IZOVONALAS TÉRKÉPEK 

1 4. ábra. Térkép az Indiai..c)ceán 
nyári monszunszeleiről 
Halley angol csillagász 1 686-ban 
arab. indiai és kínai adatokra tá
maszkodva pontos térképet készített 
az Indiai-óceán vidékén fújó mon
szunszelek irányairóL 

� Humboldt eredményei VII1.5. 1 

� Darwin XXVI. 

� populációdinamika XXVII. 
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TÁRSADALMI JELENSÉGEK 
TÉRKÉPEKEN 

TÉRKÉP: FÜGGVÉNY 

Summa 

Kérdések, problémák 

VIn. l. A világatlasz 

mozók, és orvosok munkáját segítő eszközök lettek. Kiderült, hogy pél
dául bűnügyek és betegségek elteijedésének vizsgálata fényt deríthet a 
kiváltó okra. Az ír vasutak igazgatója hazájáról két térképet szerkesztett. 
Az egyiken azonos színnel tüntette fel az azonos népsűrűségű területe
ket, míg egy másik térképén arányosari szélesedő szalagokkal jelölte 
az utas- és áruforgalmat. így határozta meg a vasútvonalak fejlesztésl 
tervét. 

A természeti és a társadalmi jelenségeket bemutató tematikus térké
pek sok tudományágnak váltak nélkülözhetetlen segédeszközévé. Sokfé
leségük a természetre és a társadalomra irányuló kérdések sokféleségét 
tükrözi. Mindegyik egy-egy mérhető sajátság térbeli eloszlását bemutató 
fiiggvénykapcsolat. A térkép ábrázolja a "hogyan"-t, de - önmagában 
nem ad választ a "miért" -re. Ez utóbbihoz az is szükséges, hogy a külön
álló függvénykapcsolatok (tematikus térképek) között új és újabb össze
függéseket találjunk. 

A XVI. és XVIII .  század között a világtérképeken - az Antarktisz kivé
telével - valamennyi kontinens helyzete és alakja kirajzolódott. Mer
cator készítette el az elsó atlaszt. Az új tengerhajózási térképek 
Mercator henger vetülete szertnt késZllltek A térkép széles körben el
teijedt eszköz lett, amelynek szerkesztési elvét a görög hagyományo
kon túl a kor ftz1kai világképe is befolyásolta. 

A megismert ffildfelszin méreteit először elméleti számításokkal, 
később terepi mérésekkel is meghatározták. 

A domborzatábrázolás fejlődése (távlati rajz, lendületcsík, árnyé
kolás, szintvonal, rétegszinezés) egyre pontosabb képet adott a har
madik dimenzióról. 

A térkép a három dimenziós tér síkbell, kicsinyített, felülnézeti, 
egyszerusitett grafikus ábrázolása, melynek egyezményes jeleit a jel
kulcs foglalja össze. 

A tematikus térképek a földrajzi koordinátákhoz valamely vizsgált 
természeti vagy társadalmi jelenség mérési adatait rendelik. 

l .  Egy régi térkép széléről a méretarányt feltüntető sarkot lerágták az egerek. A sérült térképet összevetik egy 
ugyanerről a területről készített, l :7 5000-es méretarányú térképpel. Ezen a térképen egy 4,6 cm-es távolság 
az idegen térképen csak 3,3 cm hosszú. Milyen méretarányú a sérült térkép? 

2. Az atlasz segítségével állapítsuk meg a fejezetben található Izland és Minorca szigeteit ábrázoló régi térképek 
méretarányát! 

3. Mérési adatokkal igazoljuk, hogy a Mercator által j avasolt útirány nem a legrövidebb Lisszabon és Buenos 
Aires között! Mekkora a különbség? (A feladat megoldásához földgömböt és térképet is kell használni!) 

4. Keressük meg Saint-Exupéry: A kis herceg c. könyvében az idő és a mozgás kapcsolatára vonatkozó törté
netet! 

5. A Zeppelin léghajó 1 929. évi Föld körüli repülőútján egy fedélzeten tartózkodó újságíró, sehogy sem tudta 
megérteni, Iniként lehet az, hogy a 20 napos út tartama alatt az utasok 2 1 -szer ültek ebédhez. Mi a magya
rázat? 

6. a) A párizsi világkiállítás földgömbmakettjén számítsuk ki, mekkora területet foglalt el a Magyarország! 
b) Mennyire emelkedne ki a gömbfelület sikjából - a  domborzat méretarányos csökkentésekor - a  világ leg

magasabb hegye? 
c) Ha a Holdat is méretarányos kicsinyítésben ábrázolnánk, mekkora gömböt kellene készíteni, és milyen 

távol helyeznénk el a Földtől? 
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2.  A légkör fizikája 

2. 1 A Meteorologikától a meteorológiáig 

Arisztotelész Meteorologika cím ü munkájában a Hold alatti világjelensé
geit írta le, többek között a levegöburok változásait is. A megfigyelt idöjá
rási jelenségekben az öselemek egymásba alakulását látta, melyeknek 
végsö oka az égi szféra, a Nap periodikus mozgása. A napsugarakból 
származik a meleg, a melegböl a mozgás, amely a nyugalmi állapotot 
megszünteti. 

Az ég és a Föld közötti világ jelenségeinek ezt az egységes szemléletü 
tárgyalását - az arabok közvetítésével - a XII. században ismerték meg 
Európában, ahol az újonnan születö egyetemek tananyaga lett. A Mester 
tanaihoz való ragaszkodás, - s tagadása mindannak, ami írásaiból hi
ányzott - idövel hátráltatta az idöjárási megfigyeléseket (is) . Ez ellen lé
pett fel a skolasztika nominalista irányzata. Roger Bacon úgy érvelt, 
hogy nem csupán a régiek írásait kell magyarázni, hanem érdemes ala
posan vizsgálni magukat a természeti jelenségeket is. A kora középkori 
krónikák számos rendkivüli esemény emlékét örzik, mint pl. nagy 
aszály, vihar, üstökös és földrengés részletes leírását. A XIII. századból 
fennmaradt egy olyan krónika is, melynek feljegyzéseiböl a kor idöjárá
sának általános jellemzöi is jól kivehetök. Az elsö rendszeres időjárási 
naplót az angol William Merle vezette, aki 1337 és 1 344 között jegyezte 
fel megfigyeléseit 

A világtengerek hajósai sokféle éghajlati övröl és csudálatos légköri 
jelenségröl hoztak hírt Európába. A hajónaplókban egyre gyültek az 
adatok a csillagos égboltról, a szelek írányáról, erösségéröl. Leleményes 
kereskerlök rájöttek, hogy a szállitott áru minöségét úgy tudják megóv
ni, ha például pontosan ismerik a levegö hömérsékletét és páratartal
mát A Medici-család tudományos lelkesedésböl és a haszon reményé
ben ösztönözte ezeket a megfigyeléseket. Firenzébe az angol gyapjú 
tengeri úton érkezett. A párás levegöjü szigetországban a gyapjú sok vi
zet szívott magába, súlyát gyarapítva. A száraz levegöjü, mediterrán Fi
renzében ezt a többletsúlyt párolgással elveszítette. A gyapjúmérleg -
amelyen ugyanazon gyapjúcsomag súlyváltozását mérték - al.kalmazása 
tudományos szempontból sem volt haszontalan, mert lehetövé tette 
egyes földrajzi helyek légnedvességének számszerü összevetését. 

f- Arisztotelész Kozmosza 111.9. 1 .2 

f- az iszlám múveltség V.4. 1 

f- nominalizmus V. 5.2 

f- Tycho Brahe az ég változásairól 
Vl.2. 1 

IDŐJÁRÁSI NAPLÓK 

HASZNOS TUDÁS 

fo- felfedezések, térképészet vm. l .  l 

-t Humboldt mérései Vlll.5. 1 
-t páratartalom VIII.2.4.3 

15. ábra. A "meteorológiai megfi
gyelés" sokáig a legtöbb embemek 
az égbolton időnként megjelenő 
csodálatos esemény leírását jelen
tette 
A kép 1560 decemberét idézi fel, ami
kor Bamberg városa felett északi fény 
jelent meg. A rajzoló ezt az összecsa
pódó égi kardok szikráinak, tehát 
rossz előjelnek vélte. 
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IDŐJÁRÁS 

METEOROLÓGIAI 
MÉRŐESZKÖZÖK 
� szélerósség VIII.2.2 
f- a hömérö VI.9.3. 1 
� páratartalom-mérö VIII. 2. 3. l 
� adszorpció. deszorpció IX.4. 1 .3 

NEMZETKÖZI 
MEGFIGYELŐHÁLÓZAT 
f- tudós társaságok Vll . l 

� A botanikus Kitaibel X. l . l  

f- a Neptunus felfedezése VI.8 

AZ IDŐJÁRÁS ELEMEI 

f- Descartes módszere VIII . l .6.2 

f- tematikus térkép VIII . l .6.2 

VID. 2. A légkör fizikája 

2.2 Meteorológiai megfigyelőhálózatok 

A XVII .  században a kisérletező fizikusok az időjárást, vagyis a levegő fi. 
zikai állapotváltozását igyekeztek műszereikkel nyomon követni. Az idő· 
járási jelenségeket mérés útján jellemezték és fizikai összefüggésekkel 
magyarázták, ami reményt adott arra is, hogy a várható időjárást 
hosszabb-rövidebb távon tudományosan is előrejelezzék. 

Sorra elkészültek az alapvető műszerek a hőmérő ( 1 600, Santorio) . a 
barométer ( 1 643, Viviani, Torricelli) . a csapadékmérö ( 1 639, Castelli) és 
a páratartalom-mérö ( 1 654, II .  Ferdinánd toscanai nagyherceg) . Európa 
nagy városaiban, egyetemeken és csillagvizsgálókban megkezdődtek a 
rendszeres műszeres mérések. Eleinte a méréseket eltérő időben és kü
lönbözö készítésű műszerekkel végezték. (Egy 1 778-as írás szerint 60 
megvizsgált hőmérőnek 27-féle skálabeosztása volt.)  Ezeket az adatokat 
aligha lehetett összevetni. 

Egy tudós társaság 1 780-ban Mannheimben. nemzetközi meg
figyelöhálózatot szervezett, hogy a légköri folyamatokat egységes szem
pontok szerint kutassák. Megfigyelőállomásokat állitottak fel Észak-Ame
rikán, űrönlandon át az Urálig. Ennek a szervezetnek a keretében 
kezdte meg működését 1 780-ban Budán az első magyar meteorológiai 
állomás is. Munkatársai közt voltak csillagászok, fiZikusok. mémökök, 
vegyészek. A kor híres botanikusa, Kitaibel Pál is végzett meteorológiai 
megfigyeléseket. Pontos előírások szerint. a mannheimi társaság által 
hitelesített műszerekkel naponta háromszor mérték a légnyomást, a hö
mérsékletet. a légnedvességet. a szélirányt. egyszer a csapadékot és fi
gyelték a felhözetet. A lelkesedés 1 2  évig tartotta életben a világ első 
nemzetközi mérési hálózatát. Felbomlásának több oka volt, egyrészt a 
megfigyelő állomások közötti lassú információcsere - a mérési adatok 
sokkal lassabban haladtak, mint pl. az időjárási frontok -. másrészt 
az állomások oly távol estek egymástól, hogy köztük szinte .elvesztek" 
az időjárási folyamatok. De a végső csapást a napóleoni háborúk jelen
tették. 

A hálózatot egy másik háború élesztette újjá. 1 854-ben a krími csatá
ban egy vihar csak nem teljesen megsemmisítette III .  Napóleon hajóha
dát. A császárt különösen bosszantotta. hogy tudósai távoli bolygók lé
tezését elméleti számítások alapján már meg tudták jósolni, de egy 
vihart nem tudtak előrejelezni. (Kiderült, hogy a pusztító zivatar végigsö
pört Itálián és a Balkánon is.) A császár biztatására újjászervezték és ki
bővítették a meteorológiai megfigyelőhálózatot. melynek eredményes 
munkáját segítette az időközben felfedezett távíró is ( 1 809, Sömmering) . 

Az időjárási megfigyelőhálózat adatai, előrejelzései és térképei széles 
nyilvánosságot kaptak az újságokban. (Bár kezdetben az óvatos angol 
lapszerkesztök a Hihetetlen dolgok c. rovatban tették közzé azokat.)  Az 
aggályoskodók között azonban szép számmal akadtak szakmabeliek is, 
akik az elméleti alapokat még nagyon hiányosnak tartották. 

A meteorológusok alapfeltevése az volt, hogy az időjárás elemei (a 
napsugárzás, a hőmérséklet, a légnyomás, a szél, a felhőzet, a csa
padék) külön-külön és együttes hatásukban is visszavezethetők fizikai 
törvényekre. A megismerést nehezíti, hogy a változatos földfelszín jelen
tösen módosítja a légköri folyamatokat. s ezt a hatást az elméleti magya
rázatokban is szem előtt kell tartani. Ugyanakkor a légköri folyamatok 
roppant nagy kiteijedésűek, összetettek és igen váltazékonyak lehetnek. 
Az oknyomozás első lépéseként az észlelt jelenségeket elemeikre bontot
ták és változásaik szabályait így próbálták felderíteni. 

Először a XX. század harmincas éveiben készítettek norvég kutatók 
olyan térképeket, amelyeken az összes időjárást meghatározó tényezőt 
együtt tüntették fel. Ily módon szinte lefényképezték az adott pillanat-
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ban fennálló időjárási helyzetet. Arnikor több ilyen "pillanatfelvételt" 
egymás mellé helyeztek, kirajzolódott a légtömegek mozgásának iránya 
és sebessége, ami növelte az előrejelzés pontosságát. 

Az időjárástérképek meglepő felismerésekhez vezettek. A levegő fizi
kai jellemzőt néhol kis távolságokon belül ugrásszerüen változnak, 
egy-egy ún. határfelület mentén. E felületek nyomás, hőmérséklet és 
páratartalom szerint egymástól erősen eltérő légtömegeket választanak 
el. A határfelületek elmozdulásából, hullámzásából a légtömegek áram-
lására, keveredésére következtettek. A határfelületek és a földfelszín IDŐJÁRÁSI FRONTOK 

érintkezési helyeinél húzódnak az id6járási frontok, melyek uralják a � a levegő összetétele IX.1.3 

felszínközeli időjárást. 

2.3 A magaslégkör kutatása 

Elszánt kutatók a XVIII. században próbálkoztak először a magasabb 
légrétegek meghódításával. Pusztán a léghajó felemelkedése is bizonyí
totta, hogy a magasban is van levegő (Arkhimédész törvénye) . A felfede
zéseknek az szabott gátat, hogy a léghajókban 6-7 km magasságban az 
utazók önkivületi állapotba kerültek az oxigénhiány miatt. A XX. szá
zadban vált technikailag lehetségessé, hogy a Föld magaslégköréből is 
gyűjtsenek rendszeresen adatokat. 193 1 -ben emelkedett fel az első, lég
mentesen zárt utastern "gondola" 1 4.000 m3 térfogatú léggömbbel, 
amellyel A. Piccard 1 5. 800 m magasságig (a sztratoszféra alsó részéig) 

EXOSZFÉRA 

km EXOSZFitRA exo = külsö 

TERMOSZFÉRA 
therrno = meleg 

MEZOSZFÉRA 
mezo = középsö 

SzrRATOSZFÉRA 
sztrato = réteg 

TROPOSZFÉRA -
FELHÓÓV 
troposz = fordulat 

� felhajtóerő IX.4.2. 1  

1 6. ábra. A levegoöurokfüggőleges 
tagozódása 

Kb. 1000 km magasságtól kezdödtk. Ben-
ne a levegö fokozatosan ritkul. csupán 
He és H alkotja. Felsö határa .nincs". 

Az ultraibolya és a kozmtkus sugárzás 
mlatt hömérséklete magas. átlagosan 
1 OOO •c. Ionizált réteg alakul ki (tono-
szféra) benne. ezért a rádióhullámok zö-
mét visszavert. 

A légkör leghidegebb része. felsö határán 
(kb. 85 km) -180 •c-ot mértek. A meteo-
rok nagy része Itt semmisül meg. 

2Q-30 km magasságban a Nap ultraibolya 
sugarainak hatására ózon (O:V keletkezik. 
A sugárzás elnyelése mtatt a hömérséklet 
56 •c-ról O •c-ra emelkedik. Anyagi 
összetétele a troposzféráéhoz hasonló. 

A légkör legalsó része, vastagsága az 
Egyenlitönél 18 km. a sarkok fcilött 8 km. 
A légkör tömegének háromnegyed része 
benne található. A légkör vtztartalmának 
legkevesebb 90%-a Itt van; felhö- és csa-
padékképzödés csak Itt zajlik. A légáram-
Iások állandóan átkevertk. 
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---? az óceánok hőmérséklete VIII .3. 1 

A HŐMÉRSÉKLET NAPI JÁRÁSA 

� Galilei hatása VI.4 

---? elektromágneses sugárzás XV. 

18. ábra. Napfénytartammérö 
(heliogr4/} 
A fénygyújtó üveggömböt gyújtótávol
ságában fekete papírszalag veszi kö
rül. Amikor a Nap süt. kiégeti a pa
pírt. Ezek a vonalak jelzik a 
napsütéses órákat. 

vm. 2. A légkör fizikája 

jutott. Mérésekre szélsárkányok és léggömbök által szállitott müszere
ket használtak. Ám ezeket az adatokat csak akkor tudták hasznosítani, 
ha a müszerkosarat megtalál ták, ami bizonytalan volt és jelentős késést 
okozott. A rádiószonda feltalálása ezt a problémát megoldotta. 

A légkörkutatók felfigyeltek arra, hogy kb. 1 0  km magasságban a hő
mérséklet-csökkenés megáll, sőt a hőmérséklet feljebb emelkedni kezd. 
Először mérési hibára gyanakodtak, de a további kutatások egy hőmér
sékleti határfelületet mutattak ki. Mai ismereteink szerint a magas
légkörben több ilyen határfelület is van, ezek mentén a korábban egysé
gesnek vélt levegőóceánt eltérő sajátságú légburkokra tagolták. 

2.4 Az időjárás elemei 

2.4. 1 A levegő hőmérséklete 

A levegő hőmérsékletét régen magas templomtornyokból vagy kilátókból 
mérték. A müszereket különböző magasságokban helyezték el, majd a 
napi és évszakos adatsorokból grafikonokat szerkesztettek. Az így ka
pott görbék kirajzolták a hőmérséklet térbeli (függőleges irányü) és idő
beli (napi és évi) változását. 

A Nap sugarai felülről érkeznek a légkörbe, mégis a levegő alsó réte
geiben melegebb van, mint a felsőkben. Magyarázatot a hőátadás sajá
tos útjának felderítése adott. A Nap alulról fölfele, a felszin közvetítésével 
melegíti fel a levegőt. Szélcsendes időben a levegő hőmérsékletváltozását 
nappal a besugárzás és a felszínről induló kisugárzás, éjszaka csak ez 
utóbbi okozza. Régi tapasztalat, hogy borús éjszakákon a kisugárzás 
nem hűti le annyira a levegőt, rnint derült éjszakákon. A levegő vizpára 

l 7. ábra. Napi hömérsékleüárás az E([fel·torony tetején és alján, nyáron 
és télen egy korabeli grqfikonon 
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és C02-tartalma a felszín kisugárzott hömennyiségének jelentös részét 
elnyeli és visszasugározza. A légkörnek ez a képessége az üvegházha
tás. (A melegházakban alkalmazott nagy üvegfelületek is hasonlókép
pen hatnak.) Az üvegházhatás éjjel mérsékli a felszín és a levegö lehülé
sét, nappal a felmelegedést fokozza. A számítások szerint üvegházhatás 
nélkül a Föld felszínén 2 m magasan -20 oc lenne az átlagos középhö
mérséklet a jelenlegi + 1 4  oc helyett. A besugárzással ellentétben a kisu
gárzás a Földön míndenütt folyamatos. 

A kisugárzás számára az üvegházhatás csak ideiglenes höcsapda. A 
légkörbe belépö és az azt elhagyó sugárzás mennyisége megegyezik. Ezt 
a légkör állandó átlaghömérséklete bizonyitja. Földünk tehát olyan nyilt 
rendszer, melynek energiamérlege 0.  

.... 
. l 
.$. ,y.4(� : l§ .. �, : ... "' l ' .  �'Ar ��·· · ···· " r$>'' • •  • •

• l ', ·· ... ;:rliO • • ' • 
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6 
napkelte 

1 2  
dél 

1 4  1 5  1 8  24 6 óra 
napnyugta éjfél napkelte 

A grafllwnok azt is elárulták, hogy a hömérséklet kb. 1 4  óráig emel
kedik, majd csökken. Ahogy a Nap egyre magasabbra kerül, azaz a nap
sugarak beesési szöge nö, úgy emelkedik a hömérséklet. Ám a hömérö 
higanyszála napfelkeltekor nem emelkedik azonnal és nem akkor van a 
legmelegebb, amikor a Nap delel. A .. késés" oka, hogy a felszín melegíti 
fel közvetlenül a levegót és a höátadáshoz idöre van szükség. (Emiatt a 
magasban lévö levegö hömérséklete is csak késve emelkedik.) A !ehülés 
is alulról felfele és némi késéssel történik. Éjszaka a kisugárzás miatt a 
levegö hömérséklete folyamatosan csökken, csak napkelte után kb. egy 
órával kezd újra emelkedni. 

20. ábra. A levegö hóháztartása, energiamérlege 
b - besugárzás. k - kisugárzás. l - légkör.tés. v - vizkörzés. A világos nyilak a 
sugárzó energiát. a sötét nyilak az anyagáramlást. a pontozott nyilak a közvet
len höátadást jelölik. 
A besugárzás egy része ( l )  eléri a földfelszínt más része (2) visszaverödik a lég
körböl. illetve ott elnyelödik. A felszínt elérö sugárzás egy része felmelegíti a 
szárazföldeket és a vizeket. amelyek ezt a höt átadják a fölöttük levö levegönek 
(3). más részét a felszín Itisugározza (kisebb energiájú sugárzásként) . A kisu
gárzás egy része távozik az űrbe (4). más része az üvegházhatás miatt ideiglene
sen megreked a légkörben (5). Az üvegházhatású anyagok a világűr fele is sugá
roznak (6) . A felmelegedett levegö légkörzést (l) és vizkörzést (v) mozgat. Ezek 
mozgási energiája végeredményben szintén hövé alakul és azt a légkör Itisugá
rozza (7). 

ÜVEGHÁZHATÁS 
f-a földgömb IV.4 

295 

19. ábra. A be- és kisugárzás és a 
hómérséklet változása egy nap 
alatt 
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A HŐMÉRSÉKLET ÉVI JÁRÁSA 
� évszakok 11.2.4 
� a földgömb IV.4 
� Kopernikusz VI. l 

21 .  ábra. A napsugarak hajlásszö
ge különböző kitettségű lejtőkön 

A LEJTŐK FELMELEGEDÉSE 

HŐMÉRSÉKLETI INVERZIÓ 

ALBEDÓ 
� hideg éghajlati övezet VII1. 5.4 

friss hó régi hó 
albedó 0,81-0,85 0,42-0,7 

A TAVAK KIEGYENLÍTŐ HATÁSA 
� VI.9.3.2. IX.4.5.3 

� fajhö IX.3.2 

vm. 2. A légkör fizikája 

A napsugarak beesési szöge nemcsak egy nap alatt, hanem az év fo
lyamán is változik. Ezt jól mutatja a nyári és téli hőmérsékleti görbék kö
zötti különbség. Ennek magyarázatához azonban figyelembe kell venni 
azt is, hogy a mérsékelt övezetben a nappaJok és éjszakák hossza nagy 
évszakos különbséget mutat. A heliocentrikus modell szerint a levegő 
hőmérsékletének napi járása a Föld tengely körüli forgására, évi járása 
pedig a Nap körüli keringésére és állandó irányú tengelyferdeségére ve
zethető vissza. 

' 

'·-.. 
......... . _ 

/ / 
/ 

..... . _ 
· - · - - · - .  

- · -
· - · ·- · -

Érdekes tapasztalathoz jutottak a megfigyelők akkor, amikor külön
böző domborzati adottságú, anyagú és színű észlelőhelyek hőmérsékleti 
adatait összevetették. 

a) A besugárzás és a hőmérséklet napi járása függ a lejtők kitettségé
től, vagyis attól melyik égtáj felé lejtenek. A hegyoldalak tehát növelhetik 
vagy éppen csökkenthetik a napsugarak beesési szögét, erősebb vagy 
gyengébb felmelegedést eredményezve. 

b) A zárt völgyek és medencék a leszálló hideg levegőt fogva tarthat
ják. így ellentétes hőmérséklet-eloszlás, azaz hőmérsékleti inverzió 
(latinul inverz fordított) jön létre, a völgyben hidegebb van, mint a lejtő
kön. 

c) A havas hegycsúcsok nemcsak azért hidegek, mert magasak. A fe
hér felszín a fénysugarak nagy részét közvetlenül visszaveri, így a cse
kély elnyelt hő alig tudja felmelegíteni a levegőt. A felszín napsugárzást 
visszaverő képesség ét viszonyszámmal jellemezzük. Ez az albedó, ami a 
besugárzásnak a felszínről visszaverődő hányada. Értéke akkor l ,  ha a 
felszín a besugárzást teljesen visszaveri. 

száraz tarló lomboserdő homok Balaton 
0,3-0,32 0,1-0, 15 0, 1-0,25 0,08-0, 1 2  

d) A tavak, tengerek vize a napsugarak 90°/o-át elnyeli. A felette lévő 
levegőt mégsem melegíti jobban, mint a kömyező szárazföld. Sőt! Hűvö
sebbnek érezzük a nappali levegőt a tó közelében, az éj szakait viszont 
melegebbnek. A jelenséget az okozza, hogy a viz fajhője nagyobb, mint a 
szárazföld é.  
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2.4.2 A levegő nyomása és mozgása 

A levegőnek tömege van, így rá is hat a gravitáció. Newton törvénye sze
rtnt a vonzóerő nagysága a vizsgált két tömegpont közti távolság négyze
tével fordítottan arányos. Ebben az esetben azonban a két test nyilván
valóan nem pontszern (azaz kiteijedésük a távolsághoz képest nem 
hanyagolható el). Ezért az egyik tömegpontnak a Föld középpontját te
kinthetjük, a másiknak pedig egy tetszés szertnti magasságban kivá
lasztott egységnyi térfogatú (pl. l m3-es) levegőréteg tömegközéppontját. 
Tehát a Föld centrumától azonos távolságra lévö levegőrétegekre ható 
vonzóerő egyenlő, ezért e légrétegek súlya, s így az e magasságban ural
kodó nyomás is egyenlő. Ugyanezért igaz az is, hogy a Föld felszínétől tá
volodva a légnyomás csökken. Az azonos nyomású pontokat összekötve 
kapjuk az ún. izobár felületeket (görögül izo azonos; bar nyomás). Nyu
galomban lévö levegőt föltételezve, ezek a gömbölyü Föld felszínével pár
huzamos gömbfelületeket rajzolnak ki. 

22. ábra. a) Izobár felület .. behorpa· 
dása" és a középpon�ábanfel
emelkedő levegő 

22. ábra. b) izobár felület .. kipúpo
sodása" és a középpon�ában le
szálló levegő 

E szabályos rendet a besugárzás és a különbözö felszíni adottságok 
megszüntetik. A környékénél jobban felmelegedö leveg ö felszáll, helyén 
az izobár felületek .. behorpadnak". A lebülö és nehezebbé váló levegö le
száll, amelyet az izobár felületek "felpúposodása" jelez. Ahol a levegö föl
száll, majd szétáramlik, ott a felszínen alacsony, a magasban össze
áramló és onnan leszálló levegö helyén pedig magas légnyomás alakul 
ki. A magas légnyomású hely felöl az alacsonyabb légnyomású hely felé 
haladó, a felszínnel többnyire párhuzamos légáramlatot szélnek nevez
zük. A levegö részecskéi azonban ütköznek a felszín egyenetlenségeivel. 
amely fékezőerőként hat, a mozgás irányával ellentétesen. Ez a súrlódá
si erö csak kb. 500- 1000 m magasan , a "szabad légkörben" válik elha
nyagolhatóvá. 

A szél nevét arról a fö- vagy mellékvilágtájról kapja. ahonnan fúj . Elsö 
méröeszköze a szélzászló. A szélerősség alapján 1 2  fokozatú skálát ké
szítettek. 

Ismerünk földi méretü szeleket, melyek egész éghaj lati öveket futnak 
körbe (pl. a nyugati szelek), ezek a nagy földi légkörzés részei. Földünk 
felszíne roppant változatos, ezért egy-egy táj ra, hegységre sajátosan jel
lemző, helyi szél (tengerparti szél, hegy-völgyi szél) is kialakulhat. Új 
feladata a meteorológusoknak, hogy az ember által épített mesterséges 
környezet (pl. nagy városok) önálló légáramlási rendszerét tanulmá
nyozzák. 

(- általános tömegvonzás VI.8 
� Pascal barométere IX.2. 1 .2  

� a felhajtóerő oka IX.4. 2. 1 

IZOBÁR OK 
(- Arisztotelész szférái III.9. 1 .2  
(- izovonalak VIII . l .5 

23. ábra. Szélzászló 
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A szél Irányát a fecskefarok alakú vi
torla mutatja. sebességére a felső. 
mozgó lap helyzetéből következtethe
tünk. 



forrasok_szurke.indd   298 2017. 02. 15.   8:46

298 

24. ábra. A szárazfOld és a tenger 
eltérő felmelegedése miatt alakul 
ki a tengerparti szél 
Iránya napszakonként változik. amit a 
kis vitorlas hajók jól ki tudnak hasz
nálni. Nagyobb felszínü tavak felett is 
kialakulhatnak hasonló Iégaramiasok, 
így a Balaton környékén is. 

25. ábra. Városi szél 
A nappal erősebben felmelegedő va
ros fölé a környékről éjszaka hüvös 
és tiszta levegő aramiik. (Feltéve, 
hogy tiszta a környék.) 

26. ábra. Hegy-völgyi szél 
Olyan széljarás. amelynek iránya 
nappal a völgyből a hegycsúcsok felé 
mutat. éjszaka pedig a hegyek lejtőin 
a völgyek irányaba. 

t- a gyapjúmérleg VIII .2. 1 

ABSZOLÚT PÁRATARTALOM 
� adszorpció IX.4. 1 .3 
� halamzállapot-változások IX.4. 5. 1 

VIn. 2. A légkör fizikája 

2.4.3 A csapadék 

A levegő mindig tartalmaz vizet, ami befolyásolja hőmérséklet- és nyo
másváltozását. A levegő alkotói között a viz "kiváltságos" helyzetben van, 
mert hőmérséklettől függően lehet légnemü, cseppfolyós és szilárd álla
potban is. Időjárásunkat alapvetően meghatározza a légköri viz halmaz
állapot-változása. A hulló csapadék mérése soha nem okozott gondot. 

Szabad Jégtérben a páratartalom változásának folyamatos mérése el
nyelésen alapuló nedvességmérőkkel lehetséges. Ezek azt használják ki, 
hogy bizonyos anyagok (pl. haj , bél, zselatin) víz hatására megnyúlnak, 
illetve vízvesztéskor megrövidülnek. A levegő térfogategységében lévő 
vizgőz a tényleges (abszolút) páratartalom g/m3· .  
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vm. 2.4 Az idöjárás elemei 

Megfelelő műszerrel nyomon követhető a levegő páratartalmának 
változása egy nap alatt (az egyszerűség kedvéért szélcsönd es, eső nélküli 
napon). A mérések megerősítik azt a hétköznapi tapasztalatot. hogy mi
nél melegebb a levegő, annál több vízpárát képes magába fogadni (üde 
nyári hajnalok - fülledt délutánok). Ez egyúttal azt is jelenti, hogy 
ugyanazon vízgözmennyiséget, amelyet a melegebb levegő térfogategysé
ge még befogad , lehűléskor egy ponton túl már nem képes megtartani és 
a fölösleg kicsapódik. Ezt tapasztaljuk pl. harmat képzödéskor. Azt a hö
mérsékletet, amelyre a levegő lehűlve telitetté válik harmatpontnak ne
vezik. Ekkor a levegő viszonylagos (relatív) páratartalma l OOo/o. A rela
tiv páratartalom azt fejezi ki. hogy az adott hőmérsékleten az abszolút 
vízgőztartalom hány százaléka a maxiállsan befogadható vízgőznek Ha a 
levegő a harmatpont alá hűl, vízgőztartalmának egy része kicsapódik és 
megindul a csapadékképződés. 

A levegő legnagyobb vízgőztartalma különbözö hömérsékleteken: 

co -25 - 1 5  -10 o 5 1 0  1 5  20 25 30 40 
vizgőz 
(g/ms) 0,7 1 , 5  2 5 7 9 13 17 23 30 52 

A kicsapódás történhet a földfelszínen vagy felületi tárgyakon. Akkor 
képződik harmat, ha az erős kisugárzás a felszínközeli levegőt lehűti, de 
annak hőmérséklete O oc fölött marad . A harmatképződés hazánkban 
késő tavasszal, nyáron és kora ősszel gyakori. Ha a felszínközeli levegő 
fagypont alá hűl, apró jégkristályok keletkeznek. Derült őszi és téli éj 
szakák után dér boríthatja a felszínt. Télen fagyos felszín fölé érkező me
legebb, párás levegöböl jégkristályok válnak ki. A zúzmara csipkébe öl
tözött fák beteg ágai letörhetnek, villanyvezetékek leszakadhatnak a jég 
súlya alatt. A talaj közeli csapadékot a reggeli napsugarak vagy a szél 
száritja fel. 

A telített levegöböl a víz kicsapódása közvetlenül a felszín fölötti lég
rétegben is történhet. A levegő apró szemcséín (jégkristály, por, karom, 
sók) adszorbeálódnak a vízmolekulák. elősegítve azok cseppekké sűrű
södését, kondenzációját (Egyetlen vízcsepp keletkezéséhez több száz 
vízmolekula véletlenszerű és egyidejű ütközése szükséges, amely igen 
kis valószínűséggel következik be.) A felszín felett lebegő vízcseppek sű
rűsödve ,.ködd é válnak" . Erős napsütés vagy szél oszlatja fel a látótávol
ságot is jelentösen befolyásoló ködöt. 

Hulló csapadék akkor keletkezik, ha a levegő felemelkedése miatt 
hül 1e. A levegőt többféle hatás is felemelkedésre kényszerítheti. 
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HARMATPONT 

RELATÍV PÁRATARTALOM 

27. ábra. Légnedvességmérő (higro
méter) 
A kifeszített hajszál hosszúságválto
zását írófejes kar erősíti fel és eg;j 
lassan forgó hengerre rajzolja. 

HARMAT 
� gáztörvények I.X.2. 1 .4 
� halamzállapot-változások I.X.4.5. 1 

DÉR 

ZÚZMARA 

VÍZCSEPPEK KÉPZŐDÉSE 
� felületi feszültség I.X.4.2.2 
� közegellenállás I.X.4.3.3 

KÖD 



forrasok_szurke.indd   300 2017. 02. 15.   8:46

300 

� kondenzációs hö IX.4.5.3 

FELHŐK 

28. ábra. Afőnszél keletkezése 

HIDEGFRONT, MELEGFRONT 
� gáztörvények I.X.2. 1 .4 
� ciklon, anticiklon V111.2.5.3 
� energiamérleg I.X.4.5. 1 

VID. 2. A légkör fizikája 

a) A felmelegedés miattjelszálló levegő 

A kömyékénél jobban felmelegedö levegő felszállása közben 1 00 m-en
ként l °C-kal h ül. Ha a telitési hőmérséklet elérése után is tovább emel
kedik, a vizgőz egy része benne kicsapódik. A vizcseppek megjelenése 
után a felszálló levegő 1 00 m-enként csak 0,5--0,8 °C-kal hűl tovább, 
mert kicsapódáskor hő szabadul fel,  amely ugyan mérsékli a lebülés t, de 
a további emelkedéséhez energiát ad. Így a levegő és kömyéke között a 
hömérséklet-különbség egyre nő. Felh() akkor jelenik meg az égbolton, 
amikor a lebegő vizcseppek és/vagy jégkristályok már kellően összesü
rüsödtek. Ha a jégkristályok és/vagy vizcseppek súlya felületükhöz ké
pest annyira megnő, hogy nem tudnak többé lebegve maradni, elkezd 
esni az eső. A csapadék utal kialakulásának fizikai körülményeire. Forró 
nyári napokon a páradús légtömegek hirtelen nagy magasságba jutnak. 
A felszálló légáramlásból kicsapódó vízcseppekből és jégkristályokból 
felfele tomyosodó gomolyfelbök képződnek. Ha a jégszemcséket a fel
szálló levegő hosszabb időn át a magasban tudja tartani, azok a túlhűlt 
vizcseppecskékkel érintkezve tovább híznak és pusztító jégesőként érik 
el a felszínt.A lassan föláramló és lebülö légtömegekből réteges felhők 
·keletkeznek. Télen az emeletes rétegfelh6ben hatszöges minták szerint 
összefagyott jégkristályokból lesznek a hópelyhek. 

b) Hegységekbenfelszálló levegő 

Régi tapasztalat, hogy a hegyek szélnek kitett lejtőin több csapadék hull, 
mint a szélámyékos oldalon. A hegy felemelkedésre kényszeriti a leve
gőt, benne a harmatpont elérése után felhő, majd hulló csapadék képző
dik. A hegygerincen átbukó levegő leszállás közben 100 m-enként l °C
kal melegszik. Felhőtlen égboltjelzi a szárító meleg f6nszél (hófaló) érke
zését a völgybe. 

c) Idqjárási.frontok menténjelszálló levegő 

Különböző hömérsékletií, légnyomású és páratartalmú légtömegek 
frontfelületek mentén többféleképpen érintkeznek egymással. Ahol a 
fronfelület metszi a felszínt ott van frontvonal. Ha egyik légtömeg sem 
képes a másikat kiszorítani a frontfelület egy helyben áll (veszteglő 
front). Ha nyugalmi helyzetü vagy igen lassan mozgó meleg levegőt gyors 
hideg légtömeg szorít ki helyéből hidegfront alakul ki. A hideg levegő a 
meleg levegőt maga előtt hirtelen magasba löki. Gyors gomolyfelhő-kép
ződés, heves esőzés, zivatarok (esetleg jégeső) jelzik a csaknem függöle
ges fronfelületet. A hidegfront elvonulását derült, napsütéses, hüvös 
időjárás követi. 

Ha nyugalomban lévő vagy lassan mozgó hideg légtömegek határára 
gyorsan mozgó meleg levegő érkezik, melegfront alakul ki. A könnyebb, 
kisebb nyomású levegő nem tudja gyorsan kiszorítani a nehéz, nagy 
nyomású légtömeget, ezért szép lassan felsiklik a hátára. A hosszú, ferde 
frontfelület tetejét pehelyfelhök, alacsonyabb részét rétegfelh6k mu
tatják az égbolton. Az időjárás is megváltozik, több napig csendesen 
eshet az eső vagy a hó. Ha a különböző légtömegek egy irányba haladva 
utolérik egymást, a könnyebb meleg levegő itt is felemelkedésre kény
szerül. 

Ha a meleg levegő éri be a hideget, melegfronthoz hasonló, ha a hideg 
levegő éri utol a meleget hidegfronthoz hasonló záródó (okklúziós) front 
jön létre. 



forrasok_szurke.indd   301 2017. 02. 15.   8:46

vm. 2.5 A szélrendszerek 

A meteorológia a légkör fizikai változásait kutatja. A légkört hőmér
séklete függöleges változása szerint rétegekre osztották. 

A levegő pillanatnyi fizikai állapotát az Időjárási elemek (a napsu
gárzás, a hőmérséklet, a légnyomás, a szél, a vízgőztartalom és a csa
padék) kölcsönhatása alakítja. E tényezolt együttesen határozzák 
meg valamely terület időjárását A légkörben kialakult nyomáskü
lönbségek szelek útján egyenlítődnek kl. A vízgőzzel telített levegöböl 
lebüléskor lebegő (felhő,köd), hulló (pl.esö) vagy felületi csapadék 
(harmat, dér, zúzmara) képződhet. 

2. 5 A szélrendszerek 

2.5. 1 A légkör energiamérlege 

A gömbölyű. Földre érkező napsugarak hatása főleg a hajlásszögtifl és a 
sugárzás időtartamától függ. A napsugarak hajlásszögét a földrajzi 
szélesség, a Nap körüli keringés és a tengelyferdeség határozza meg. A 
napsugárzás ugyanakkora keresztmetszetű nyalábja a magasabb szé
lességeken nagyobb területen oszlik el, mint az Egyenlítőn. Nyáron na
gyobb, télen kisebb a hajlászög, nyáron hosszabb, télen rövidebb ideig 
tart a besugárzás. (Kivételt csak az Egyenlítő jelent) . Ebből következik. 
hogy az Egyenlítő vidékejóval nagyobb hőmennyiséget kap, mint a pólu
sok. Az évi besugárzás mennyisége nem egyenletesen változik a sarkok
tól az Egyenlítő felé. (A 90-70. és a 20-0. szélességi körök között a válto
zás - a gömb geometriája miatt - csekély, a 60-40. szélességi körök 
között azonban igen erőteljes.) 

A Földünk légkörének átlaghőmérséklete nagyjából állandó, mert a 
be- és kisugárzás mértéke megegyezik. Ha azonban a Föld sugárzási 
mérlegét övezetenként vonjuk meg, az egyensúlyi feltétel nem teljesül. A 
besugárzás a földrajzi szélességtől függ, a kisugárzás a Föld bármely 
pontján majdnem egyforma. A trópusi területek - a 30. szélességi körig 
több energiát kapnak, mint amennyit kisugároznak. A trópusokon kivü-
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29. ábra. Csapadék keletkezése el
térő hőmérsékletű légtömegek ta
lálkozásakor 
A fekete nyíl a hideg, a fehér nyíl a 
meleg levegó mozgását jelzi. 
A h - a hidegfront. az m - a meleg
front vonalát jelenti. 
a) hideg és meleg légtömegek halad

nak el egymás mellett, 
b) a hullámzó határfelületek egymás

ra hatolnak, 
c) frontfelületek mentén csapadék 

képzöd lk, 
d) a légörvény belsejében a hómér

séklet-különbség kiegyenlitódik. 

Summa 

� Kepler törvényei VI.2.2 

� évszakok 11.2.4 

A BE- ÉS KISUGÁRZÁS 
KÜLÖNBSÉGEI 
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A KIEGYENLÍTŐDÉS 
MECHANIZMUSAI 
� instabil egyensúly VI. 9.5 

� valódi és látszólagos erök VI. 7. 7 

30. ábra. Afoldfelszínen mért besu· 
gárzás és a kontinensek, valamint 
óceánok aránya az egyes foldrajzi 
szélességeken 
SZ - szárazföld 
t - tenger 
É - északi-sarkkör 
R - Ráktéritö 
E - Egyenlítö 
B - Baktéritö 
D - déli-sarkkör 

� felfedezések VIII. 1. 1 

PASSZÁTSZELEK 

� FrankJin térképe VIII.3.2.3 

KÖRÁRAMLÁS 

VIII. 2. A légkör fizikája 

li területek éppen fordítva: több energiát sugároznak ki, rnint amennyit a 
Napból nyertek. Tartósan ez az instabil állapot nem maradhat fenn. 
Ahogy kis térségekben a hőmérséklet- és nyomáskülönbség szeleket 
mozgat, úgy földi méretekben is légmozgások és tengeráramlások 
egész rendszere bonyolítja le a hőforgalmat. A nagy távolságra eljutó 
szelek sebességét és irányát a Föld forgása és a felszín tagoltsága, anyagi 
minősége is befolyásolja. A troposzféra egészét átfogó nagy áramlási 
rendszerek többé-kevésbé kicserélik a forró, mérsékelt és a hideg övezet 
légtömegei t. 

földrajzi l 
szélesség 

(fok) 

2.5.2 Megfigyelések és modellek 

R 

E 

B 

A XVII.  század elején az európai hajósok már tudták, hogy a tengerek, 
óceánok mely részén számíthatnak megbízható szelekre és hol fenyeget 
szélcsend. Nevet is adtak az egyes övezeteknek A .. süvöltő negyvenesek" 
erős nyugatias szelek és körülbelül a déli félteke 40. szélességi körén ér
vényesülnek. Az Egyenlítő szélcsöndes övét hívták .. lovas szélességnek", 
mert a vitorlás hajók sokáig vesztegeltek itt és a vízhiány első áldozatai a 
lovak voltak. A passzátszelek a téritök és az Egyenlítő között fújó keleti
es szelek, irányuk és erősségük nagyon megbízható (a név a hollandok
tól származik, átvonulást, áthaladást jelent) . Európából az Újvilágba 
először a passzátokkal keltek át a hajók. 

a) A ,Jorróvizes fazék" 

Azok, akik elsőként próbálták fizikai törvényekkel magyarázni a nagy 
földi szelek létrejöttét, a .. forróvízes fazék" hasonlattal éltek. Ha egy fazék 
vizet az alján egy ponton melegítünk, ott a víz felszáll ,  oldalai mentén pe
dig leszáll, zárt köráramlás alakul ki. A modell szerínt hasonló folyamat 
figyelhető meg a légkörben is. A meleg levegő az Egyenlítő mentén fel
száll,  majd a pólusoktól indul vissza. A valóság azonban ennél sajnos jó
val bonyolultabb. 
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b) Az egycellás modell 

A tegely körüli forgás hatását a légkörzésben elsökén t Hadley vette figye
lembe 1 735-ben kidolgozott modelljében. Hadley egycellás cirkulációt 
tételezett fel az Egyenlitő és a sarkvidékek között. Az Egyenlitő vidékéről 
magasba emelkedő levegő a sarkok felé - a Föld forgása miatt - fokozato
san nyugati irányú lesz. A modell szerint a sarkoknál leszálló levegő egy 
ideig megtartja ezt a nyugatias irányt, és csak a 30. szélességi kömél té
rül keletre. Ezt az elképzelést sokáig általánosan elfogadták Hadley cel
láinak létezését csak a XIX. században kezdték kétségbe vonni, amikor 
egyre több megfigyelési adat hívta fel a figyelmet arra, hogy a mérsékelt 
övezetben az uralkodó szélirány nem mindig északnyugati. A születő új 
modellek nem vetették el teljesen a régit, hanem a Hadiey-féle cellák 
Ititeljedési területét korlátozták úgy, hogy az a megfigyelésekkel össz
hangban legyen. Így a trópusi övezetben és a sarkvidékeken (az északi 
féltekén) a felszin közelében északkeleti, a magasban délnyugati áramlá
sokat jelölnek ki. Mivel a későbbi tapasztalatok sem cáfolták e szélirá
nyokat, ezek a mai modellben is így szerepelnekl A hőháztartásmérleg 
egyensúlya miatt a mérsékelt övezetben olyan cellát kellett feltételezni, 
amely a trópusok melegét a hideg északi területekre szállítja. 

c) A háromcellás modell 

Az új megoldásban mindkét féltekén három cellában áramlik a levegő, és 
ezek mint fogaskerekek kapcsolódnak össze. Ez úgy lehetséges, hogy a 
középső cellában a szél mozgásiránya éppen ellentétes, mint a két szél
sőben, azaz a felszinen délnyugati, a magasban pedig északkeleti. A cel
lákban áramló levegőt a napsugarak hajtják. a trópusi cella energiáját 
továbbadja a mérsékelt övezetinek, az pedig a sarkinak. 

Ha különböző hőmérsékletű, nyomású és sebességű légáramlatok 
egymás közelében áramlanak, az érintkezési felületük mentén hullám
mozgás jön létre, amely gyakran a légáramlatok keveredéséhez vezet. A 
háromcellás modell azonban a cellák között ilyen kölcsönhatást nem en
ged meg. A mérsékelt övezet magaslégkörében feltételezett északkeleti 
szelek helyett pedig nyugatias széláramokat tapasztaltak. 

d) Az örvényekkel kapcsolt cellák modelge 

A nagy földi légkörzést magyarázó elméletek akkor fej lődtek tovább, arni
kor a magaslégköri áramlatok is ismertté váltak. A második világhábo
rúban a hadirepülők már 8- 10 km-ig is feljutottak, ahol a pilótáknak 
.elragadó" élményben volt részük. A repülő hirtelen kormányozhatatlan
ná vált, mert nagy erejű szél vitte, sodorta akár több száz kilométeren 
keresztül. A pilóták a légörvényből kikerülve eredeti irányuktól és cél
juktól ugyancsak távol találták magukat. 

Később a légi forgalom biztonságosabbá tétele érdekében magaslégköri 
megfigyelőhálózatot építettek ki. Így vált világossá, hogy a magaslégköri 
mozgások mások, mint a felszíntek Nem befolyásolja őket a felszíni súr
lódás, ezért a forgásból származó eltérítő hatás jelentősebb. Sebességük 
jóval nagyobb, mozgásuk nehezebben jósolható. 

A 30. és a 60. szélességi körök között, átlagosan 9- 1 2  km magasság
ban uralkodó, igen nagy sebességű szeleket később futóáramlásoknak 
(angolul jet stream) nevezték el. Ezek több száz kilométer szélességű, pár 
kilométer vastagságú szélfolyam ok, amelyek 200-300 km/ óra sebesség
gel, a nyugati szelekbe ágyazottan futj ák körbe a Földet. Közben kigyóz
va kanyarognak, mint egy alföldi folyó. Ha egy-egy kanyarulat túl 
messzire lendül, leválik és önálló légörvényként él tovább. 

303 

É 

3 1 .  ábra. Egycellás modellforgó 
Föld esetén (mindkét félgömbön 
egy cella alakul ki) 

32. ábra. Háromcellás modell 
(mindkétfélgömbön három cella 
alakul ki) 

� örvények keletkezése IX.4.3.2 

FUTÓÁRAMLÁSOK (JET STREAM) 

� meander VIJI.7.4 
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LÉGÖRVÉNYEK KELTKEZÉSE 
� örvények keletkezése IX.4.3.2 
� légnyomás a mozgó levegöben 
IX.4.3. 1 

f- időjárási frontok VIII.2.4.3 

CIKLON. ANTICIKLON 

LÉGÖRVÉNYEK HATÁSA AZ 
IDŐJÁRÁSRA 
f- VII1.2.4.2 
� Pascal barométere IX.2. 1 .2 

f- izobár felületek VIII.2.4.2 

33. ábra. Mérsékelt övezeti ciklon 
ür:felvételen 
Az óramutató járásával ellentétes 
irányban áramló levegő a középpont
ban felemelkedik. ezért ott a légnyo
más alacsony. A levegő mozgását 
a fehér felhőkarok mutat;ják. 

34. ábra. a) A ciklonok és anticik
lonok sodródása 

"Malomkerék-modell" 

A vízáram sodrása által hajtott .el
szabadult malomkerekek" útja a fo
lyóban saját forgásirányuktól is függ. 
C- a ciklon. A - az anticiklon mozgá
sát szemlélteti. A ciklonok északke
let. az anticiklonok délkelet felé ha
ladnak a nyugati szelekkel. 

VID. 2. A légkör fizikája 

2.5.3 Légörvények 

A hideg és meleg levegót elválasztó határfelület két oldalán hőmérséklet
és nyomáskülönbség alakul ki, a hullámzó határfelület mentén egyre 
nagyobb örvények keletkeznek, melyekben a meleg levegönyelv a hideg 
légtérbe, a hideg pedig a melegbe hatol. A futóáramlások nagy kanyaru
lataiban ilyen óriási hideg és meleg levegönyelvek mozognak. A futó
áramlásról leváló örvény önálló életet kezd. Ha belsejébe meleg levegő 
került alacsony légnyomású központ alakul ki, ha hideg levegő, akkor 
magas nyomású légköri képződmény. Az elöbbit anticiklonnak, az 
utóbbit ciklonnak nevezték el. Meteorológiai térképeken körkörösen 
futó izobár vonalak jelölik e légköri képződményeket. Bennük a levegö
részecskék mozgásirányát a légnyomáskülönbségből és a tehetetlenség
ből fakadó eltérítő hatás együttese szabja meg. Az északi féltekén az an
ticiklonban a levegő az óramutató járásával megyező irányban áramlik 
szét és lefele (a légnyomás az örvényen belül nagyobb, mint a kömyeze
tében) , a ciklonban pedig fordítva, a levegő az óramutató járásával ellen
tétesen áramlik össze és fölfele (a légnyomás belül kisebb) . 

A mérsékelt övezetben a ciklonok és anticiklonok a nyugati szelek 
hátán utaznak. Pályájukat az határozza meg, hogy a levegőrészecskék 
az örvény belsejében a központ körül milyen irányba forognak. A ciklo
nok a sarkok irányába sodródnak, az anticiklonok pedig a téritök felé. A 
nagy nyomású anticiklon lassan a felszín felé süllyed, a ciklon emelked
ni kezd, maga után szívja az alatta lévő oszlop levegőjét, így ennek hatá
sa is elér a felszínig. Az anticiklonban leszálló levegő a felszínen magas, a 
ciklon alacsony légnyomást alakit ki. A földfelszínen a ciklon belsejében 
felfelé áramló levegő miatt általában csapadékos, szeles az időjárás, az 
anticiklonban uralkodó leszálló légáramlás miatt derült, száraz idő vár
ható. 

Amikor az örvényben áramló levegő a felszín közelébe kerül (kb. 2 km 
magasságban). a súrlódás miatt a körmozgás lassan megszünik. A leve
gőrészecskék ezután már nem az izobárok mentén mozognak körpályán, 
hanem azokat metszve spirálisan. A felszínnel érintkező örvények általá
ban 5-6 nap alatt halnak el. 
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35. ábra. A nagyföldi légkörzés vázlata 
\z E Egyenlítőtől felszálló légáramlatok az R Ráktéritő és a B Baktéritő felé indulnak. míg az S sarkkörnél felszálló levegő 
:1 P pólusok felé mozog. A két mérsékelt övezetben keletkező ciklonokat (C) a sarkkörök. az anticiklonokat (A) a téritök 
:'elé sodoija a nyugatias szél (a alacsony. m magas légnyomású zónák). 

Hazánk időjárását az Izland felett születő ciklonok befolyásolják leg
Inkább. A csapadék mellett télen enyhülést, nyáron lehülést hoznak. Té
len a Szibéria felől érkező sarki anticiklonok novembertől márciusig igen 
ttideg időjárást okozhatnak. 

Légörvények a trópusokon is kialakulhatnak. A 26 oc -nál melegebb 
keánok felett ott támadnak, ahol erősen különböző nyomású, hőmér
sékletü légtömegek találkoznak. A levegő feláramlása a légörvény belse
iében rendkivül gyors, elérheti a 1 50-400 km/ óra sebességet. Mozgás
�rejét továbbnöveli a levegő páratartalmának kicsapódásakor felszabaduló 
hő. A trópusi ciklon tengelyében a levegő leszáll, ezért belsejében 1 0-30 
lan-es övben szélcsend van és derült az ég. E körül széles örvényvihar, 
�ivatar felhőszakadás pusztít, 50-70 km széles övezetben. Az Antillák 
szigeMlágában hurrikán, Délkelet-Ázsiában tájfun a nevük. 

2. 5.4 Évszakos váltakozások 

l\ nappálya mozgásának éves ritmusa miatt az általános légkörzés rend
szerében évszakos változások is megfigyelhetők, legszabályosabban a 
passzátszelek területén. 

A trópusi monszunszelek első ismerői és használói az Indiai-óceán 
:rrab kereskedői voltak, így az elnevezés is tőlük való: mauzin arahul év
;;zakot jelent. Az Indiai-óceán térségének téli és nyári monszunszelei év
;;zakosan változó csapadékos és száraz időjárást okoznak. A monszun
:!sők ősidőktől fogva sok százmillió embemek biztosígák az öntözéses 
rtzstermesztés feltételeit. 

TRÓPUSI CILON 

HURRIKÁN, TÁJFUN 

+-- Kepler VI.2.2 

TRÓPUSI MONSZUNSZÉL 

� trópusi átmeneti öv VIII .5.2.2 
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A HELYI HATÁS HIPOTÉZISE 
t- tengerparti szél VIII.2.2 

t- a magaslégkör Irutatása VII. 2. 3 

HŐ EGYENLÍTŐ 
t- fajhö VI .9.3; IX.4.5.3 

t- a Coriolis-erö VI.7.6 

t- csapadékképzödés domborzati 
okai VIII.2.4.3 

MÉRSÉKELT ÖVI MONSZUN 

� a valódi mérsékelt öv VIII .5.3.2 

VIn. 2. A légkör fizikája 

36. ábra. A helyi hatás hipotézise a monszunszelek keletkezésére 
Nyáron a szárazföld jobban fölmelegszik (alacsony légnyomás), és a tenger felöl 
hűvösebb, páradús légtömegek (magas légnyomás) érkeznek fölé. Télen a szá
razföld húl le jobban, és ellentétes szélirány alakul ki. 

Sokáig úgy vélték a trópusi monszun független a nagy földi légkörzés 
től, a szélirányváltozás okát a szárazföld és a tenger között kialakuló lég 
cserében látták. 

Mai tudásunk szerint ez az elképzelés csak részben helytálló. Száza 
d unk harmincas éveiben megmérték, hogy India felett a magasban téle1 
nyugati, nyáron keleti szelek fújnak. Majd megrajzolták Földünk hö 
egyenlítőjét (termikus egyenlitő) . vagyis a legmelegebb hőmérsékleti 
pontokat összekötő vonalat. Mivel ez a legalacsonyabb légnyomású he 
lyeket is kijelöli, az északkeleti és a délnyugati passzátszelek végső so 
ron erre fújnak. A nappályát követve ez a hőegyenlitő is mozog. A:. 
eltolódás méctékében jut érvényre az óceánok és a szárazföldek eltért 
fölmelegedése. Az eltolódás hatása Délkelet-Ázsiában a legszembetű 
nőbb. mivel itt hatol legészakabbra (északi szélesség 35. fok). a konti 
nens nagy kiteljedése miatt. 

A passzátszelek a felszín közelében valójában nem a földrajzi, hanen 
a hőegyenlítő felé tartanak. A:.mint az északi félgömb nyarán a délkelet 
passzátok átjutnak a földrajzi Egyenlítőn, tehetetlenségük miatt irány 
váltanak (Coriolis-hatás) és délnyugati szélként folytatják útjukat. Óriá 
si áradásokat támasztó esőzésekkel érkeznek a szárazföld fölé. Télen a; 
északkeleti passzátok indulnak a hőgyenlitő irányába. A déli féltekén 
átlépve bal kéz felé térülnek és északnyugati szelek lesznek. 

A trópusi monszunszelek tehát a nagy földi légkörzés részei, l 
passzátszelek évszakos változásai, amit csakugyan befolyásol (hely 
tényzőként) a szárazföldek és a tengerek elhelyekedése, sőt a domborza 
is. Bár India és Dél-Kína is a trópusi monszun uralma alatt áll, éghajla 
tuk egymástól mégis eltérő. Indiában a nyári monszun érkezése június 
tól októberig nagy esőzésekkel jár. Kínában a Jangce vidékén egészer 
más a helyzet. Itt a nyári monszunnal érkező alacsony passzátfelhól 
nem adnak esőt, sőt a tavaszi csapadékos évszak után éppen a szára; 
idő beköszöntét jelzik. Indiában a nyári monszun azért ad esőt, mert fel 
emelkedésre kényszerül a Nyugati-Ghátok és a Himalája vonulatai előtt 
Kínában a tenger felől érkező levegőt semmi sem kényszeríti emelkedés 
re, így nem is hull eső belőle. (Kivétel pl. a hegyvidéki Szecsuan tarto 
mány.) Sőt e szelek az esőt hozó mérsékelt övi ciklonpályákat is észa 
kabbra tolják. 

A mérsékelt övezetben a tenger és a szárazföld fajhőkülönbsége miat1 
kialakuló évszakos szélirányváltozás a kontinensek keleti oldalán fejlő 
dött ki legteljesebben. Nyáron a szárazföld felett a gyorsabb fölmelegedé 
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VIn. Summa 

>e Iniatt a légnyomás alacsonyabb, mint a tenger felett. A nyáJi mon
;;zunszelek hüvösek és csapadékot szállítók. Télen a tenger vize lassabban 
�s kevésbé hűl le mint a szárazföld, fölötte alacsonyabb a légnyomás. 
�kko: a szárazföld belseje felől fújó téli monszunszelek hidegek és szára
�ak. Eszakkelet-Kína partvidékét a mérsékelt övi monszunszelek ural
ják. A mérsékelt övezet nyugati oldalán éppen a nyugati szelek erős ha
tása Iniatt csak a nyáJi monszun alakulhat ki. A Kárpát-medencében a 
o.yár eleji (Medárd-nap utáni) csapadékos időjárást éppen ez okozza. 

Földünkön az eltérő felmelegedés miatt az egyenlítői és a sarki terüle
tek között hőmérséklet és légnyomáskülönbség alakul ki. E különség 
hajtja a troposzféra egészét átfogó nagy földl légmozgások rendszerét. 
E légáramlások övezetesen alakultak kl, melyeket a mérsékelt övezet 
légötvényel kapcsolnak össze. A nagy szélrendszerek követik a Nap 
évi mozgását. 

Kérdések, problémák 

l .  Hogyan módosulna a légkörzés, ha 
a) a Föld tengelye függőleges lenne, 
b) a Föld körül keringene a Nap, 
c) a Föld nem forogna a tengelye körül, és így keringene a Nap körül, 
d) felszínének anyaga homogén, és egyenletesen sima lenne? 

2. Japánban a téli monszun is hoz csapadékot. Hogyan lehetséges ez? 

307 

� szubtrópusi öv VIII.5.3. 1 

Summa 

3. Február végén 10 cm vastag hótakaró borítja a felszínt. Mennyi hőt von el kömyékétől a hó elolvadásakor 
m2-enként? (A nagy levegőtartalmú hó olvadáskor tömörül: l cm hó kb. l mm olvadékviznek felel meg.) A jég 
olvadáshőjét megtaláljuk a függvénytáblázatban. 

4. Hány nap alatt olvad el az előző feladatban szereplő hótakaró március elején, ha m2-enként 6-8 MJ napsu
gárzási energia jut naponta. (Vékony a felhőtakaró.) A napenergiának kb. a fele visszaverődik a hóréteg fel
színéről! (A hó szublimációjától eltekinthetünk). 

5. Télen a hideg ellenére ritkán esik jég. NyáJi zivatarokat viszont gyakran követ jégeső. Miért? 

5. Az alábbi táblázat a városi klima sajátosságait mutatja kömyezetéhez ( 1 00%) képest. Mi a magyarázata az 
eltéréseknek? Hogyan és Iniért változna a városi klima, ha több zöldfelületet hoznánk létre ? Hogyan kellene 
a városi közlekedést szabályozni? 

Napsugárzás 

Hömérséklet 
Relatív páratartalom 

Köd 

Felhözet 
Csapadék 

Szélsebesség 
Légszennyezés 

Összsugárzás 
ultraibolya sugárzás télen 
ultraibolya sugárzás nyáron 
napsütéses órák száma 
évi átlaga 
télen 
nyáron 
télen 
nyáron 

évi átlag 
hó 
évi átlag 
kondenzációs magvak 

15-20%-al kevesebb 
30%-al kevesebb 
5%-al kevesebb 
5- 1 50/o-al kevesebb 
O. 5- l ,  5%-al magasabb 
2%-al kevesebb 
8- l  0%-al kevesebb 
l OOo/o-al több 
30%-al több 
1 0%-al több 
5-1 0%-al több 
5%-al kevesebb 
20-30%-al alacsonyabb 
10%-al több 



forrasok_szurke.indd   308 2017. 02. 15.   8:46

VILÁGTENGER, PEREMTENGER, 
BELTENGER 

AZ ÓCEÁNOK VIZÉNEK 
FELMELEGEDÉSE ÉS 
RÉTEGZŐDÉSE 

t- fajhö V1.9.3 
� IX.4.5.3 

BELTENGEREK 
VÍZHŐMÉRSÉKLETE 

� olvadáshö IX.4.5.3 

3.  A világtenger 

Földünk felszínének 7 1 °/o-át világtengerek (óceánok és tengerek) borit 
ják. Az óceánok kontinenseket elválasztó, nagy medencéjű, önálló áram 
Jási rendszerű víztömegek. Mélységük átlagosan 3900 m. A peremten· 
gereket az óceánoktól csak szigetek és félszigetek választják el. Ilyen pl 
a Japán-tenger és az Északi-tenger. Az önálló medencéjű beltengerell 
benyomulnak a szárazföldek belsejébe, mint pl. a Fekete-tenger, vag) 
éppen két szárazföld közöttjelentenek határt, mint pl. a Földközi-tenger 
Az óceánokkal csak szűk szoroson érintkeznek, ami csekély vízcserél 
tesz lehetövé. 

3. 1 A világtenger vize 

3. 1 . 1  Az óceánok hőmérséklete 

A világóceánok óriási víztömegét a Nap közvetlenül 1 00 méter mélységig 
melegíti fel. E vékony felszíni vízrétegbe a napsugarak felülről lefelé ha· 
tolnak, a hőmérséklet a mélységgel mégsem csökken, mert a szelek ál
landóan felkavatják. l 00- l OOO m között a Nap melegítö és a szelek keve
rő hatása már nem érvényesül, ezért a mélységgel a víz egyre hidegebb. 
E réteg alatt húzódik az egységesen hideg mélyóceán, ahol a hőmérsék
let átlagosan + l -3 oc között van. 5000 méter mélyen + l  °C-nál is hide
gebb vízhömérsékletet mértek. 

Laboratóriumi megfigyelések is igazolták, hogy a tengervíz, ellentét
ben az édesvízzel nem +4 °C-on a legsűrűbb, hanem fagypont körül. 

A víz fajhője nagyobb, mint a szárazföldet alkotó anyagoké, ezért az 
óceánok víze lassabban és kevésbé melegszik fel, lassabban és kisebb 
mértékben is hűl le, mint a szárazföld. Az óceánok felszínét a Nap mele
gíti, ám a felmelegedés mértékét Földünk alakja és a kontinensek is be
folyásolják. A víz nagy hőkapacitása miatt az óceánok óriási h6-
mennyiséget tárolnak. Az óceánok vizének átlagos évi höingadozása 
roppant csekély (0-5 °C). Az évszakok közötti hőmérséklet-különbség 
azonban már jelentős. 

Az északi féltekén fekvő óceáni medencékben, a kontinensek keleti 
partjainál mérték a legnagyobb höingadozást, ott ahol télen a szárazföld 
felől érkező hideg szelek erősen lehűtik az óceán vízét. 

Tengert küszöbökkel elzárt beltengerek hőmérséklete a mélyben hú
zódó áramlási kapcsolatoktól is függ. A Földközi-tenger víze 1 50 méter 
mélységben télen-nyáron +9 °C. Az Atlanti-óceán ebben a mélységben 
6 °C -kal hidegebb. Mindez úgy magyarázható, hogy a Gibraltári-szoros 
alatti küszöb megakadályozza a hideg tengerfenékáram bejutását, u
gyanakkor a nyílt óceánt a mélyben a trópusoknál is hűti a sarkvidéki 
eredetű + l  °C-os víz. 
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3. 1 . 2 Az óceánok vizének sótartalma és sűrűsége 

Az óceán vizének egyik legjellemzöbb sajátsága, hogy sós és keserü ízű. 
A sós ízét a NaCl-nak, a keserüt a magnéziumsóknak köszönheti. Ivásra, 
főzésre. mosásra alkalmatlan. Átlagos sótartalma 3,5o/o, ami azt jelenti, 
hogy l liter tengervízben 35 gramm só van. A sótartalom mennyisége 
függ: a lehullott csapadéktól, a párolgástóL a szárazföldekről érkező 
édesvizek és a sarkvidéken elolvadtjég mennyiségétől. Az óceánok vize a 
téritöknél a legsósabb 3,8%, a 60. szélességi kör mentén a legkevésbé 
(3%) . Az óceánok közül a legsósabb vize az Atlanti-óceánnak van, mert 
párolgás útján több vizet veszít, mint amennyit a lehulló csapadékból és 
a folyóktól kap. A Botteni-öböl vizének sótartalma l o/o körül van. Zárt 
beltenger, sok folyó táplálja és a lehullott csapadék mennyisége is rend
re meghaladja a párolgást. A Vörös-tenger esetében a hatások éppen el
lentétesek: édesviz bevétele alig van, a csapadék kevés, viszont a rettenő 
hőségben a párolgás óriási, ezért a sótartalom itt a legmagasabb, 4% kö
rüli. 

A tengerviz sürüségét a hőmérséklet és a sótartalom együtt határozza 
meg. A mérések szerint a hőmérséklet csökkenésével nő a viz sürüsége, 
a sótartalom csökkenésével pedig együtt csökken. Érdekes különbséget 
találtak a kutatók vizmélység szerint a meleg és a hideg vizek sótartalma 
között. 

A trópusokon és a mérsékelt övezetben - a várakozással ellentétben -. 
nem a viz felszíne a legsósabb. Ugyanis amikor a vizfelszin a párolgás 
miatt töményebb lesz. kb. 1 00 m mélységig lesüllyed. Tovább azért nem 
tud, mert 1 00 méter alatt a viz még sürübb a hőmérséklet-csökkenés 
miatt. 

A sarkvidékek közelében nincs jelentős hőmérséklet-különbség a fel 
szini és  a mélyebb rétegek között, tehát lefelé haladva nem nő a sarkvi
déki tengerviz sürüsége.Ez az oka annak, hogy a világóceánban a hideg 
övezet vidékén alakulnak ki a nagy vizkörzés függőleges. leszálló ágai. 

3.2 A "hatalmas lendkerék" 

Az óceánok vízkörzését - az általános légkörzéshez hasonlóan - először 
egyszeru modell segítségével magyarázták. A .,forróvizes fazék" elképze
lést 1 643-ban alkalmazta a francia Fournier atya Hydrographie címü 
munkájában: .A Nap a száraz égövben merőlegesen sütvén, magába 
szívja a tengerekbőlfelszálló gőzöket és kipárolgásokat. s ezek pótlására 
sietnek oda és hullanak alá a sarkole vizeL" 

Hosszú idő telt el amíg fény derült azokra feltételrendszerekre, ame
lyek az óceánok bonyolult áramlási köreit kialakítják. A korábbi elképze
lések szerint az óceán vizét valóban a Nap energiája mozgatja, de nem 
közvetlen ül. 

A Nap sugarai önmagukban az óceánokat nem tudnák mozgásba 
hozni. Mivel a felszínen felmelegedő vízréteg könnyebb az alatta lévő hi
degebb és sürübb viznél, köztük mozgás, keveredés nem tud kialakulni. 
Régi tapasztalat azonban, hogy az óceán szinte soha sehol nincs nyu
galomban. Ma már azt is biztosan tudjuk, hogy az állandó vizkörzések 
nem csak a felszínhez közeli, de a nagy mélységek vizeit is mozgásban 
tartják. E vizkörzést két hatás egymást segítve tartja fenn: egyrészt a sze
lek, illetve szélrendszere kek, másrészt a víztömegek eltérő hőmérsékleté
ből és sótartalmából származó sűrűségkülönbség. Mindkét hatás a 
Napból nyer energiát. a felmelegedés okozza a nyomás- és a sürüségkü
lönbséget is, melyek vizmozgás útján kiegyenlítődésre törekszenek. 

309 

A TENGERVÍZ SÓI 
--? a kancentráció fogalma IX.2.2 

� halmazállapot-változások 
energiamérlege l.X.4.5.3 

A tengerviz sótartalmának négy 
legfontosabb ionösszetevője 

Ionösszetevök % 

Kloridionok (Cr) 1,898 

Szulfátok (5042- l 0,264 

Nátriumion (Na+) 1 ,055 

Magnéziumion (Mg2+ l 0, 127 

Egyéb ionok 0, 102 

A TRÓPUSI ÉS SARKVIDÉKI 
TENGEREK 
--? párolgás IX.4.5. 1 

A TENGERT MOZGATÓ ERŐK 

A VÍZKÖRZÉST FENNTARTÓ ERŐK 
f- Arisztotelész világképe Ill. l O  
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-7 a folyadék összenyomhatatlansága 
IX.4.2 . 1 

� a levegö mozgása VIII.2.4.2 

HULLÁMZÁS 
-7 a hullámok keletkezése XIV. 

-7 örvények IX.4.3.2 

VÍZKÖRZÉS LE- ÉS FELSZÁLLÓ 
ÁGAI 

-7 a nagy óceáni .szállítószalag" 
VIII .3.2.3 

APÁLY - DAGÁLY 

� a  gravitációs erö nagysága VI .8.3 
� Halley térképei VIII . l .6.2 
� a napórák .késése" VIII . l .3. 1 

VIU. 3. A világtenger 

A felszínközeli vízrétegeket kb. 1 00 méter mélységig a légkör tartós 
szélrendszerei mozgatják. Ám a légkör és az óceán másként mozog. A 
legjellemzőbb eltérés az, hogy a levegő összenyomható közeg, a víz nem. 
A vízrészecskék között ható vonzóerő és a mozgáskor fellépő belső súrló
dás miatt ugyanaz az erő más hatást kelt a levegőben, mint a víz felszi
nén vagy belsejében. Ha szél fúj az óceán felett, a légnyomáskülönbség 
miatt a víz felszíni rétege is mozgásba jön, hullámzani kezd. A levegőré
szecskék mozgási energiájának csak törtrészét veszi át a víz. ( l  O m/ s-os 
szélsebesség hatására 0,3 m/s-os vízmozgás jön létre.) Lefelé haladva 
ahogy a belső súrlódás nő -, ez az érték még tovább csökken. 

Az óceán vizének mozgása sokkal lassúbb és szabályosabb , mint a 
légköri levegőé. Véletlenszem mozgások és rövid életű képződmények 
benne is kialakulnak, ilyenek például a nagy tengeráramlatokról lesza
kadó örvények. Ezek hasonló szerepet játszanak az óceánban, mint a 
ciklonok és anticiklonok a légkörben. Bár azoknál kisebbek, lassúbbak, 
ám jóval hosszabb életűek is lehetnek. 

A légkör és az óceán mozgásviszonyát így jellemzi Czelnai Rudolf lég
körkutató: .A szél a szeszélyes motor, s az óceán a hatalmas lendkerék. " 

A függőleges irányú vízkeveredés oka a vízben kialakuló sűrüségkü
lönbség. Kitüntetett óceáni körzetekben a felszínről nagy víztömeg képes 
a mélybe süllyedni, máshol a mélyből nagy víztömeg tör a felszínre. Té
len, Grönland közelében, a kisugárzással annyi hőt veszít az óceán fel
szine, hogy nehezebb lesz, mint az alatta lévő mélyvíz, az erős párolgás 
miatt sótartalma magas és e két tényező együttes hatására óriási víztö
meg süllyed a mélybe és onnan áramlik a trópusok felé. Az óceánok víz
körzésének nagy leszálló ágai a sarkvidéken, felszálló ágai a trópusokon 
alakultak ki. 

3.2. 1 A tengeTjárás (árapály) 

Az óceánok partjain a vízszint előre kiszámíthatóan, egy nap leforgása 
alatt 6 óra 15 percenként emelkedik és süllyed. A vízmagasság a dagály 
maximumáig nő, utána apály idején csökken. Ahogy ezt az ókorban is 
sejtették, a tengervíznek ezt a mozgását a Nap és a Hold vonzása idézi 
elő. A Hold tömege jóval kisebb, de közelebb van hozzánk, mint a Nap, 
ezért hatása jelentősebb. (A Nap hatása erősítheti is, gyengítheti is a 
Holdét.)  A világtengeren egyszerre két dagálykúp alakul ki, melyek 
.körbeutazzák" a Földet, keletről nyugatra. Gyakorisága períodikusan 
változik, amit a a tengerparton álló megfigyelő úgy érzékel, hogy a dagály 
napról napra 50 perccel eltolódva jelentkezik. A késésnek az az oka, 
hogy amíg a Föld tengelye körül egyszer körbefordul, addig a Hold is 
megtesz egy szakaszt Föld körüli pályájáján. Az árapály szintkülönbsége 
beltengerekben 1 0-30 cm, a nyilt óceánokon 1 -2 m. Az óceánokkal szé
les kapun érintkező és a szárazföld felé szűkülő öblökben akár 19 méter 
magas is lehet. Ezt a maximumot Kanada atlanti partján, a Fundy
öbölben mérik. 

37. ábra. A kettős dagályhullám magyarázata 
A Föld valójában nem végez egyenletes forgómozgást. hanem a saját és a Hold 
tömegközéppontja körül forog. ami viszont a Hold keringését követve egy C kö
zéppontú deferenskörön mozog, és a rajzon kiválasztott pillanatban éppen a K 
pontban van. Az A-ban álló megfigyelö a Hold közelsége miatt tapasztalja a ten
gerszint emelkedését. a B-ben álló viszont a centrifugális erö miatt. (Az arányok 
a szemléletesség kedvéért erösen torzitottak.) 
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Sekély tengerpartokon a tengerjárás nehezíti a hajózást, a kikötöbe csak 
dagálykor lehet behajózni. A nagy tengerjárású kikötökbe dokkokat kell 
építeni. 

38. ábra. Vakár és szökőár 
Amikor a Nap és a Hold együttállásban van vagy szembenállnak egymással. tö
megvonzásuk összeadódik, szököár alakul ki (2. és 4.) .  Amikor a Földról nézve 
a Nap és a Hold látóiránya egymásra meröleges. a tömegvonzások hatása rész
ben kiegyenlíti egymást: a dagályhullám az átlagosnál alacsonyabb. ilyenkor 
vakár alakul ki ( l .  és 3.) .  

A part fele fújó erös szelek korbácsolta vihardagályok mindig is fe
nyegették a folyótorkolatok mellé épült kikötöket és a tengerszint alatt 
fekvö mélyföldek lakóit. Az ott élök a tengerpartokat gátakkal, hullámtö
rökkel igyekeznek védeni, ugyanakkor a tengerparti mocsarak lecsapo
lásával újabb és új abb területeket hódítanak el a tengertóL 

A tenger és az ember e kettös harcának legdrámaibb helye Európá
ban, Hollandia. Az itt élök gátak építésével, mocsarak lecsapolásával a 
XI. század óta védték és gyarapították földj eiket. Ám a középkori nagy vi
hardagályok több helyütt átszakították a partvonalat és a tenger mélyen 
benyomult a szárazföld belsejébe. A huszadik század elején indított 
Zuidersee-program egy 32 km hosszú gát megépítésén alapult, amely el
választotta a mai Ijssel-tavat az Északí-tengertöl . A partot és a szigeteket 
gátakkal erösítették meg, a part hosszát 300 km-rel csökkentették, 
ugyanakkor olyan területeket is kialakítottak, ahova a vihardagálykor 
felgyülemlö vizet elvezetik. Az áradásoktól fenyegetett területek kiszárí
tásakor a szélmalmok energiáját hasznosították. Az így nyert szárazula
tokon (polderek) nemcsak virágzó termöföldek, de tervezöasztalnál ki
gondolt új városok is születtek. 

3.2.2 A tengerek partalakító munkája 

A szél és a viz érintkezési felületén apró légörvények alakulnak ki, a ki
csiny légnyomás-ingadozások helyenként megemelik, másutt lesüllyesz
tik a viztükröt. Ekkor a viz fodrózódik. Az egyenletlenné vált vizfelületet 
még erösebben megtámadja a szél. A széllökések hatására a viz hullám
zani kezd. A hullám vizrészecskéi körkörösen mozognak, melynek síkja 
függöleges, és meröleges a hullám gerincére. Miközben a hullámvonal 
halad, a vizrészecskéknek az aljzathoz viszonyított magassága változik 
periodikusan. A szél csak a hullámhegyek tetejéról ragadhat magával 
vízcseppeket. 

3 1 1  

KIKÖTŐK 
� fjordok VIII .4.5 

39. ábra. A vízrészecskék mozgása 
a hullámokban 
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40. ábra. Abráziós kapu az Atlan
ti-óceán partján 

4 1 .  ábra. A Nílus deltatorkolata 

42. ábra. A tenger építő és romboló 
munkája 
Balra: lapos tengerpartra kis árapály
különbség mellett érkező folyók del
tatorkolata (D). Pontozott rész: a folyó 
és a tenger által lerakott hordalék. A 
tu - turzások, d - dünék. l - lagúna. 
m - sós mocsár, f - felhalmozódás! 
zóna. Á - átbukó hullám. 
Jobbra: pusztuló, sziklás tengerpart. 
nagy árapálykülönbséggel. 
T - tölcsértorkolat, te - abráziós te
rasz (sávozott rész). í - abráziós 
kapu, t - abráziós torony. s - szirt 
(zátony) , b - abráziós barlang. 

VIII. 3. A világtenger 

Sekélyvizü partokon a körpályán mozgó vízrészecskék a fenékbe üt
köznek, mozgásuk lefékezödik, a hullám tarajozódik, átbukik és elsi
mulva kiszalad a partra . A tengerpartok sajátos hangja az egymást köve
tő bukóhullámok morajlása. Az aljzatba ütköző hullámok homokot 
sodornak magukkal, ebből gátak, turzások épülhetnek A turzás igen 
izgalmas élőviiágú öblöt, lagúnát rekeszthet el tengertől . 

Hullámtöréskor a hullám eredeti magasságánál akár háromszor ma
gasabbra csap fel a meredek parton. A viz óriási "ütései" nyomán a kö
zetrepedésekben és hasadékokban lévő levegő és az oda beszivárgott viz 
nagy nyomást fejt ki. A visszaverődő hullámok szívóhatást fejtenek ki a 
partfalra, a felaprózódott közetek a tengerbe kerülnek. A hullámzás 
ide-oda sodorja a közetrészecskéket. amelyek koptatják a tenger fene
két, rombolják az egyre hátráló parti sziklafalat, miközben gömbölyüre 
csiszolt kavicsokká válnak. A partfal kitettségétől és közeteinek minösé
gétöl függöen pusztul. Sziklafülkék és barlangüregek mélyülnek oldalá
ba, tornyok, sziklaszirtek szakadnak le róla. Ezek a hullámmarta, abrá
ziós formák. 

A tengerpartot a szárazföld felől érkező, a folyók által szállított horda
lék gyarapítja. A hordalék a tenger felé legyezöszerüen kiszélesedö alak
ban rakódik le a szerteágazó folyóágak között. A folyó legelőször durva 
hordalékától szabadul meg, a finomabb szemcséjü anyagot a hordalék
kúp pereméig tudja szállítani. így alakul ki a deltatorkolat. 

A torkolat elnevezése onnan származik, hogy az ókori görögöket a Ní
lus torkolatának formája ábécéjük delta betüjére emlékeztette. A hul
lámzás a deltatorkolatok két oldalára szárnyturzásokat épít. 

Ha a folyó olyan helyen éri el a tengert vagy az óceánt, ahol az árapály 
hatása jelentős, akkor a folyó medrébe az óceán vize benyomul. Az 
összeszükülö folyóvölgyben a dagályhullám hatása fölerösödik, s a víz
oszlop jelentős magasságot érhet el. A hajók kikötését az előrenyomuló 
dagályhullám segíti, útrakeléskor a visszahúzódó árhullámot használ
ják ki. A ritmikusan be- és kiáramló óceán vize "kimossa" a mederből a 
folyó hordalékát. Az összefüggö vízfalként benyomuló víz a meder oldalát 
a szállított hordalékkal erősen koptatja. Ez a hatás épít tölcsér alakú 
torkolatot. (A tölcsértorkolat tudományos elnevezése esztuárium, amely 
az aestus, latin tengerjárás kifejezésre utal.) 
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3.2.3 A tengeráramlások 

Az Atlanti-óceán európai partjainak lakói régröl tudták, hogy bizonyos 
tengeráramlások a trópusok felöl érkeznek. A Feröer-szigetek és Izland 
lakóházainak egy része olyan fából épültek, amelyeket a Mississippi so
dort a tengerbe. A spanyolok a XVI . század elején már fölismerték és ki is 
használták az Atlanti-óceán egyik áramlási körét. 

Az elsö tudományos megfigyelést Benjamin FrankJin ( l  706- l 790) 
tette, aki tematikus térképet készített a Golf-áramlásróL Felfigyelt arra, 
hogy az amerikai hajók mintegy 15 nappal rövidebb idö alatt keltek át az 
óceánon, mint az angolok. Az amerikai hajósok a jól megválasztott útvo
nallal nyert�k idöt. Európába tartva kihasználták azt az átlagosan 5 
km/óra sebeséggel haladó .. tengeri folyamot", ami a Mexikói-öbölböl in
dul és északkeleti irányban haladva szeli át az Atlanti-óceánt, visszafele 
jövet viszont északról elkerülték. Franklin térképe az Anglia és Észak-Ame
rika között közlekedö postahajók útját segítette. 

Az óceánok áramlatait két erö mozgatja. az állandó szelek kivülról és 
a tengerviz eltérö hömérsékletéböl és sótartalmából adódó sűrüségkü
lönbség belülröl. Mivel a tengeráramlások a forgó Föld felszinén jönnek 
létre, ezért a vízrészecskék - a  levegöhöz hasonlóan - eredeti mozgásirá
nyukhoz képest az északi féltekén jobbra. a délin balra térülnek el. 

Az óceánok földrajzi fekvése, sajátos alakja és aljzatának domborzata 
bonyolultan befolyásolja az áramlásokat. Az óceánok áramlási rendsze
rei mégis hasonlítanak egymásra. A hasonlóságot az övezetenként tartó
san fújó szelekkel magyarázhatjuk Minden óceáni medencében a 
1 0-50. szélességi kör között húzódik az a fö kör, amit a nyugati és a 
passzát szelek hajtanak és ami a szomszédos két cellát közvetlen ül moz
gásban tartja. E három kör a fogaskerekekhez hasonlóan mozog, a 
szomszédos cellák ellentétes irányban forognak. 

A földforgás eltéritö hatása miatt az egyes áramkörök nem szimmet
rikusak, az óceáni medence nyugati oldalán keskeny ágúak és gyorsak, 
a keleti oldalon lassabbak és szétterülök. A kontinensek keleti partjaitól 
az áramlatok az eltéritö erö miatt eltávolodnak, a parttól elsodort víz he
lyére a mélyböl hideg és tápanyagdús víz tör fel a felszinre. E felszálló vi
zek környéke halakban roppant gazdag. 
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t- felfedezések VIII. l .  l 

.,TENGERI FOLYAM" 
t- a légkör energiamérlege VIII .2.5. l 
t- szélrendszerek Vlil .2.5 

--? Franklin. a flzikus XI. 

A TENGERÁRAMLÁSOKAT 
FENNTARTÓ ERŐK 

t- Coriciis-hatás VI.7 .7  

43. ábra. Franklin térképe a 
Golf-áramlatról (1 786} 
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AZ . .  ESZMÉNYI ÓCEÁN" 

MELEG ÉS lfiDEG 
TENGERÁRAMLATOK 

� gázok oldódása folyadékban IX.4.3 

44. ábra. Elképzelt óceán áramlási 
rendszere 
Fekete nyilak jelölik a hideg. fehér 
nyilak a meleg áramlatokat. Mellette 
balra az Övezetes szélrendszerekket 
tüntettük fel, jobbra a szélességi 
köröket. 

ÓCEÁNI .. SZÁLLÍTÓSZALAG" 

� a  tengerek élövilága VIII .5.5 

vm. 3. A világtenger 

Az óceánt minden oldalról kontinensek kereteznek kelet-nyugatJ 
irányban. Féltekénként három áramlási cella alakul ki. A passzátszeleH 
hatására a trópusi óceánok vize az Egyenlitővel párhuzamosan keletról 
nyugatra áramlik. A viztömegek a szárazföld falának ütközve északi és 
déli irányú ágakra válnak szét. Vizük egyrész� az Egyenlítő mentén 
visszaáramlik K felé. Vizük másik része a part mentén É,ill. D felé indul, 
majd a Ny-i szelek segítségével ÉK. ill. DK felé meleg áramlásként vissza
ér a kontinens Ny-i partjához. Itt ismét két ágra szakad. A partok men
tén az egyik ág hideg áramlásként visszajut az Egyenlítöhöz. A másik az 
Északi- ill. a Déli-sark felé fordul, ahol a hideg vizekkel keveredve lehűl. 
Az itt uralkodó sarki szelek a hideg vizáramlásokat DNy, ill. ÉNy felé át
hajtják az óceán Ny-i partjához. Ott a mérsékelt övezet közepéig jutnak 
le, ahol az Egyenlítő felöl érkező áramlat alá buknak. 

A tengeráramlásokat hatalmas vizfolyamokként képzelhetjük el. 
Szállított vizmennyiségük, sebességük, hömérsékletük, só- és szerves
anyag-tartalmuk jellemez! öket. A trópusok vidékéről induló meleg 
áramlások sötétebbek, mert a fokozott párolgás miatt vizük sósabb, és a 
szállitott szerves anyag bomlása gyorsabb. A hidegebb vizek, amelyek a 
sarkok felöl folynak, oxigénben és planktonban gazdagabbak, élénkzöld 
szinüek. 
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A három óceáni medencében leírt áramlási kör része annak a nagy 
vizkörzésnek, amely a világóceán felszíni és mélyvizeit, mint egy 
óriási szállítószalag összekapcsolja. A három óceáni medence trópusi 
hőtöbblete így jut el a hidegebb övezetekbe. E szállító rendszer jellemző, 
ám folyton változó útvonala kijelölhető az óceánok medencéiben. Mi 
tartja mozgásban ezt a szállitórendszert? E nagy óceáni "szállítósza
lag" legjobban megfigyelhető része az Atlanti-óceán északi medencéjé
ben van. Az Atlanti-óceán vize itt kivételesen sós. Ennek oka a tágabb 
földrajzi környezetben keresendő. A nyugati szelek övezetében az 
Észak-Amerika hegyein átkelt száraz légtömegek itt telitödnek vízzel és 
haladnak tovább Európa felé. A sarki hideg levegő annyira lehűti e sós 
vizet, hogy az, az óceánfenekéig süllyedhet, ahonnan megkezdi útját és 
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vm. 3.3 A tenger mélyén 

lassan kavarogva húzódik dél fele, míg elért a Csendes- és az Indiai-óce
ánt. Az Atlanti-óceán .vízhiányát" a nagy óceáni szállítószalag egyenliti 
ki a másik két óceáni medencébőL E leszálló vízmozgás percenként 
20-szor több vizetjuttat a mélybe, mint a Föld összes folyójának percen
kénti vízhozama. 

A tengeráramlások igen nagy hatással vannak a szárazföldek éghaj
latára. A meleg tengeráramlások a velük értntkező szárazföldeket fütik, 
pozitiv hömérsékleti anomállát okozva (görögül anomália eltérés, 
rendelleneség). Itt a parti területek évi középhőmérséklete melegebb , 
mint másutt az adott szélességi kör átlag középhőmérséklete. A legerő
sebb hatás az északi félgömb mérsékelt övezetében figyelhető meg, ott 
ahol a nyugati szelek révén az óceán felől áramló levegő kelet felé mélyen 
behatol a kontinens belsejébe. Télen a kontinens lehülését, nyáron fel
melegedését mérsékli. A hideg tengeráramlások hatására a velük értnt
kező tengerpartokon negativ hőmérsékleti anomália lép fel .  

3.3 A tenger mélyén 

A tenger mélysége mindig vonzotta az embert. A próbálkozások azonban 
- részben elvi okokból, részben a technika fejlellensége miatt - sokáig 
kudarcot vallottak, bár a tengervíz mélységének mérése a hajózás miatt 
az ókorban is napi gyakorlat volt. Hérodotosz erről így ír: 

.Ha Egyiptomjelé hajózol. és még egynapi útra vagy a parttól, vesd vízbe a mér6-
ónt, s azt tapasztalod, hogy l l  ölnyi mélységben éri a homokos feneket. " 

A hajósok kötélre erősített ólomnehezékkel két évezredig mérték a víz
mélységet, holott nyílt tengeren a módszer ugyancsak pontatlan ered
ményt adott. A tengerfenék domborzatának feltérképezésében a legna
gyobb gond a hajó, (vagyis a mérőhely) földrajzi koordinátátnak pontatlan 
meghatározása volt. 

A búvárharangban már hosszabb ideig és nagyobb mélységben is 
tartózkodhatott a megfigyelő. Leeresztéskor a víz alulról behatolt a 
harangba, és összepréselte a benne lévő levegőt. A víz nyomását ebben 
az esetben közvetiti a harangban lévő levegő, oly módon, hogy a 
megnövekedett nyomás azonos mértékben nehezedik a búvár mellka-
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45. ábra. Broeker óceánkutató raj
za a "nagy óceáni szállítószalag
ról" 
E rajz nem az áramlások tényleges 
földrajzi helyzetét mutatja. inkább 
azt a mechanizmust, amellyel e szál
lítószalag óriási viztömeget és energi
át szállít a három óceán között. 

HŐMÉRSÉKLETI ANOMÁLIA 

� a mérsékelt éghajlati övezet 
VIII .5.3 

� az ember légzése X. 5. 3 

+- földrajZi helymeghatározás VIII . l .2 
+- a víz felhajtóereje JV.5 

� folyadékok tulajdonságai lX.4.2 
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46. ábra. Középkori búvár 

47. ábra. A búvárharang 

48. ábra J. Piccard professzor ki
lép a zsilipkamrából 
Mögötte a tengeralattjárókan haszná
latos fedőlap. 

BATISZFÉRA 

--+ lokátor működése XIV. 
--+ az óceáni kéreg geológiája XXV. 

VIII. 3. A világtenger 

sára kívülről is, belülről is - ezzel a légzés mechanikai akadályai elhárul
tak. A jobb levegőellátás érdekében - l 7 1 6-ban Halley angol csillagás2 
javaslatára - légtartállyai egészítették kí a berendezést. 

49. ábra Piccard mélytengeri búvárhajója Trieszt kikötőjében 
Az óceánfenék legmélyebb ponl;ját - a 1 1 034 m mély Mariana-árokban - a  francia 
Piccard érte el 1960-ban. Ö volt a sztratoszféra első meghódítója is. 

Az alulról nyitott búvárharangokat később zártak váltották föl. Falu
kat megvastagították, hogy ellenálljon a víz nyomásának, így belső terük 
normális l atm nyomású maradt. Ezekből alakultak kí a búvárgömbök 
(görögül batiszférák) . 

A XX. századtól mélységmérésre a víz hangvezető képességét és a 
hang tengerfenékről való vísszaverődését használták fel .  Napjainkban 
elektromos-, ultrahang- , és radarkészülékek pásztázzák a tengerfenék 
domborzatát 
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vm. summa 

A világtenger három legjellemzoöb mozgása: a hullámzás, a tengeljá
rás és a tengeráramlás. Az óceánok áramlási rendszerei a nagy földi 
légkörzésekhez kapcsolódnak. A három óceáni medence áramlási 
rendszerei egy nagy összefüggö rendszert alkotnak. 

A helyi adottságoktól függöen - domborzat, közetminöség, éghaj
lat - a hullámzás és tengeljárás építő és romboló hatására változatos 
partvonalak alakultak ki a szárazföldek szegélyén. 

Kérdések, problémák 

Summa 

l .  A Balti-tenger sótartalma 0,3%, a Vörös-tengeré 4, 1 %. Magyarázzuk meg a különbséget! 
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2 .  Hányszor erősebb a Holdnak a Föld felszínére való tömegvonzása, mint a Napé? Azt is vegyük figyelembe, 
hogy a Hold tömege 8 1 -szer kisebb a Földénél, a Nap tömege pedig 330 000-szer nagyobb. A Nap és a Föld 
távolsága 23 400 földsugámyi, a Hold-Föld távolság 60 földsugámyi. 

3. A mélytengeri halakra ugyanaz a víznyomás nehezedik, mint a lemerészkedő búváiTa vagy búvárgömbre. E 
halak testfelépítése, csontozata mégsem különösebben erős, sőt sok a törékeny. bízarr formájú. Mi lehet e 
jelenség oka? Mi történik az ilyen halakkal, ha a felszínre húzzák őket? 

4. Követik-e a szélrendszerek periodikus éví vándortását a tengeráramlások is? 

5. A történeterni atlasz segítségével gyűjtsük össze, melyek voltak a legjelentősebb kikötők 2000, 1 000 és 500 
évvel ezelőtt! Ma hol található a 1 0  legjelentősebb kikötőváros? Milyen természeti adottságok kedveztek ki
alakulásuknak? Milyen történelmi és természetföldrajzi okai lehetnek a változásnak? Milyen kömyezetvé
delmi gondokat okoznak ma ezek a kikötők? 
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FÖLDKÉREG 

KÜLSÖ ERÖK 

f- az idójárás elemei VIII.2.4 

APRÓZÓDÁS 
� a téritói öv VIII .5.2.3 
� kolloidok XII. 

MÁLLÁS 

� az egyenlitól éghajlati öv VIII.5.2. 1 

CSUSZAMLÁS, SUVADÁS 

� sarkkörl éghajlati öv VIII .5.4. 1 

4. A felszínt formáló külső erők 

A légkörben és a vízburokban zajló folyamatok közvetlenül hatnak a 
f"óldkéregre, bolygónk külső szilárd, kőzetekből álló gömbhéjára. A fel
színt kivülről formáló hatások a külsö erők, melyeket a napsugárzás és 
a nehézségi erő tart mozgásban. 

Az időjárás elemei (besugárzás, hőíngás, fagy, csapadék) pusztítják a 
felszín kőzeteit. A nagy napi hőíngadozás Iniatt a kőzetek kitágulnak, 
majd összehúzódnak. A gyors térfogatváltozás a kőzetet megrepeszti 
(hőaprózódás). A repedéseket tovább tágíthatja a beszivárgó víz fagyása 
és olvadása. A kőzet mínd apróbb darabokra hull szét, törmelék (éles 
kő, durva kavics, homok és kőzetliszt) lesz belőle. A höaprózódás a siva
tagokban, a fagyaprózódás a magashegységekben és a sarkkörl te
rületeken a legerősebb. A fizikai változások okozta kőzetbontás nagy 
összfelületű törmeléket eredményez, ám vegyi változást a kőzetalkotó 
ásványok nem szenvednek. 

A víz a benne oldott savakkal (szénsav, humuszsav, stb.) és oxigénnel 
megbontja a kőzetalkotó ásványok szerkezetét, mállást idéz elő. A mái
ladéktakaró képződése meleg csapadékos éghajlaton különösen gyors. 
Az élettelen természet aprózódást és mállást kisérő fizikai és vegyi folya
matai a talaj élővilágával együtt hatnak. A fák gyökere szétfeszítheti a 
köveket, a gyökérsav oldja az ásványokat. 

4. 1 Szállítóközeg nélküli lejtős 
tömegmozgások 

A lejtő anyaga pusztán a nehézségi erő hatására is megindulhat. Az ap
rózódási törmelék nagyságától függően szinte észrevétlenül pereg a lej
tőn vagy nagy tömegben hirtelen, robbanásszerű en omlik. Ritkán előfor
dulhat az is, hogy a megindult hegyoldal egy patak medrébe kerül. Ez 
történt 1 837-ben Erdélyben, a Békás-patak elgátolt vízéből lett a Gyil
kos-tó. A vízből meredező fenyőcsonkek tanújelei a völgyelzáródásnak. 
Egész hegyoldalakat és völgyeket is beboríthatnak a lassan lefelé húzódó 
köfolyások. 

Csuszamlások ott keletkeznek, ahol a lejtő kőzetanyagában olyan 
ferde fekvésű vízzáróréteg van, amelynek felülete átnedvesedve csú
szópályává válhat (pl. agyag). A csúszópályán leszáokázó talaj , törmelék 
és málladéktakaró helyét a lejtőn sajátos formáj ú sebhelyek jelzik. Ha a 
csúszópálya a talajban vagy a kőzeteket borító málladéktakaróban van 
talaj- vagy málladékcsuszamlás alakul ki. Amennyiben a lejtős hegyol
dal kőzeteínek belsejében van a csúszópálya hegycsuszamlásról beszé
lünk. (A csuszamlásos formát Erdélyben suvadásnak hívják.) Mivel a 
lejtő kőzetanyaga és meredeksége változó, egyes részei gyorsabban, má
sok lassabban pusztulnak. Több ezer év alatt lankás dombhátak közé 
szelíd, vízfolyás nélküli mart völgyek mélyülnek. 
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VUI. 4.2 Felszín alatti vizek 

4.2 Felszín alatti vizek 

A szárazföldek felszíne alatt, a talajban és a kőzetekben felgyülemlő vize
ket mélységbeli helyzetük szertnt különítették el. A talajba jutó víz egy 
része hártyszerűen rátapad (adszorbeálódik) a talajszemcsékre, és a ne
hézségi erő hatására sem szivárog a mélybe. Ez a talajnedvesség. A 
szemesék közötti hézagokat talajlevegő tölti ki, ami a növények gyökér
légzéséhez nélkülözhetetlen. 

Ha több víz jut a talajba. mint amennyit az képes adszorbeálni, a fe
lesleg a mélybe jut az első vízrekesztő rétegig. A vízzáró kőzetréteg 
(agyag) lehet közvetlenül a talaj szintje alatt, ám ha a talaj alatt víz
tartókőzet (homok, kavics) húzódik, a víz azon is átszivárog. A legfelső 
vízzáró réteg fölött összegyűlő viz a talajvíz, ami a talajszemesék közti 
hézagokat teljesen kitölti. A talajvíz tükre nem vízszintes, hanem tompít
va követi a domborzatot. 

A talajvízszint magasságát az időjárás közvetlen ül befolyásolja. Bősé
ges csapadék vagy gyors hóolvadás idején laposokban, mélyedésekben 
belvízként felszínre emelkedhet. Rossz lefolyású szántókon komoly 
kárt okoz a vetésben (vetésfulladás) . Aszályos nyarakon a talajvíz szintje 
olyan mélyre süllyedhet, hogy a növények gyökerei nem jutnak elegendő 
nedvességhez. 

Ha a víztartó kőzetréteget két vízzáró réteg fogja közre, a benne fel
gyülemlő felszín alatti vizet rétegvíznek nevezik. A vízzáró és viztartó ré
tegek kedvező fekvésekor - ha a felszín metszi ezeket - a csapadékvíz e 
két vízzáró réteg közé is leszivároghat. 

A kőzetek repedései ben, hasadékaiban és üregeiben tárolódó és moz
gó vizek a résvizek. A karbonátos kőzetek (mészkő, dolomit) áramló 
résvíze a karsztvíz. A karsztvíz - többi résvízzel ellentétben - nemcsak 
kitölti a kőzetrepedések hézagait, de azokat szénsavtartalma miatt olda
ni is tudja. A csapadékvíz a levegőből és a felszínt borító talajból nyel el 
C02-ot, szénsavtartalma miatt sok kálcium-hidrogén-karbonátot tartal
mazhat. A karsztvíz a mészkő repedéseit mind jelentékenyebb vizvezető 
rendszerré szélesíti, ezzel nemcsak a hegyek belsejét, hanem felszínét is 
hatékonyan alakítja. A karsztosodó kőzetfelszínén egyre mélyülő árkok 
jelzik a víz oldó hatását. A népnyelv "ördögszántás" néven emlegeti 
mészkőhegységeink meredek, gyér növényzettel fedett. barázdált karr 
felszíneit. A forró, nedves éghajlatú mészkővidékeken a karrokon bizar 
formájú kőerdők formálódtak (Dél-kínai-karszt) . A lankás lejtők, völgy
fenekek sekély tálszerű mélyedései a töbrök, dolinák. Kialakulhatnak 
oldásos formaként, de barlangok beszakadási helyén is. Hazánkban az 
Aggteleki-karszton vízrekesztő aljzatú töbörben tavacska alakult ki. A 
mészkőhegységek felszíni vízfolyásai tölcsérszem víznyelökön, víznyelő 
barlangokon jutnak a mélybe. A búvópatak elnevezés találó, vakvölgyek 
víznyelőibe hirtelen tűnnek el szemünk elől. A mélyből karsztforrások
kal vagy barlangok forráspatakjaként bukkanak elő újra. Lent a mély
ben kemény kvarckavics hordalékukkal nagy repedések mentén barlan
gokat vájnak a hegy testébe. A barlang mennyezetén szivárgó, csepegő 
karsztvíz mészoldó képessége a belőle elillanó C02 miatt lecsökken. A 
benne oldott mész egy része kiválik, mészhártyát képez, ami az ismétlő
dő csepegés miatt vékonyka, majd egyre vastagodó függő cseppkövé nő. 
A barlang padozatára lecsepegett karsztvizből kiváló mészrétegek felfelé 
növekszenek. Ha az egymással éppen szemben lévő függő- és álló
cseppkövek összenőnek, érdekes formájú cseppkőoszlopok lehetnek be
lőlük. A Kárpát-medence leghosszabb barlangja a Baradla, Szlovákiába 
átnyúló ágával együtt feltárt járatainak hosszúsága 239 1 6  m. Emelete
sen fekvő szintjei bevágódó patakjának, a Styxnek felszín alatti medrei. 
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50. ábra. Talqjvíz, rétegvíz ésforrásaik 
A rétegvízból (R) táplálkoznak a rétegvízforrások (D) . részben az ásott kuta.k (B) . valamint az artézi kuta.k (C). Talajvíz táp
lálja a források (E) és a kuta.k (A) másik részét. 

5 1 .  ábra. Parti szűrésü csápos kút 
felépítése 
g - gépház. s - szivattyú. a - agyagos 
vízzáró réteg. a nyilak a víz mozgás
irányát jelzik. 

VÍZGYŰJTŐ TERÜLET 

VÍZHOZAM, VÍZÁLLLÁS 
� egyenlítői öv folyói VJII.5.2. 1 
� a mediterránum folyói VIII .5.3. 1 

A felszín alatti víz forrásban tör fel.  Ahol a víztartó közetet elmetszi a 
felszín talajvíz és rétegvíz források fakadnak. A felszállóforrások kiala
kulásának az a feltétele, hogy a hidrosztatika! nyomás alatt álló víz pl. 
egy törésvonal mentén utat találjon magának. A forrásvízben bizonyos 
elemek és vegyületek feldúsulhatnak. Ilyenek az ásványvízek. Valamely 
betegség gyógyítására is javallt forrásviz a gyógyvíz. Ha a forrásviz 20 °C
nál melegebb, hévforrásnak nevezzük. 

Ahol természetes módon a felszín alatti vizek nem törnek elö, ásás
sal, fúrással érhetök el. A víz kiemelését ösidöktöl kezdve szellemes szer
kezetekkel oldották meg (arkhimédészi csavar, gémeskút. kerekeskút) . 
TalajvízböJ vagy felszínközeli rétegvízböl táplálkoznak az ásott kutak. Vi
zük könnyen elszennyezödhet, aszályos években ki is száradhatnak. A 
folyó menti települések parti szürésü kútjai a folyó által lerakott kavics
rétegeken átszürödö vizet hozzák felszínre. 

Ha a víztároló közet rétegvizének nincs természetes kifolyása, akkor 
a felsö vízzáró réteg átfúrásával artézi víz nyerhetö. Az ilyen kutakban a 
hidrosztatika! nyomás emeli fel a vizet. Hazánkban az Alföld, Franciaor
szágban a Párizsi-medence vízellátását nagyrészt artézi kutak biztosít
ják. 

4.3 Felszíni vízfolyások 

A szárazföldek felszíni vízfolyásai: kis erek, csermelyek, patakok, folyók 
és óriás folyamok a tengerek, óceánok felé igyekeznek. A nehézségi erö 
hatására a lejtökön kialakuló mederben haladnak. A forrástól a torkola
lig változik medrük esése, a benne szállított víz és hordalék mennyisége, 
sebessége. E változásokatjóljelzi a meder alakja és a vízfolyás környéké
nek arculata. 

A vízgyűjtőterület az a térség, ahonnan a felszínen lefolyó és a fel
szín alatt áramló vizek egy folyóba futnak össze. Határát, a vízválasztót 
általában hegygertncek. hegyhátakjelölik ki. A folyó vízhozama a meder 
keresztmetszetén l másodperc alatt átáramló víz mennyisége. A vízállás 
a folyó színtjének magassága, amit vízmércén olvasnak le. Az év során a 
vízhozam és a vízállás ritmikus változása tükrözi a vízgyüjtöterület ég-
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hajlati jellemzöit. Ha a folyó alacsony és magas vízállása között a kü
lönbség kicsi, a folyó vízjárása egyenletes, ha jelentös, akkor ingadozó 
vízjárású. Ha vízhozama és vízszintje növekvöben van (sok csapadék 
vagy hóolvadás miatt), a folyó árad, ha csökkenöben, apad . A felszíni vi
zek a nagy árhullámok levonulásakor rombolnak leginkább. A folyók 
hordalékszállító képessége a vízhozamtól és a meder esésétöl, vagyis az 
áramlási sebességtól függ. A felszíni vízfolyások legsebesebb pontjait a 
sodorvonal köti össze. itt a legnagyobb a folyó hordalékszállító ereje. Az 
áramló víz és a meder közt fellépö súrlódás miatt a sodorvonal a meder 
közepén, a vízfelszin alatt egyharmad mélységben mérhetö. A meder leg
kisebb egyenlellensége a sodorvonalat innen kitériti. A meder alakja, 
partvonalainak pusztulása vagy épülése a sodorvonal futásirányától is 
függ. 

A folyóvízi hordalék (málladék, közet- és talajtörmelék) a vízgyújtö
területröl és a meder anyagából származik. (Kínában a Sárga-folyó kiter
jedt löszvidéken halad át, innen kapj a hordalékát, s ezért lesz sárga szí
nü.) A hordalék szállítási módját a szemcseméret és a folyó vízj árása 
határozza meg. Az iszapot és a finom homokot lebegtetve, a durva homo
kot és kavicsot ugráltatva, a nagyobb közetdarabokat görgetve, csúsz
tatva szállitják a feJszini vízfolyások. 

Erdöirtások hatására a folyók vízjárása szélsöségesebbé válhat. A 
lombsátor, az aljnövényzet és a talaj lassítja a lehullott csapadék beszi
várgását. A kopár lejtökön hirtelen lezúduló felszíni vizek nemcsak a ta
lajt hordják le (talajerózió). de árhullámot is indíthatnak. 

Hegyvidéken a folyók hordalékszállító ereje nagyobb annál, mint 
amennyi hordalékuk elszállításához szükséges. Itt a folyó bevágódó, 
felsőszakasz jellegű. Hordalékával mély völgyet vág a hegy testébe. A 
mederfenék viszonylag keskeny marad. fölébe meredek völgyoldalak 
magasodnak, ezért keresztmetszetben a völgy V alakú. Szurdokvölgy 
ott alakul ki, ahol a nagy esés ü folyó kemény közethe (mészkö, kvarc kö
töanyagú homokkö, gránit) mélyiti szü k, gyakran függöleges oldalú völ
gyét. A leghíresebb szurdokvölgy a Colorado folyó Grand Canyonja. (A 
szurdokvölgy spanyolul �kanyon"-t jelent). A hegységeket áttörö folyók 
vízesése! gyakran a puhább és keményebb közetrétegek határát jelzik. 

52. ábra. Zuhogó magashegységi 
patak völgyében 

53. ábra. A Zöldfolyó szurdokvöl
gye (kanyonja} Észak-Amerikában 

VÍZJÁRÁS 

SODORVONAL 
� magyarázata a Bernoulli-elv 
alapján IX.4.3. 1 

HORDALÉKSZÁLLÍTÁS 

ERDŐIRTÁSOK HATÁSA 

FELSŐ SZAKASZ 

SZURDOKVÖLGY, KANYON 

32 1 

54. ábra. Szerteágazó, alsószakasz 
jellegűfolyó 
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55. ábra. A kanyarulatok keletke
zése 
A folyókanyarulatok a sodorvonal 
(nyilak) áthelyeződésével fejlődnek. 

F - feltöltött, P - pusztuló partoldal, 
G = gázló, Ü = üst. kimélyített meder 

MOROTVA 

ÁRVÍZVÉ:DELEM 

ÁRVÍZ 

ÁRVÍZVÉDELMI TÖLTÉSEK 

vm. 4. A felszínt formáló külsö erök 

A hegységekből kilépő folyók esése és így hordalékszállító ereje is 
csökken. A folyómeder a lerakott hordalékon bomlik ágakra. Legyező
szerű hordalékkúpokat formáz, kavics- és hornokpadokat, szigeteket és 
zátonyokat épít. így alakult ki a Szigetköz és a Csallóköz a Duna Alpok
ból hozott hordalékábóL A folyók hordalékkúpjai kisebb térségek talaj
és csapadékviz lefolyását megakadályozva lápos, rnocsaras vidékekel 
alakithatnak ki. A Kárpátokból érkező Tisza és rnellékágai táplálták az 
Ecsedi-lápot. A folyókat itt feltöltö, alsószakasz jellegűnek nevezik. 

Miután a folyó lerakta felesleges hordalékát, egyensúlyba kerül. A2 
enyhe lejtésű felszíneken bevágódás és feltöltés nélkül halad tovább. Ha 
a vizet bármilyen kis egyenetlenség kitériti egyenes útjából (pl. nem egy
forma keménységűek a kőzetek) a sodorvonal kisebb-nagyobb oldalirá
nyú kitérésekre kényszerül. A viz folyásiránya és a meder alakja is meg
változik. Kanyarulatok fejlődnek, rnert a meder egyik oldalán gyorsabb 
az áramlás, itt a folyó a partot alárnossa, rníg a másik oldalon a lassú viz 
lerakja hordalékát. Ez okozza a meder sajátos aszirnrnetriáját: a pusztu
ló, rneredek partfallal szemben lapályos, fmorn hordalékú, épülő part 
húzódik. így születnek a kanyargó (rneanderező) folyószakaszok. (A 
meander szó az egykori görög Meandrosz folyó nevéből származik, ma 
Menderes néven Törökországban található.) Itt a folyó kanyargó, oldala
zó, középszakasz jellegü. 

A középszakasz jellegű folyók gyakran változtatják rnedrüket. . A ka
nyarulatok alakja, íve fokozatosan fejlődik, alsó és felső részük egyre kö
zel edik egymáshoz. Árvíz idején a folyó útját lerövidítve, átvágj a "túlfej
lett", hurokszerű kanyarulatát. A kiegyenesített szakaszt kirnélyíti, ezért 
alacsony vizálláskor is erre halad tovább. A visszamaradó mederben fél
hold alakú tó, morotva keletkezik, rnelyet talajvizek is táplálnak, vagy 
áradáskor a folyó vize frissít fel. A morotvában megtelepülő növényzet 
gyorsítja a feltöltődést, a tó elrnocsarasodik és "meghal" . így keletkezett 
a Duna egykori kanyarulatából a Szelidi-tó. 

4.4 Emberi hatások 

4.4. 1 Gátak közé tereltfolyók 

A folyók évezredek óta ivóvizet, öntözővizet, élelmet adnak az emberek
nek, hordalékukkal termékennyé teszik a felszínt, vízikerekeket hajta
nak és az áruszállítás fontos útvonalai. Az ernber azonban nemcsak élt e 
lehetőségekkel, hanern gazdálkodásával meg is változtatta a folyók éle
tét. Az árvízvédelem célja, hogy a folyómederből kilépő árvizek szétterü
lését megakadályozza és a nagy víz lefolyását mínél gyorsabban, a legki
sebb kártétellel levezesse. Árvíz akkor keletkezik, ha a folyó vízgyűjtő 
területére az átlagosnál több csapadék hull, vagy ha a hó tavasszal hirte
len olvad el. Árvízet okozhat a folyómederben keletezett jégtorlasz is, 
amely felduzzasztja a folyó vizét Uégtorlasz okozta az 1838-as pesti árvi
zet is). A középszakasz jellegű folyókon a kanyarulatok levágása és új, 
rövidebb mederszakaszok kiépítése a víz folyási sebességét növeli, ezál
tal az árhullám gyorsabban vonul le. Az árvizek szétterülését az árvízvé
delmi töltések és visszatartó tározák segítségével akadályozzák meg. A 
tározók ugyanakkor veszélyesek is, hiszen gátjaik esetleges átszakadása 
különösen pusztító erejű árvizet okoz. Veszélyt jelent az is, ha a víztáro
lók oldalán csúszásra hajlamos lejtők vannak. 

A szabályozási rnunkálatok másik döntő kérdése az, hogy az árvízvé
delmi töltések mekkora .. játékteret" hagyjanak a folyóknak. Az olasz 
Paleocapa ( 1 789- 1 867) az árvízvédelmi gátat közvetlenül a Pó medre 
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mellé építtette. ezért az Alpokból érkező mellékfolyók hordaléka fokoza
tosan lerakódott a meder aljára, így emelve meg a vízszintet. A gátakat 
ezért mind magasabbra kellett emelni. Ma néhol a templomtorony fölé 
magasodik a folyók vízszintje. 

Hazánk a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik, árvízvédelmi szem
pontból különösen veszélyeztetett. mert a Kárpát-medence legmélyeb
ben fekvö részén helyezkedik el. 

Magyarországon átfogó nagy vízrendezési munkák már a XVIII .  szá
zadban is folytak. Vásárhelyi Pál tervei szerint a Tisza szabályozása 
1 846-ban kezdődött, 1 1 2 kanyarulat átvágásával a folyó 955 km-es 
hosszát 579 km-re csökkentették (az adatok csak Magyarország mai te
rületére vonatkoznak) . 

A vízrendezési munkálatoknak számos. előre nem várt következmé
nye is lett. A mesterségesen kiépített medrek vízszintváltozását sok he
lyen a talqjvíztükör süllyedése követi, ami a növényzet számára hátrá
nyos. Amíg korábban a folyami iszapot az áradások a földeken teritették 
szét, addig az most a mederfenéken rakódik le. ezért kotorni kell . A sza
bályozatlan folyók áradások idején ..leöblitették" a talaj felszinére kira
kódó sókat. A szabályozás után ez elmaradt, így sok helyen - pl. a Horto
bágyon is -a szikesedés további területeket hódított meg. A vizrendezések 
a partmenti erdők gazdag élővilágának pusztulásával és a halállomány 
megfogyatkozásával járnak együtt. 

54. ábra. Tisza kanyarulatai egy xvm.századi térképen 

323 

VÍZRENDEZÉS 

SZIKESEDÉS EMBERI HATÁSRA 
-t talajkolloidok stabilitása XII. 



forrasok_szurke.indd   324 2017. 02. 15.   8:46

324 

57. ábra. Folyószabályozás, árvíz
védelem 
A folyó fömedrének tengelyvonala (T) 
nem azonos a sodorvonallal (so. pon
tozott) . A medret sarkantyúkkal (S) 
és az oldalágakat elrekesztö zárások
kal (Z) teszik hajózható mélységüvé. 
(A szaggatott nyilak a záráson áradás 
idején átbukó vizet jelzik) . Az Á árvíz
védelmi töltés és a folyómeder között 
az ártéri erdök maradványa (á) . ben
ne holtág (morotvató). A töltés másik 
oldalán az alacsony "nyúlgátak" (n) 
védenek a buzgárok vize ellen. a 
mentett területen (m) föként mezö
gazdasági tevékenység folyik. A sztge
teken nyáron legeltettek is, az állato
kat kisviz idején a záráson. 
magasvízkor kis kompokon szállítot
ták át (a zárás mellett) . 

HAJÓZHATÓSÁG 

MEDERSZŰKÍTÉS 

ZÁRÓGÁT 

VÍZLÉPCSŐK ÉS GÁTAK HATÁSAI 

SZ ENNYVÍZ 

-7 ökológiai hatások XXVll. 

vm. 4. A felszínt formáló külsö erők 

Világszerte egyre magasabb gátakat és egyre nagyobb tározókat épí
tenek. A nagyobb építkezések hatására többszázezer ember kénytelen 
elhagyni lakóhelyét és életmódot változtatní, falvaik, az ottani műemlé
kek elpusztulnak vagy át kell telepíteni azokat is. 

Európában a XVIII. századig a vízi utak bonyolították le a legnagyobb 
áruforgalmat. A huszadik században a nagy tömegű áruszállító hajók 
fogadására a természetes folyómedrek már alkalmatlanok. A megnöve
kedett gazdasági igények míatt a medreket átformálják és a folyók vízjá
rását szabályozzák. 

A hajózhatóság szempontjából a legnagyobb gondot általában az 
okozza, hogy nincs meg a kellö hajózási mélység. Ennek oka lehet a fo
lyók szakaszjelleg váltása, az egyenlótlen vízjárás vagy a mederben lera
kódott üledék. A vízépítömémökök megoldása a meder szükítése ke
resztirányban (sarkantyúkkal) és hosszirányban (gátak). Ha a folyó több 
ágra válik szét (mint pl. a Szigetközben), a nem hajózható oldalágakat 
keresztirányú zárógátakkal (zárásokkal) torlaszolják el, melyek fölött 
csak áradások idején bukik át a víz. A folyó fömedrében ezért a víz sebes
sége nö, így mélyebb medret váj magának. A kotrás kiegészítheti ezeket 
az eljárásokat, egyben építöanyagot (kavicsot) is szolgáltat. 

A folyók egyenetlen vízjárása míatt a megfelelö helyen duzzasztómü
veket (vízlépcsöket) vagy völgyzáró gátakat építhetnek. A duzzasztott 
víz helyzeti energiáját vízerögépek működtetésére (ma föleg áramterme
lésrel használják. A tározókban felfogott víz aszály idején öntözövizet ad, 
a tározó környéke üdülöhellyé is válhat. 

A folyókba juttatott szennyvizek káros hatásai a vizrendezések mí
att fokozódhatnak. Mivel a vízlépcsók lassítják a víz folyását, a tározák 
medrében iszap rakódik le. Amennyiben ez szennyezett, veszélyezteti a 
parti szűrésű kutakból nyert ivóvíz tisztataságát. A felszin alatti édesvíz
készleteket távolabbi területeken is szennyezheti. A pangó, poshadt, oxi
génszegény vízben pedig algabuijánzás indulhat meg. 
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4.4.2 Felszín alatti hatások 

A felszín alatti vizek növekvö mértékű megcsapolása miatt fokaozatosan 
süllyed a talqj- és rétegvizek tükörszintje, ezért víznyerés céljából egyre 
mélyebbre kell fúrni. A kisebb nyomású édesvízkészletek Ititermelése 
miatt a nagyobb nyomású, gyakran sós víz a mélyböl a felszínre szivá
rog. Ezzel megváltozik ajelszín alatti vizek természetes áramlási rend
szere és a Itinyert víz emberi fogyasztásra alkalmatlan. Az ember gazda
sági tevékenysége miatt a talajba jutatott mérgezö anyagok lassan a 
mélybe szivárognak, elöbb-utóbb elérve a ivóvízkészletet adó rétegvizek 
mélységét. 
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A nagy mennyiségben felszínre hozott viz egész tájegységek arculatát 
változtathatja meg, mint például a Dunántúli-középhegység karsztvíz
rendszerét az 1 970-es évektöl kezdödö intenzív szén- és bauxitbányá
szat 

A talajvízszint csökkenése miatt az ásott kutakból eltünt a víz, a ter
mészetes források vízhozama csökkent. majd jó részük kiapadt. A hegy
ség lábát kisérö láprétek, melyek a felszín alatti vizekböl, illetve karszt
forrásokból éltek, kiszáradtak. A kitermelt karsztvíz egy része felszíni 
vízfolyásként a Sió és a Sárvíz csatornát táplálta, másik része a környezö 
nagy települések vezetékes ivóvíz hálózatába került. A kitermelt karszt
víz hömérséklete több helyen nött (Nyirádon l év alatt 1 0  °C-al). Ezzel 
egyidejűleg a Hévízi-tavat tápláló források lehűltek és vízhozamuk is 
csökkent. A Tapolcaí-tavasbarlang tó nélküli barlanggá vált. A bányá
szat következményei akkor kaptak széleskörű nyilvánosságot, amikor a 
budapesti gyógyfürdök idegenforgalmát is veszélyeztetni kezdték. Ezzel 
vált mindenki elött világossá, hogy összefügg a Dunántúli-középhegység 
egész karsztvízrendszere. A káros hatások egy részét mára sikerült orvo
solni. 

4.5  A jég munkája 

4.5. 1 A völgyijégárak 

Ha a Föld legmagasabb hegységeiben felfele kapaszkodunk, elöbb-utóbb 
elérjük a hóhatárt, azt a magasságot. ahol több hó esik az év során, 
mint amennyi elolvad ill. elpárolog. A hóhatár szintjét a hömérséklet, a 
csapadék, a légnedvesség, a szél és a domborzat határozza meg. 
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58. ábra. A Dunántúli-középhegy
ség karsztvízszintjének változása 
a bányászat hatására 
Az új karsztvízfelület gödrei jól mu
tatják a legnagyobb vízelszívási he
lyeket. A szakemberek hiába jelezték 
a veszélyt előre. A gazdasági szem
pontból jelentősnek i tél t bauxit- és 
széntelepek jó része átlagosan 
1 50-200 méterrel a karsztvízszint 
alatt fekszik. A vízbetörések állandó 
veszélyt jelentettek. Ennek megaka
dályozására több méter átmérőjű ak
nát fúrtak, és ezeken keresztűl 
szivattyúták ki a karsztvízet. amíg 
szintje a bauxittelep alá nem 
süllyedt. ( l  évben csak a bakonyi ba
uxitbányák 30 millió m3. a mányi 
szénbányák percenként 500 m3 

karsztvizet szivattyúztak ki.) Becsült 
adatok szertnt a karsztvízszint a Du
nántúli-középhegységben 20 méterrel 
süllyedt. 

HÓHATÁR 
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59. ábra. Rianás a gleccser felszínén 

6 1 .  ábra. A Garda-tó 
A tó északi medencéjét a jég vájta ki. 
kiszélesedö déli részét a 
morénasáncok gátolják. 

VIU. 4. A felszínt formáló külsö erök 

A jégárak (gleccserek) a hóhatár fölötti völgyfőkbe lehullott hóból 
alakulnak ki. A hóréteg felszínét erős napsugárzás éri, ezért kora délutá
nig olvad, majd másnap reggelig újra fagy. Az olvadás és fagyás napon
kénti ismétlődésekor a hókristályok elveszitik szép formájukat, szem
cséssé tömörödnek, a levegő kiszorul közülük. E tömör, jégszemcsés hó 
a csontbó (firn). Ha a cson th ó szemcséi tovább nőnek (2 mm-1 O cm) 
csaknem légmentes, kékes színü gleccserjég alakul ki. Ennek szerkeze
te a nyári poros, és a téli, vastagabb, tisztább havazások miatt rétegzett. 
A nagy nyomás miatt gyakran leveles, felszínét repedések barázdál ják. A 
csonthóvá, majd glecccseijéggé átformáládá hótömeg szinte belemalja 
magát a völgyfőbe. Ha a gleccse:Ijég a nehézségi erő hatására megindul a 
lejtőn, mozgó jégár, gleccser lesz belőle. Európában a Skandináv-hegy
ségben és az Alpokban találhatók a leghosszabb völgyi jégárak. Ezek 
60-70 m/év átlagsebességet mozognak. 

A gleccser szállított hordaléka a moréna. Benne fmom kőzetport és 
asztal nagyságú kőtömböket is találni. Az előrenyomuló jégárak homlok
zata maga előtt túija az útjába kerülő talaj- és kőtörmeléket. E karéjsze
ru halmok a végmorénasáncok. A hóhatár alá nyúló jégnyelvből olva
dékvizet szállitó gleccserpatakok lépnek ki. 

60. ábra. A cirkuszvölgyek meredekfalú oldalai: fagyaprózódással "hát
rálnak" 

A gleccserek formálta felszín akkor kerül napvilágra, ha a jég elolvad. 
A gleccser .. bölcsőhelyét" a római cirkuszokra emlékeztető alakja miatt 
cirkuszvölgynek (kárfülkének) nevezik. (Átmérője több km is lehet.) Ol
dalfala fagyaprózódással hátrál, éles gerincek és meredek hegycsúcsok 
veszik körül. Ilyen csúcs pl. a svájci Matterhom. A kárfülke legmélyebb 
bemetszés ü részét tiszta vizü tengerszemek tölti ki. Az egykori jégárak 
útvolnalát széles teknővölgyek jelzik, bennük hátrahagyott vásott szik
lák, szikladombok. Az egykori függővölgyek helyén vizesések zúdulnak 
alá. Ilyen a Magas-Tátrában a Tarpataki-vizesés. A teknővölgyeket ma 
többnyire folyók mélyitik tovább. Hordalékukkal elegyengetik a szikla
medencék mélyedéseit, így alakitanak ki emberi településnek alkalmas 
helyet. A hegyek előterében a végmorénasáncok karéjai tavakat duz
zasztanak fel,  pl. az Alpok lábánál a Bodeni-tó és a Zürichi-tó így kelet
kezett. 
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VID. 4.5 A jég munkája 

4.5.2 A jégtakarók 

Jelenkorban nagy kiteijedésű 500-4000m vastag jégtakaró csak a 
sarkvidéki szárazföldeket boritja (Grönland, Antarktisz) . A jégtakarók 
munkájáról a negyedidöszakban (kb. 2 millió- 1 5  ezer évvel ezelőtt) elje
gesedett. késöbb jégmentessé vált területek árulnak el sokat. Ma a 
Skandináv-hegység jégfoltjai szerény maradványai annak a 2500 m vas
tag jégpáncélnak, mely az Alpok északi lábáig elért. Észak-Amerikában 
a 40. szélességi körig nyúltak le a jégnyelvek. 

A mozgó jégtakaró magával ragadta az útjába kerülö talajt. kőtörme
léket, sót óriási sziklatömböket is. A jégbe fagyott hordalék, fenék
morénaként alaposan legyalulta a domborzatot tovább gyarapítva a 
moréna tömegét. A gleccsemyelvek pereme végmoréna halmokat túrt 
maga előtt. a jég alól kiszivárgó olvadékvizek homokos-kavicsos üledék
takarót teregettek szét. A sarkvidék felöl nyomuló jégnyelvek a jégkör
nyéki folyóit irányuk megváltoztatására kényszeritették. Az északi félte
kén a korábban délról északra tartó folyók csak kelet-nyugati vagy 
nyugat-keleti irányba tudták elémi a tengert. Ezek a nagy folyóvölgyek, 
ösfolyamvölgyek vezették el a jégtakaró olvadékvizeit is. Az olvadékvi
zek hordalékából a sarki szelek kifújták a legfinomabb "kőzetlisztef' . Ha 
a levegöböl e por hűvös, száraz mezöségekre ülepedett, a pázsitfűfélék 
bojtos gyökérzete alatt lösszé alakult. A Kárpát-medencében a legvasta
gabb lösztakaró a Mezöföldön halmozódott föl. 

A jégtakaró elolvadása után változatos formakincs maradt hátra. Tó
medencék ezreit vájta ki, ott ahol puhább közetet talált. Svédország, 
Finnország és Kanada tórendszereinek java így jött létre. A jégnek ellen
álló kemény szikladombokjégkarcolatai őrzik a jég mozgásának irányát. 
Az északi területekről származó fenékmoréna több száz méterrel töltötte 
fel a Német-Lengyel-síkságot (Észak-Amerikában a Nagy-tavaktól délre 
elterülő sikságot.) A morénahalmok között tóhátságok születtek pl. Len
gyelországban a Mazúri- és a Pomorzei-tóhátság. A vándorkövek - a 
Belorussz-sikságtól Hollandiáig - mutatják a jég egykori erejét. A hatal
mas gránittömbök értékes építőanyagat jelentettek az ott élö emberek
nek. A végmorénasáncok karéjai sok helyütt lehordódtak vagy átszakad
tak. Az ösfolyamvölgyeket helyenként elhagyták a folyók, vagy csak 
hosszabb-rövidebb szakaszokon haladnak azokban pl. Visztula, Elba, 
Odera. 
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AZ EWEGESEDÉS HATÁSAI 

VÉGMORÉNA SÁNCOK 

ÖSFOLY�ÖLGYEK 

62. ábr� Vándorkő 
A hatalmas gránittömbök értékes 
építőanyagul szolgáltak az alföldön 
élő embereknek. 

63. ábra. A jég munkcija 
Fjordos tengerpart kialakulása. 
Cholnoky Jenő rajza. 
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FJORDOK 

� a  téritől éghajlati öv VIII.5.2.3 

� külső erők hatása VIII.4 

GARMADABUCKA 

TANÚHEGYEK 

DŰNÉK 

VUI. 4. A felszínt formáló külsö erők 

Ha a gleccser teknővölgyének alsó szakaszába a jég elolvadása után 
benyomul t a tenger, hosszú, keskeny és mély tengeröböl alakult ki, amit 
norvég neve után fjordnak hívunk. Az így létrejött tagolt tengerpart ki
kötök építésére különösen alkalmas. A norvégiai Sogne-fjord legnagyobb 
mélysége 1 305 m, hossza 204 km. 

4.6 A szél munkája 

A szél ott alakítja hatékonyan Földünk arculatát, ahol összefüggö nö
vénytakaró nem védi a felszínt - elsősorban a sivatagokban, félsivatag
okban, a homokos tengerpartokon, folyók széles árterein, a havasi és 
sarkvidéki területeken. Az áramló levegő magával ragadja a száraz, laza 
üledéket (homokot, port) lebegtetve, ugráltatva és görgetve hordalékként 
továbbviszi. A szállított homokszemesék csiszolják a felszínt, miközben 
maguk is kopnak, éles peremeik legömbölyödnek (A havasi és sarki si
vatagokban az erős szelek ajégkristályok segítségével is pusztítják az út
jukba kerülő közeteket.) 

A talaj- és növénytakaróval részben fedett vidékeken az állandó irá
nyú szelek hosszú sávokban fújják ki a homokot, völgyszerüen mélyítve 
a felszínt. Az így létrejött szélbarázda végét homokbucka záija le, ami 
akár 20 m magas is lehet. Ott. ahol a szélbarázda eléri a talajvíz szintjét, 
talajvízzel és csapadékkal telt tavak alakulhatnak ki. A Kiskunságban a 
Duna egykori hordalékába mélyítettek barázdákat az északnyugat-dél
keleti szelek, ezekben apró tavak csillognak. Tavakat úgy is létrehozhat 
a szél, hogy homokbuckáival lapos medencéket gátol körül. Ilyen a Sze
ged melletti Fehér-tó. 

Nagy kiterjedésü sivatagokban a szélkifúvás tágas medencéket mé
lyíthet ki, ha a felszin eltérő keménységü közetekből áll. A laza homokot 
a szél könnyen kifújja. míg az ellenállóbb anyagú sziklákat, gerinceket 
egyre élesebben "rajzolja ki". A szélmarta medencében a kemény közettel 
fedett hegyek, a tanúhegyek jelzik az eredeti felszin magasságát. E ma
gányos hegyek vastag törmeléktakaróba temetkezve pusztulnak. 

A szél a laza szemcsés közetekből formájukat megtartó, ám helyüket 
folyton változtató homokbuckákat is építhet. A tapasztalat szerint a "leg
fürgébb" sivatagi homokforma 40 m/év sebességgel halad. 

A Szaharában ismernek szinte mozdulatlan nagy méretü dünesoro
kat is. A közöttük húzódó hosszú mélyedésekben évszázadok óta kara
vánútvonalak haladnak át. 

Folyók széles árteréröl, tengerparti fövenyről kifújt homokbuckák, 
dünék a parttal párhuzamos sorokba rendeződve parti dünesorokká fej
lödhetnek. Ha növényzet nem köti meg felszinüket a szél folyamatosan 
áthalmozza anyagukat. Franciaország óceáni partvidékén l 00 méter 
magasak a vándordünék. 

64. ábra. Parabolabuckák kifejlődése, vándorlása és dúnesorrá alakulása 
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VDI. Summa 

A szél romboló ereje nem kíméli az emberalkotta építményeket és 
müvelés alá vont területeket sem. Komoly problémát okoz a száraz terü
leteken áthaladó út- és vasútvonalak védelme a homokviharokkal szem
ben. A transzszibériai vasút mentén néhány száz méteres sávon belül 
megtiltották a legeltetést. így kimélik a talajt  megkötő növénytakaróL 

Hazánkban a Duna-Tisza-köze az erdőirtások és a háborúk pusztítá
sai miatt vált "sívó" területté. Az Észak-Amerikából betelepített fehér 
akác, az őshonos rezgőnyár, gyümölcs- és szőlőkultúrák meghonosítása 
után a Kiskunság újra benövényesült. 

A földfelszín kőzeteit fizikai és vegyi hatások pusztítják. A törmelék és 
málladék a lejtőkön szállító közeg nélkül halad, illetve a felszíni vízfo
lyások, a szél, a jégárak vagy a tengervíz hordalékként szállítja. A 
külső ero"K energiájuktól függően kömyékűket rombolják vagy építik. 
A külső erők hatását az éghajlat, a domborzat, a kőzetminőség, a nö
vényzet és az ember együttesen szabja meg. 

Kérdések, problémák 

SZÉLERÓZIÓ 

Summa 

l .  Hogyan befolyásolja a folyók vízjárását és vízminőségét. ha a vízgyújtó területükön erdőirtás zajlik? 

329 

2.  Milyen következményekkel járhat, ha egy középszakasz jellegü folyó területén az éghajlat csapadékosabbá 
válik? Miként változik ennek hatására a folyó szakaszjellege? Mi történik az eredeti folyóvölggyel? Hogyan is
merhető fel, hogy egy folyó által több ezer éve elhagyott területen járunk? 

3. Hány folyó vízgyújtó területével érintkezik a Dunáé? Hol húzódnak a vízválasztók? 

4. Hogyan lehet felderíteni, hogy szabályozása előtt a Tisza merre kanyargott az Alföldön? 

5. Hol alakultak kí a legnagyobb vízhozamú folyók a Földön? Miért? 

6. Egy alsószakasz jellegü folyó mentén épült városban népszavazás előtt vita folyik. A vízügyi szakemberek ár
vízvédelmi és hajózási okokra hivatkozva új meder kialakítását szorgalmazzák. A polgármesteri hivatal az 
infrastruktúra fejlesztését reméli a beruházástóL A természetvédők féltik a galériaerdőt és a tiszta ivóvízet. 
Hogyan érvelnek álláspontjuk mellett az egyes résztvevők? 
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f- földrajzi felfedezések Vlll . l . l  
� Linné rendszer X. l .  l 
� Darwin útja XXVI. 

65. ábra. Alexander von Humboldt 
(1 769-1 859) német természettu
dós, utazó 
Bejárta egész Európát. Közép- és 
Dél-Amerikát. majd az orosz cár meg
bízásából az Uralt, az Altáj és a Kasz
pi-tenger vidékét. Tapasztalatalt a 
Kozmosz címü tízkötetes müvében 
foglalta össze. Humboldt megkísérelt 
egységes magyarázatot adni azokra a 
jelenségekre. melyeket ma a növény
földrajz. a geográfia. a klimatológia, a 
botanika. a zoológia és az ökológia 
kutat. Ezért számos tudományág 
tisztelheti benne megalapozóját 
Először hangsúlyozta a kvantitativ 
mérések fontosságát a földtudomá
nyokban. Utazásal során végzett 
rendszeres mérései alapján 
izovonalas térképeket készitett a 
Földről. A kor legnagyobb tudásai 
munkakapcsolatban álltak vele: 
Lavoisier. Gay-Lussacc. Liebig. K. F. 
Gauss. Életre szóló barátság fűzte 
Goethe-hez. 
A képen balkeze mellett a kor legfon
tosabb földmérési müszere, a teodolit. 

FÖDRAJZI ÖVEZETESSÉG 

f- a helleniZmus földrajza IV.4.2 

5.  Az övezetesség 

5. 1 Biomok és zónák 

A XVIII-XIX. századra kialakultak a nagy világbirodalmak: Spanyolor
szág és Portugália hatalomvesztése után elsősorban Nagy-Britannia és 
Oroszország teljesztette ki határait, de Hollandiának és Franciaország
nak is jutottak gyarmatok. A hódítók és kereskedők után e korban jelen
tek meg először azok az utazók, akik - többnyire állami megbízásból -
tudományos igénnyel is igyekeztek felderiteni a gyarmatok állat- és nö
vényvilágát, geológiáját, meteorológiai viszonyait. népeinek szokásait 
stb. Ezen utazök közül a legismertebb és legnagyobb hatású Alexander 
von Humboldt volt. 

Humboldt hosszú kutatóútjai során fölismerte azt, hogy az élővilág 
jellegzetes egységeket alkot. amelyek rendszerint a kontinensek azonos 
éghajlatú öveiben alakulnak ki. 

Az élővilág övezetes térbeli rendjének okát Humboldt az éghajlati 
elemekhez való alkalmazkodásban látta. Az övezetesség alapvető oka a 
Föld gömbölyüsége. Az éghajlati elemek, a szélrendszerek és tenger
áramlatok az éghaj latot, a vízrajzot, a felszínformáló külső erők hatását, 
a talajok kialakulását és ezekkel kölcsönhatásban a növényzetet és az 
állatvilágot az Egyenlítővel nagyjából párhuzamos zónákban alakitják 
sajátos arculatúvá. A forró, a mérsékelt és a hideg övezet határai nagyjá
ból a nevezetes szélességi körök mentén húzódnak. A kontinensek alak
ja. kiteijedése. az óceántól való távolság és a változatos domborzat miatt 
a határvonalak szabálytalanabbak, mint ahogy a görögök geometriai 
megfontolások szerint feltételezték. A XIX. században Földünk éghaj lati 
rendjét vizsgálók a fmomabb felbontás érdekében az övezeteken belül 
öveket, tartományokat is elkülönítettek. Az egyes éghajlati övekjellemző 
életközösségei a biomok. 
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Humboldt megfigyelte azt is, hogy az Egyenlítő közelében fekvő ma
gashegységekben hasonló övezetesség jellemző, mint a Földön az Egyen
lítötöl a sarkok irányába. Ma - tág értelemben - azokat a nagy tengeri 
élőlényegyütteseket is biomoknak nevezik, melyek elterjedését az óceá
nok fizikai-kémiai jellemzői szabják meg . 

• Az Egyenlítőhöz közeli hegyes vidékek bolygónk azon részei. ahol a legkisebb te
rületen a természeti benyomások változatossága a maximumát éri el. A mélyen ba
rázdált Andes-láncolatban l.lj-Granadától Quitóig módjában van az embemek a 
növények mindenjéle alakját. .. egyidejúleg szemlélnL . . .  Képviselve vannak itt az 
éghajlatok az általuk meghatározott növényi övek réteges egymásrakövetkezé
sében, a csökkenő meleg törvényei, a gondos megfJgyelő számára érthetően, örök 
vonásokkal vannak beiroa az Andes-láncolat sziklafalaiba a hegység lejtéijén. " 

Humboldt : Kozmosz 

5. 2 A forró övezet 

Az Egyenlítőtől északra és délre a 30. szélességi körig húzódik a forró 
övezet, ami egész évben a passzátszelek hatása alatt áll. Földünkön itt a 
legnagyobb a napsugarak beesési szöge, az évi középhőmérséklet mín
denütt 20 oc felett van. A hőmérséklet évi járása kiegyenlített, az évi 
hőingás kisebb, mint a napi. A forró övezet éghajlati övei az Egyenlítővel 
nagyjából párhuzamosan alakultak ki, aszerint, hogy a passzátok fel
szálló és/vagy leszálló ága mennyi ideig tartózkodik felettük. Az övezeten 
belül az Egyenlítőtől északra vagy délre távoladva a csapadék évi meny
nyisége csökken, a száraz évszak egyre hosszabb, a napi hőingás nő. A 
csapadék bőségét, illetve hiányát szépen mutatja a növényzeti övek: az 
egyenlítői övben tenyésznek az esöerdök, az átmeneti övben a dús füvü 
szavannák, a térítői öv a perzselő sivatagoké. 

5.2. 1 Az egyenlítői öv 

Ez az öv az Egyenlítötöl északra és délre a 10. szélességi körig terjed . A 
trópusi tengerekről, a széles folyókról és a gazdag vegetációról a Nap me
legének hatására óriási mennyiségű víz párolog el. A passzátok felszálló 
ága a felmelegedett párás levegőt a magasba emeli, ahol a légtömegek le
hülnek. víztartalmuk kicsapódik. így alakulnak ki nap, mint nap a bősé
ges és heves esőzések. A páratelt meleg levegőben nyomasztó a fülledt
ség, az éjszaka !ehülő levegöböl gyakran keletkezik köd és kiadós 
harmat. Egyetlen évszak van, a forró és csapadékos nyár. 

Az élőlények a Földön az egyenlítői övben folyamatosan és optimális 
mértékben jutnak meleghez és nedvességhez. Nem csoda, hogy a legbu
jább és faJokban leggazdagabb életközösségek éppen a trópusi esöer
dó'kben alakultak ki a szárazföldön. Az egyenlítői övben - minden más 
éghaj lati övtöl eltéröen -. hő- vagy vízhiány sohasem korlátozza a növé
nyek (többségének) fejlödését, ezért nem évgyürüs szerkezetü a fák tör
zse. Az erdők térbeli szerkezetét és élőlényeinek életritmusát elsősorban 
a fény jobb kihasználásáért folytatott küzdelem határozza meg. A Föld 
erdei közül függöleges metszetben az esőerdő növényei tagolódnak a leg-

66. ábra. AJafojtó Ficus 
Árnyéktúró Sansevieria és fafojtó ficus Thaiföldön. A ficus kúszó liánként kezdi 
életét, majd gazdanövényére fölkapaszkodva körülnövi és megfojtja áldozatát. 

33 1 

-t A. W egener bizonyítékai a 
kontinensek vándorlása mellett XXV. 

t- a nagyföldi légkörzés VIII.2. 5.2 
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67. ábra. Aforró övezet tagolása évi hőmérséklet- és csapadékjárása. valamint természetes növénytakarója és 
talaja szerint az északiféltekén 
Az éghajlat diagramm vízszintes tengelyén a hónapok szerepeinek J-XII. A bal oldali föggöleges tengelyen a havi középhö
mérséklet (°C). melynek értékét vonal köti össze. A jobb oldali tengelyen a havi csapadék átlag (mm) . amit kis oszlopok je
lölnek (Az évi átlaghőmérséklet a bal felső; a csapadék évi összmennyisége a jobb felső érték) . Egy adott terület éghajlatá
ról a hőmérséklet- és csapadékgörbék lefutása és egymáshoz viszonyitott helyzete szemléletes képet ad. 
Az óriásfákon fénykedvelő epifitonok élnek. például orchideák (a). A fák törzsén Hánok kúsznak például a filodendron (b). 
Félárnyékot kedvelő fészekpáfrány (c). A talajon árnyéktúró broméliák (d)élnek. A fák ágairól lecsüngő tillandnák (e) leve
lükön veszik fel a vizet. Lombhullató akácfák (O ágain élnek a szövöpintyek (g). A füféléket a termeszek (h) hasznosítják. 
a keselyük (i) az állati tetemeket A majomkenyérfák Ol törzsükben vizet raktároznak. Az aranyvakond (k) föld alatti jára
tokban él. Az afrikai tüskés kutyatej (l) a sivatag lakója. A hamis jerikói rózsa (m) lassan növő törpecselje, az efemer Iágy
szárúak (n) élete alig pár hét. A skorpiók kövek között tanyáznak nappal (o) . a kenguruegér (p) is éjszaka aktív. 
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több magassági szintbe. Felülnézetból az esőerdő lombsátra hullámos 
felszínü képet mutat. A zöld lombtengerból szigetszerüen kiemelkedő 
óriásfák (5D-70 m) levelei fényesek, az erős sugárzás és szél miatt nagy 
hó- és fényvisszaverő képességüek. Nagy testü ragadozó madarak fész
kelnek a fák ágain. Ez alatt két sürü lombkorona záródik (30-40 m) , 
melynek felső rétegét fényigényes, alsó szintjét árnyéktúró fafajok népe
sitik be. A fák lombkoronájában és törzsein telepedtek meg a cseije- és 
gyepszint fényigényesebb növényei: a felkúszó liánok és a fánlakó epi
fltonok. A liánok gyökerei a talajban rögzülnek, a fánlakó epifitonok le
vegöben lógó szivacsos léggyökerei csak vízpárához jutnak. Az epifi
tonoknak szükös víz- és gyenge tápanyagforrással kell beémiük, ezért 
általában lassú növekedés ü ek. A fánlakók nagy árat fizetnek a fényért, a 
trópusi naptól égetett, széltól szárított fatörzsek sivatagi kömyezetre ha
sonlitanak, a kiszáradás ellen kell védekezni ük. Az esőerdők legszebb vi
rágai nem a talajon, hanem a fák ágain és törzsein pompáznak, szünet 
nélkül érlelik magvaikat, melyekböl az új kis csírák azonnal fejlődésnek 
indulnak. 

E többszíntes, árnyékos lombsátor gazdag állatközösségeknek ad 
otthont és egész évben bóségesen táplálékot. Az állatok nagy része köze
pes vagy kis termetü, testük megnyúlt, végtagjaik kúszásra, kapaszko
dásra alkalmas. Többségük növényevő, sok faj egész életében el sem 
hagyja a lombkoronát. A sürü növényzet közt hallás, tapintás és szaglás 
útján tájékozódnak. 

Az erdő nyirkos, szélcsendes és félhomályos alján élő növények a 
fényből nem kapnak energiát, ezért élösködök vagy korhadékbontók. Az 
elpusztult élőlények maradványai a rovarok, férgek, gombák és baktéri
umok tápanyagforrása. A lehullott falevél hat hét alatt .nyomtalanul" el
tünik. A talajra került élölények maradványából képződött humusz a 
meleg nedves közegben gyorsan lebomlik, a talaj sói a naponta lezúduló 
csapadékkal mélyebbre szivárognak vagy felszíni vízfolyásokba kerül
nek. Mivel a fáknak szükségük van a vízben oldott ásványi sókra, ezért a 
talaj felszínét vastagon átszövő hajszálgyökérrendszert fejlesztenek. A 
trópusi erdő talaja, a vörösföld (lataszol) sekély ( l m), humusztartalma 
alacsony, szervetlen tápsókban szegény, igen nedves, vöröses színét a 
vízben rosszul oldódó vasoxidoknak köszönheti. A sekély talajon az óri
ásfák testét azok a pillérszern gyökerek tartják, melyeket a fa törzséból 
növeszt. A gyenge talajmegkötés miatt az erős viharok sok fát döntenek ki. 

A zárt erdötakaró, a felszín közetei és vizei együtt alakítják e tájak 
egyedi arculatát. A közetek az állandó nedvesség és meleg miatt erősen 
mállanak, a hegyek lábát sok helyütt vastag málladéktakaró fedi, he
lyenként hegyoldalak erdöstül csúsznak a völgyek felé. Mivel az erdők 
alatt nem tudott összefüggö gyepszint kialakulni, a lejtökön csaknem 
míndig megfigyelhető a talajfolyás. A folyók medrébe a vízgyújtó terület
ról sok málladék és törmelék kerül, a durvább kavicsok ugyanolyan 
gyorsan szétesnek, mínt amilyen gyorsan újabbak gyarapítják a meder 
fenekén a hordalékot. A mállás és a lej tőcsuszamlások formálta széles és 
lapos hegyhátak völgyei között kanyarognak Földünk legbövizübb folyói 
az óceán felé, ahonnan a vizet a passzátszelek hozzák vissza az .esők" 
erd eibe. 

5.2.2 A forró átmeneti öv 

Az átmeneti öv az egyenlítői övet északról és délról határolja. Az északi 
félteke nyarán a passzátok felszálló ága az É. sz. lD-20. köre között ala
kul ki, bóséges csapadékkal öntözve a vidéket. Fél év múlva a passzátok 
felszálló ága délre húzódik, ilyenkor az Egyenlítötöl északra eső átmeneti 

LOMBKORONA SZffiTEK 

� mohák X. 5. 2. l 
� harsztok X.5.2.2 
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VIn. 5. Az övezetesség 

öv nem kap csapadékot, mert a passzát teszálló ága tolódik ide. Az átme
neti övben alacsony napálláskor hüvös száraz, az esők beköszönte előtt 
meleg száraz és a passzát felszálló ágának hatására meleg fülledt, csa
padékos évszakok váltják egymást. Minél távolabb vagyunk az Egyenlí
tőtől, annál hosszabb a száraz és annál rövidebb a csapadékos évszak. 
Az esős nyárban az időjárás az egyenlítőihez hasonlít, a száraz télben a 
térítői övre emlékeztet. A vegetáció életét nem a csapadék mennyisége 
korlátozza leginkább, hanem a száraz évszak hossza. Hiába hull az esős 
évszak három hónapjában 1000 mm eső, ha a következő kilenc hónap
ban az aszály az úr. E tájak természetes növénytakarója a szavanna, 
ami portugáiul fás-füves területet jelent. A szavanna ott kezdődik, ahol 
megritkul és felnyilik a zárt trópusi esőerdő, majd a száraz évszak 
hosszának megfelelően a vegetáció sürüsége, az élővilág fajgazdagsága 
is fokozatosan csökken. A ligetes, majd magas füvü szavanna helyét az 
alacsony füvü szavanna veszi át, a téritök közelében szinte nyoma vész 
a növénytakarónak. 

Magasból alátekintve a szavannák tájképe változatos: a füves térsé
geket bozótokkal váltakozó ligeterdők mozaikja tarkítja. Az erdők fái 20 
méterre nőnek, az esős évszakban olajzöldek, leveleik gyakran pikkely
szerüek, a száraz évszakban levéltelenek. Gyökerfelületük nagysága a 
lombkorona többszöröse is lehet, a ritkásan álló szomszédos egyedek 
között a talajban küzdelem folyik a vízért. A szavanna facsoportjai között 
a szárazságtürő, nagy fényigényú pázsitfüfélék tenyésznek. A lágyszárú
ak ott kerülnek fölénybe a fás növényekkel szemben, ahol a felszínhez 
közel vízzáró réteg alakul ki - az összecementálódott vas és alumínium
vegyületek Iniatt -, és a fák gyökerei nem képesek elérni a mélyebben 
fekvő vízrétegeket. Ám, ahol a vízzáróréteget a termeszek áttörík, a lom
bos fák gyökere vízforráshoz jut, és még a száraz évszakban is vidáman 
zöldellnek, amikor a füvek már régen elsárgultak és kiszáradtak. Hasz
szantartó szárazság idején elég egyetlen szikra és a szavanna perzselő 
lángtengerré válik. A tüz után a legtöbb fásszárú a mélyebben fekvő al
vórügyekből új hajtást hoz, a füveket a tüz friss levelek fejlesztésére ser
kenti, sok mag csírázásának előfeltétele lehet az erős hőhatás. De leírtak 
botanikusok olyan tüzálló fajokat is, melyek felszin alatti fás törzsükkel 
védekeznek a lángokkal szemben. 

A szavannák füveit, a fák lombját népes rovarsereg és nagy testü nö
vényevők legelik, utóbbiak csordáit a ragadozó nagymacskák pusztítják. 
A növényevő állatok friss legelőket keresve állandó vándorlásban élnek, 
a száraz évszakban a folyók és tavak mellett találnak táplálékot. 

A talaj az éghajlat és a növénytakaró övezetes rendjét követi. Az erdős 
szavanna alatt a talaj vastag rozsdavörös, a ligetes alatt vékonyabb. A 
füves szavannák alatt sötét, humuszban gazdag szavannatalajok kép
ződtek, mert a szerves anyag lebomlása a száraz évszakban szünetel, 
bár a szavannatüzek ezt gyorsítják. A nagy hőingású száraz évszakban a 
közetek aprózódással pusztulnak, a csapadékos évszakban a mállás 
lesz erősebb, ilyenkor az esőzések egyengetik a törmelék- és málladékta
karót. A síkságokon a folyók széles, sekély mederben haladnak, vízjárá
suk erősen ingadozik. A tájképhez hozzá tartoznak a szavannasikságból 
kiemelkedő meredek lejtőjü méhkas alakú szigethegyek, melyeknek 
formája és élővilága is magán viseli az éghajlati elemek évszakosan vál
takozó hatását. 

A forró övezet monszunvidékein a napsütéses száraz telet, rövid forró 
tavasz követi, majd beköszönt a fülledt csapadékos nyár, gyakran pusz
tító hurrikánokkal, tájfunokkal. A természetes növénytakaró az erdős 
szavannánál zártabb, ez a többszintü monszunerdő, benne lombhullató 
és örökzöld fafajok, valamint gazdag cseijeszint tenyészik. Ázsiában ezt 
az erdőt hívják dzsungelnek. 
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5.2.3 A térítői öv 

A téritöi öv - a Rák- és Baktéritö vidéke - a 20. és a 30. szélességi körök 
között futja körbe a szárazföldeket, felettük szinte egész évben a passzát 
szélrendszer leszálló ága fúj . Ezek a Föld legszárazabb területei: a zoná
lis félsivatagok és sivatagok, az évi csapadék 250 mm körül van. A fel
hözet hiánya miatt erös a nappali felmelegedés és az éjszakai lehűlés. A 
hömérséklet napi és évi ingása jelentös, magas napálláskor délben 40 
fok fölé emelkedik, alacsony napálláskor éjszaka fagypont alá száll .  A le
vegö relativ páratartalma alacsony, a hajnali harmatképzödés éltetö viz
forrása a növényeknek, állatoknak. Ilyen mostoha körülményekhez ke
vés élölény alkalmazkodott, az élövilág gyér és fajokban szegényes. 
Összefüggö növénytakaró híján az élettelen természeti erök formálják e 
vidékek változatos, gyakran bizarr formakincsét. A höaprózódás és a 
szél útján történö szállítás miatt a közetek éles felületüek. A kösivatag, 
arahul hammada, szinte teljesen növénytelen. Valamivel kedvezöbb 
termöhelyet kínál a kavicssivatag, a szerrir (arabul) . A homoksivatag
ban - amit arahul ergnek neveznek -. csak azok a növények képesek tar
tósan megélni, melyek mélyre növö gyökerükkel biztosan védekeznek a 
kifújás ellen, gyorsan növö szárukkal pedig lépést tudnak tartani a bete
metödéssel. A Nap legmagasabb delelését követöen lezúduló esök zápor
patakokat duzzasztanak, mély aszóvölgyeket (vádikat) vájnak és vastag 
hordaléktakarót teregetnek szét. Az egykori folyóvölgyek medrét, a kiszá
radt tó- és tengerfenekek helyét az agyagsivatag, a tekir (arabul) tölti ki. 

A sivatag élölényei között találjuk a túlélés nagy mestereit, roppant 
változatos stratégiákkal. Az állatoknak és a növényeknek hasonló ne
hézségekkel kell megküzdeniük: az állandó vizhiány, az erös sugárzás. a 
rettentö höség és az erös szelek. A növények egy része szélsöségesen rö
vid élet ü egynyári (efemer) . A ritka esök után kivirágzik a sivatag, a növé
nyeknek sietniük kell, néhány hetük van csak, gyorsan megérlelt mag
ban vészelik át a hosszú aszályos idöszakot. A növények másik része 
évelö, szárában, levelében vagy gyökerében vizet raktározó pozsgás 
(szukkulens) faj . Ezek gyökere lehet sekélyen szétterülö, hogy a ritkán 
hulló csapadékot, söt a harmatot is fölszívhassa, vagy karógyökér, ami 
nagy mélységbe. vizraktározó rétegbe fúródik. Az éltetö vizért harc folyik 

FÉLSIVATAG, SIVATAG 

f- hőaprózódás VIII .4 
f- a szél hatása VI II.4.6 
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KŐ-, KAVICS- ÉS HOMOKSIVATAG 

ASZÓVÖLGY 

68. ábra. Szerrir 
Magashegyi kőtörmelékes sivatag a 
marokkói Atlasz-hegységben. szúrós 
tevetövis cserjékkel. 

� a növényi gázcsere X. 3. l 

� Cuvier korrelációtana X. 5. l 
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---? a hüllök életmódja X.5.3.6 

---? skorp!ók X. 5. 3. 5 

---? biológiai oXidáció Xlll . 

TENGERPARTI SNATAG 

f- a nagy földi légkörzés VIII .2.5.2 

f- légörvények VI11 .2.5.3 

vm. 5. Az övezetesség 

a növények között. ezért egyedeik egymástól távol, szórt állományokban 
fej lődnek. Gyakori a kemény, apró, tüskeszerű levél, ami a párologtatást 
csökkenti, és védelmet nyújt nemcsak az erős szél. de a növényevők el
len is. A sivatagi növények növekedési üteme lassú, a gázcserenyilá
sokat nappal jórészt zárva tartják, fotoszintézisük napi üteme alkalmaz
kodott a hőséghez. 

Az állatok nagy része csak alkonyat után éber, hogy elkerüljék a fo
kozott vízvesztést. A tájékozódásban éjszaka különösen nagy szerepe 
van a rezgések érzékelésének, a hallásnak és a tapintásnak. Sok sivatagi 
állat nagy füle a hőJeadást is szolgálja. A fajok egy része egyáltalán nem 
iszik, mert vizet tudnak nyerni a táplálékból felvett szerves anyag oxidá
ciójával. A rovarok között sok a fekete szinű, a sötét pigmentszemesék 
felfogják az infravörös sugarakat. 

Bőséges és állandó vizforráshoz a sivatag élőlényei csak bővizű fo
lyamvölgyek vagy felszín alatti vízkészletekből táplálkozó oázisok men
tén jutnak. 

A trópusi sivatagok különleges változata a tengerparton, a hideg ten
geráramlatok mentén húzódik. A tenger vize alulról folyamatosan hűti a 
parti levegőt, amiből köd csapódik ki. A hűvös és ködös sivatagokban a 
hőingadozás mérsékelt, és bár eső nem esik a levegő mindig párás. 

Távoli szárazföldek sivatagi növényei közül jó néhány külső megjele
nésében megtévesztésig hasonlít egymásra. A szárazsághoz való alkal
mazkodás tette őket egyformává, a laikus megfigyelőnek például az ame
rikai kontinens kaktuszai éppen olyanok, mint a Szaharában élő 
kutyatejfélék. 

5.  3 A mérsékelt övezet 

A mérsékelt övezet a 30-60. szélességi körig teijed. a kontinensek elhe
lyezkedése és alakja miatt az északi féltekén sokkal nagyobb szárazföl
det foglal magába, mint a délin. Az évi középhőmérséklet széles határok, 
0-20 oc között változik. A nyár és a tél nem válik el olyan élesen egymás
tól, mint a trópusokon, hanem hosszabb-rövidebb átmeneti évszakok, a 
tavasz és az ősz köti össze őket. A mérsékelt övezeten belül az éghajlati 
elemek térben és időben tág határok között változnak, ennek egyik fő 
oka. hogy a nyugati szelek légörvényeiben itt keverednek egymással a 
trópusi és a sarki légtömegek. Az övezet déli és északi része között mu
tatkozó nagy éghajlati különbségek miatt. három részre osztották: a me
leg mérsékelt (szubtrópusi) , a valódi mérsékelt és a hideg mérsékelt 
(boreális) övre. 

5.3. 1 A szubtrópusi öv 

A meleg mérsékelt öv (szubtrópus) két területe a földrészek nyugati és 
keleti partvidékein, a kontinens alakja szerint egymástól általában távol 
alakult ki. A nyugati oldalon a mediterrán, itt a tél a csapadékos, a keleti 
oldalon a mérsékelt övi monszun, ahol a nyár az esős évszak. 

Mediterrán tartomány 

- a téli esők öve -
Ez a tartomány a meleg mérsékelt övben a földrészek nyugati oldalán 

van. Nyáron a passzátszél leszálló ága trópusi levegőt hoz, ezért nyáron 
derült az ég, forró és száraz az időjárás. Össze! a passzátok visszavonul
nak és átadják helyüket az óceán felől érkező nyugatias szelek ciklon jai-
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nak. A telek borúsak, hűvösek. Általában esö hull, de a havazás és a fagy 
sem ritka, bár a tenger közelében kisebbek a hőmérsékleti szélsőségek. 
A folyók vízjárása szélsőséges: nyáron csaknem kiszáradnak, télen és 
hóolvadás idején áradva hömpölyögnek (olasz nevük fiumara) . A közetek 
nyáron aprózódva pusztulnak, télen mállanak. A sziklás hegyoldalakon 
kialakult talaj sekély, közepes humusztartalm ú, a felhalmozódott vasve
gyületek miatt sok helyütt vörös színű (terra rossa) . 

Két idöszak korlátozza a növények életműködését a nyári forróság és 
a télközepi hideg. Az örökzöld és lombhullató erdö fái a szárazsággal 
szemben tűlevelekkel vagy bőrnemű (keménylombú) levelekkel védekez
nek, a fagy ellen az örökzöld ek rügypikkelyt fejlesztenek. A keménylom
bú erdök koronája laza, sok fény jut a dús cserjeszintnek, arniben szí
nes virágú, illatos örökzöld cserjék élnek. Sok a tavasszal virágzó gumós 
(geofiton) is, amelyek a föld alatt vészelík át a nyarat. 

Aszály idején gyakorta pusztít tűzvész. Az ember ga.Zdálkodása miatt 
a keménylombú erdöknek csak kis maradványfoltjai maradtak, helyü
ket a bozótos, áthatolhatatlan tüskés cserjés, a macebla (olasz nevén) 
foglalta el. 

Mérsékelt monszuntartomány 

- a nyári esök öve -
A földrészek keleti oldalán, a forró monszunvidékek szomszédságá

ban találjuk ezt a tartományt. A szélirány változás a szárazföldek és óce
ánok eltérő felmelegedése miatt lép fel. A téli monszunszél az erősen 
lebült szárazföld felől hideg és száraz levegőt szállít. (A tél hidegebb itt, 
mint a mediterráneumban. mert a páratartalom mérséklö hatása hiány
zík.) Nyáron a meleg és csapadékot szállító szelek az óceán felől érkez
nek. A szél irányára merőleges hegyoldalak igen bőséges esőt kapnak 
ilyenkor. A folyók vizjárása a csapadék eloszlását követi, a közetek a pá
rás meleg nyárban erősen mállanak. 

A természetes növénytakaró az örökzöld és lombhullató fajokban 
gazdag babérlombú erdő. A trópusi monszunerdöknél alacsonyabbak. 
egy lombkoronaszintjük van .. a cserjék alatt gazdag gyepszinttel. A szá
raz évszakban előnyös a bőrnemű (szilárdító szövetelemekben gazdag) 
fényes levél. A meleg évszak a csapadékos. ezért csak egy pihenő idősza
ka van a növényzetnek Az erdők alatt erősen átmosott vöröses és sárga 
talaj képződött. 
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KEMÉNYLOMBÚ ERDŐK 

MACCHIA 

BABÉRLOMBÚ ERDŐ 

69. ábra. Bambuszerdő Tajvan szi
getén 
A bambusz fajok a monszunerdők 
jellemző!, közülük a legnagyobb a ké
pen látható óriás bambusz. 

70. ábra. Mediterrán táj 
Fás kutyatejekből álló macchia borit
ja a görögországi Parnasszus hegység 
lejtőit. 
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Mivel a szomszédos éghajlati területekkel sok rokon vonást mutat
nak a szubtrópusi vidékek saját, csak rájuk jellemző fajokban viszony
lag szegények. Sok az apró ízeltlábú, hüllő és rovarevő emlős. 

5.3.2 A valódi mérsékelt öv 

MÉRSÉKELT ÖVI ÉGHAJLATI 
TARTOMÁNYOK 

A valódi mérsékelt övezet a 40. és a 60. szélességi körök között húzódik. 
Éghajlatát az óceán felöl érkező nyugati szelek ciklonjai és anticiklonjai 
alakitják, az egyes vidékek éghajlati jellemzöi az óceántól való távolság 
szerint változik. A csapadék csökken, az egyre keményebb és hosszabb 
télre szárazabb, forröbb és rövidebb nyár következik. Az éghajlat térbeli 
rendjének változását legszembetűnőbben a növénytakaró jelzi. Európa 
éghajlati térképén nyugatról keletre haladva az óceáni, mérsékelten 
szárazföldi, szárazföldi, szélsőségesen szárazföldi éghajlati tarto
mányok váltják egymást. Ebben az irányban a vegetációs térképek a 
bükkös erdőt, gyertyános-tölgyeseket, szárazságtűrő tölygyeseket, 
fátlan mezöségeket (sztyepp) és a szárazföld belsejében félsivatagokat, 
sivatagokat jelölnek A nyugat-kelet irányú övezetesség rendjén a dom
borzat és a part menti tengeráramlatok hatása változtat. A folyók vízjá
rása nyugatról keletre haladva egyre ingadozóbb. A közetek az óceáni 
tartományban elsősorban mállással, keletebbre inkább aprózódással 
pusztulnak, a felszínt a megáradt folyók, a fátlan tartományokban a szél 
is formálja. A talaj változatos: csapadékkal bőven öntözött erdők alatt 
barna erdötalaj , a füves rétek alatt pedig humuszgazdag feketeföld (cser
nozjom) . a sivatagban váztalaj . 

BÜKKÖS, TÖLGYES, MEZÖSÉG, 
SIVATAG 

NY 

ÓCEÁNI 

TÖLGYESEK 

MÉRSÉKELTEN 
SZÁRAZFÖLDI 

K 
ERDÖSZIYEPP SZIYEPP FÉLSIVATAG LOMBHULLATÖ ERDŐK 

. · · .· : 
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SZÉLSÓSÉGESEN 
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7 1 .  ábra. A valódi mérsékelt öv nyugat-keleti tartományai éghajlati, talajtani és növényzetijellemzőjük szerint 
A nyilak a csapadékot szállító légtömegek útját jelzik. 
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A valódi mérsékelt övben a növények szigorúan meghatározott négy
ütemü életritmusukkal követik az évszakokat és berendezkedtek a szél
sóséges határok között változó éghajlati elemek: a nagy hideg és meleg. 
valamint a vizhiány túlélésére is. Ilyenkor az életfolyamatok nem szün
nek meg, csak lelassulnak, sót az egyedek további fejlödéséhez éppen 
szükségessé vált a nyugalmi állapot. A fás növények törzse évgyürüs , 
többsége a nappalak rövidülésekor elveszti lombozatát, így védi meg 
sejtjeinek épségét a fagy okozta roncsolástóL Az egynyárlak magja télen 
a talajban pihen, a gumósok föld alatti raktározó szárukból, mások gyö
kerük tápanyagaiból újulnak meg tavasszal. Az állatvilág nagy része té
len a táplálék hiánya miatt koplal, illetve hibernálja testét, mig mások 
vándorolni kényszerülnek. Az aktivásukat megörzö itthon maradók kö
zül számos faj egyedei csoportba szervezödve növelik túlélési esélyüket. 
Sok állat növekedése, vedlése, szaporodása is évi ritmust mutat. 

Óceáni tartomány 

A földrészek nyugati oldalán, a legkiegyenlítettebb éghajlatú vidékek 
a mérsékelt övezeten belül. Európában messze felhúzódik északra ez a 
tartomány az Észak-atlanti áramlat mentén. Egész évben a tenger felöl 
érkezö légtömegek hatása érvényesül, a napi és az évi höingás is kicsi, 
nyaruk enyhe, telük hüvös. Minden évszak csapadékos, a területi kü
lönbségek ott nagyok, ahol a part mentén hegység emelkedik. Érdekes 
sajátsága e tartománynak, hogy télen gyakran alakulnak ki zivatarok. 
Egész évben feltünöen nagy a borultság, ezért alacsony a napsütéses 
órák száma. Északon inkább nyiresek, legnagyobb állományban bükkö
sök, a szárazabb vidékeken óriási tölgyesek erdei éltek itt valaha. A viz
hálózat süru, a folyók vizjárása egyenletes, a közetek inkább mállással 
pusztulnak. 

Mérsékelten szárazföldi tartomány 

A földrészek nyugati oldalán az óceáni tartományok szomszédai. Az 
óceán kiegyenlítö hatása már kevésbé érvényesül. ezért nyaruk mele
gebb, telük hidegebb, a napi és az évi höingás is nagyobb, a csapadék 
mennyisége kissé csökken, nyár eleji maximummal, télen gyakran ha
vazik. Lombhullató bükkösök és tölgyes erdők borttották itt az alfölde
ket és a középhegységeket, melyek állományát helyenként sztyeppfol
tok szakitottak meg. A folyók vizjárása ingadozóbb, mint az óceán 
partján. 

Szárazföldi tartomány 

Az óceánoktól távol, a kontinensek belsejében elterülö szélsóséges 
éghajlati területek ezek. A tél hömérséklete szeszélyes, a sarki légtöme
gek betörésekor zord hideg uralkodik, a folyók több hónapra befagyhat
nak, máskor enyhébb az idöjárás. Több hónapig is hó fedi a felszínt. A 
nyár hosszú és meleg, a június csapadékos, majd a forrósággal együtt 
beköszönt az aszály is. E mezöségek, sztyeppék a pázsitfüfélék és ta
vasszal virító hagymás és gumós lágyszárú növények hazája. A csapa
dékeloszlás szertnt a folyók vizjárása is ingadozó, az aprózódás és mállás 
egyforma hatékonysággal formálja a felszíni közeteket. 

Hazai szikeseink sok szempontból hasonlitanak a félsivatagokra. 

Szélsőségesen szárazföldi tartomány 

Akár több ezer kilométerrel az óceánok vizétól távol, a nyugati szelek 
ide már nem tudnak csapadékot juttatni. Felszínük, vizrajzuk és élövilá
guk a zonális sivatagokhoz hasonló sajátságokat mutat. 

ÉVSZAKOS RITMUS 

� fás szár X.4. 1 .3 

� madarak. emlősök életmódja 
X.5.3.6 

� a fajhő lX.4.5.3 

r- a tengeráramlások VIII.2.3.3 

BÜKKÖSÖK, TÖLGYESEK 
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� zárvatermők életmódja X.5.2.3 

� madarak, emlősök életmódja 
X. 5. 3. 6 

72. ábra. Sziki zsázsával borított 
puszta a Kiskunságban 
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� évszakok 11 .2.2.4 
� légörvények VIII .2.5.3 
� páratartalom VIII .2.4.3 

� felszín alatti vizek VIII .4.2 

73. ábra. Sűrú lucfenyves az erdé
lyi Gyilkos-tó partján 
A lucfenyö a tajgának és a magas
hegység! fenyveseknek is jellemzö. ál
lományalkotó fája. 

� a  nagy földi légkörzés VIII .2.5.2 

� évszakok 1 1 .2.2.4 

� albedó Vlll .2.4 . 1 

� jégtakaró VIII.4.5.2 

VID. 5. Az övezetesség 

5.3.3 A hideg mérsékelt öv 

A kontinensek elhelyezkedése Iniatt ez az öv csak az északi féltekén ala
kult ki. Az évi közepes hőingadozás itt a legnagyobb a Földön (30-70 °C) . 
A nyár rövid és viszonylag meleg, mert hosszúak a nappalak (20-22 óra), 
ezért bőséges a besugárzás. A téli lehülést fokozzák a szárazföldek fölött 
kialakuló nagy kiterjedésü, fagyos levegőjü anticiklonok. A csapadék je
lentős része télen hó formájában hull, mennyisége az óceántól távoladva 
csökken. Az évi 300-700 mm csapadék ebben az övben a kis párolgás 
miatt erdős vegetációt is képes fenntartani. 

Az ingadozó vizjárású folyók jeges áradását a tavaszi hóolvadás okoz
za. (Szibéria folyóinak torkolata a hideg övezetben, vizgyújtó területük 
nagy része viszont a valódi mérsékelt övben fekszik. Tavasszal a délről 
érkező megáradt folyó vize a torkolati jégdugó miatt nem tud a tengerbe 
jutni, ezért az ártér hatalmas mocsárvilággá válik.) A kőzetek fagyapró
zódással pusztulnak, az állandó talajnedvesség miatt a felszinformálás
ban nagy területet érintenek a csuszamlások és a talajfolyások. 

A természetes növénytakaró a tajga. A pár hónapig tartó vegetációs 
időszakban nincs idő új lombkorona fejlesztésére, a télen megőrzött le
velek tavasszal azonnal megkezdik a szervesanyag termelést, a fák las
san fejlődnek, ám magasra nőnek és hosszú kort élnek. A téli fagy ellen 
fokozott gyantakiválasztással védekeznek. a fagyott talajból kevés vizet 
tudnak felszívni, ezért a kiszáradás veszélye miatt a kis párologtató felü
letü tülevelek előnyösek, melyeket viaszréteg borit. A télen lehulló hó 
nagy súllyal nehezedik az ágakra. a korona kúp alakja ezt enyhíti. 
A sürün záródó erdő aljnövényzete gyér, savasságjelző és árnyéktúró fa
jokból áll. A folyamatosan hulló fenyőtüket lebontó gombák savanyú 
kémhatásúvá teszik a talajt, ami sekély és alacsony humusztartalmú 
hamuszürke podzol. A fák gyökérzete ezt a felső réteget sürün átszövi, 
mert az altalaj állandóan fagyott, akár több száz méter mélységig. 

A rosszlefolyású, pangó vizes területeken tőzegmohák lápvidékei sza
kitják meg a fenyvest. 

Sok emlős egész évben aktiv és az évszak szineihez igazodó "terepszí
nü" bundát visel. A kis emlősök gömbölyded alakúak, fülük, farkuk és 
végtagjaik rövidek. Az emlősök egy másik része nyáron készleteket gyújt 
és téli álmot alszik, megint mások délebbre költöznek elsősorban a táp
lálékhiány Iniatt A gazdag madárvilágot a fenyők látják el bőséges táplá
lékkal. Nyáron, amikor a felszín vizenyőssé válik, szúnyogok milliói lepik 
el a tajgát. megkeseritve a többi állat életét. 

5.4 A hideg övezet 

A földgömbön a hideg övezetek határát a sarkkőrök jelölik ki. Keleties 
irányú, zord, erős sarki szelek fújnak egész évben. Az évi középhőmér
séklet mindenütt O oc alatt marad és a legmelegebb nyári havi középhő
mérséklet sem haladja meg a +  l O °C-ot. A napsugarak hajlásszöge egész 
évben alacsony. A besugárzó energia egy része visszaverődik a hó- és jég
takaró felszínéről, illetve a hó és jég felolvasztása és a párolgás miatt el
nyelődik, így a levegő felmelegítésére már kevés energia jut. A sark
pontokhoz közeledve a téli éjszaka és a nyári nappal hossza néhány 
napról fél évre nő, a napszakek és az évszakok közti különbség fokozato
san eltünik. A levegő páratartalma csekély, az alcsony hőmérséklet mi
att az évi 250 mm elegendő a növényzetnek, a lehullott, és nyáron el nem 
olvadt hó pedig gleccsereket táplál. 
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vm. 5.5 Függöleges övezetesség 

5.4. 1 A sarkköri éghajlati öv 

A sarkkört övet a hideg övezetnek a mérsékelttel határos peremén jelöl
ték ki, ahol még pár hónapig tart a nyár. Ilyenkor a hótakaró elolvad, a 
felszín l m mélységig felenged és vizenyős lesz, mert az alsó fagyott réteg 
megakadályozza a felszíni vizek leszivárgását. A fagyott talajon a nedves 
rétegek könnyen megcsúsznak. A fagyaprózódás miatt a felszínt boritó 
közetek erősen pasztulnak, a hegyek oldalán a gyér növénytakaró között 
sok helyütt kőfolyások húzódnak a lejtők felé. A felszínen sajátos, hat
szögletű formák rajzolódnak ki a kőzettörmeléket a felengedő és újrafa
gyá felszín rendezi sáncokba. 

A sarkkört öv természetes növénytakarója zuzmókból, mohákból, 
lágyszárúakból és félcserjékből álló tundra. A fagyott talaj és az erős szél 
a fák megtelepedését alig teszi lehetövé. A növények a talajra simulnak, 
hogy a felszín csekély Itisugárzását is felfogják, gyakran pámákba tömö
rülnek, a sok egyed a hidegtől és a széltől így óvja egymást. A növények 
levelei aprók és kemények. Szinte minden növény évelő vagy örökzöld. A 
rövid tenyészidejű hosszúnappalos lágyszárúaknak pár hónapjuk van 
magot érlelni, szerves anyagot készíteni és elraktározni föld alatti szer
veikbe. A tajgához hasonlóan a pangó vizes területeken nyáron üde láp
foltok díszlenek. A tundra állatai nem alszanak téli álmot. A hat hónapos 
téli éjszaka túl nagy táplálékkiesés t jelentene. A sarki fény pedig ilyen
kor is elég világosságot nyújt a gyér táplálék felkutatásához. Sok vándor
ló faj , főleg a nagy testű emlősök télen a tajgában keresnek táplálékot. 

5.4.2 A sarkvidéki öv 

Ez az éghajlat az örök hó és jég hazája. A tundrától a sarkpontok felé kö
zeledve egész évben egy évszak van, a rendkivül hideg tél, orkánszerű 
szélviharokkal. A szárazföldek legnagyobb jégpáncéljai itt alakultak ki. 
A jég- és csonthómezöből csak néhány kopár sziklacsúcs bukkan ki. A 
rendkívüli hideg miatt a csapadék csekély, évi összege az 50 mm-t sem 
haladja meg. E hideg sivatagoknak állandó faunája nincs, állatok csak 
kóborlásuk során tévednek el erre fele, az élővilágot csak baktériumok, 
algák és néhány elszánt sarkkutató (pl. meteorológus) képviseli . A sark
vidékek tengerparti sávja viszont a gazdag haltáplálék miatt a vizi mada
rak igazi paradicsoma. 

5.5 Függőleges övezetesség 

5.5. 1 A magashegységek 

A magashegységi éghajlat nem alkot összefüggö egységet, hanem a többi 
öv területén belül szigetszerűen alakul ki, elsősorban a nagy kiterjedésű 
hegységekben. Legjellemzöbb vonása, hogy a középhőmérséklet a magas
ság emelkedésével 100 méterenként 0,5- 1  °C-ot csökken. (Síkságon az 
Egyenlítőtől a pólusok felé 500 km távolságban csökken a középhőmér
séklet 0,5 °C-ot.) A magassággal változik a levegő összetétele is, csökken 
az oxigén, a vizgőz és szén-dioxid-tartalom, ezért 1 000 méterenként 
1 0%-kal fokozódik a napsugárzás erőssége. Az élővilág és az éghajlat öve
zetes rendjét a lejtök meredeksége, kitettsége és fekvése is befolyásolja. 
A hegy szélnek kitett oldala például csapadékos, túloldala esőárnyékban 
van. 

74. ábr� &landi tundra 
(apalhraun) 

34 1 

Lávaömlésen megtelepedő zuzmók. 
mohák. páfrányok és törpecseljék 
boritják a felszínt. 

� madarak. emlősök életmódja 
X. 5. 3. 6 

f- Humboldt VIII .5. 1 
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� mohák X.5.2. 1 

VIn. 5. Az övezetesség 

Az éghajlati övek egymás fölött alakulnak ki, határaikat a természe
tes növénytakaró változása pontosan jelzi. Az egyes zónahatárok magas
sága számottevően különbözik a Földön. Az Alpokban a tűlevelű erdők 
2000 m magasságig húzódnak fel,  a Hímalájában 3400 m-ig. 

Érdekes tapasztalat, hogy az egyes magassági szintek növényzete ak
kor is nagyon hasonlít egymásra, ha földrajzilag távol vannak. A hasonló 
éghajlati és talajtani viszonyokhoz hasonló életformákkal alkalmazkod
tak a növények és az állatok. A magashegységekben fölfele kapaszkodva 
kis távolságon belül az életfeltételek roppant gazdagságával találko
zunk. Minden hegységre jellemző, hogy a növények és állatok egyed- és 
fajszáma a csúcsok felé haladva fokozatosan csökken. 

A trópusi magasbegységek éghajlata és élővilága a legváltozatosabb. 
lOOü-3000 m magasságig húzódnak fel oldalukon a köderdők, éppen a 
felhőképződés határáig. A hőmérséklet kissé alacsonyabb, mint a siksá
gon, a hőingás nagyobb, a növényzetet késő délutánig a ködből kicsapó
dó pára permetezi. Ez az erdő is örökzöld, bár alacsonyabb, gyepszintje 
gazdag. 

Innen felfele haladva a csapadék sokkal kevesebb és éjjelente gyako
riak a fagyok. Pár méter magas örökzöld törperdők és törpecseijések 
díszlenek itt. Egyedülálló formájúak a 4000 m felett élő üstökös fák, 
amelyek jól viselik a nappali nyarat és az éjszakai telet is. A fák törzsét 
vastagon fedi az elszáradt levelek maradványa, csúcsán az élő levélró
zsákkal. A magasbegységek tetején kialakult sivatagi körülményekhez 
erős szél, sugárzás és kevés csapadék -, szúrós, kemény, párnába tömö
rült füfélék alkalmazkodtak a legjobban. 

A mérsékelt éghajlati övezetben, a szárazföldi övön belül l OOü-1 500 
méter körül a lomberdőket a fenyvesek váltják fel. Ahol az erős szelek és 
hideg miatt az erdő eltörpül ,  a fák megritkulnak, átadják helyüket az 
alhavasi cseijésnek. 2000 méter felett (az évi középhőmérséklet O oc alatt 
van) a fás vegetáció kiszorul és a havasi gyepek régiója következik. 

Ahol a zord időjárás miatt összefüggö gyepszőnyeg már nem fedi a 
kötörmelékes felszínt, párnákba tömörülnek és a talajhoz simulnak a 
lágy- és fásszárú növények. 3000 méter felett a fagy és a hó birodalma 
kezdődik, a fagyaprózódással pusztuló köfolyások felszínét moha és zuz
mó fedi. 

Mint azt már Humboldt megállapította, a magasbegységek függöle
ges zonalltása nagyjából megfeleltethető a földrajzi övezeteknek, noha 
jelentős helyi különbségekkel. A trópusi hegységek lomboserdő övében 
például nincsen tél, így őszi lombhullás sincs. A tundra évszakos ritmu
sával szemben a trópusi magas hegyvidék havasain csak napszakos in
gadozás van. 

A magashegységi állatvilágnak az alacsony hőmérséklet és szűkös 
táplálék mellett az oxigénhiánnyal és a kedvezőtlen terepviszonyokkal is 
meg kell küzdenie. Jellegzetesek a sziklák közt nagy biztonsággal mozgó 
patások (zerge, muflon, guanakó). A ragadozók közül néhány medve és a 
hópárduc, a rágcsálók közül a mormoták és dús szörű csincsilla ismer
tek. A madarak közül a sasok és keselyűk merészkednek a legmaga
sabbra. Sok lepkefaj is ragaszkodik a magashegységekhez, ha például 
tápnövényük a havasi gyepekhez köti öket (apollólepke) . 

75. ábra. Magcsákó 
Törpecserje a bulgáriai Pirtn-hegységben. 2000 m fölötti magasságban. a hava
si szintben. Ez a faj a tundrákon is elterjedt. 
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Budapest 
t sz. f. 131 m 
évi k. h. 1 1 ,0 oc 
évi csap. ád. 632 mm 

oc mm 

20 400 

10 300 

o 200 

-10 100 

-20 o 
l. lll. V. VII. IX. XI. 

vm. 5.5 Függöleges övezetesség 

Poprád Lomnici-csúcs 
t sz. f. 683 m t sz. f. 2654 m 
évi k. h. 5,9 oc évi k. h. -3,7 oc 
évi csap. ád. 866 mm évi csap. átl. 1 100 mm 

oc mm oc mm 

10  400 1 0  400 

o 300 o 300 

-10 200 -10 200 

-20 100 -20 100 

-30 o -30 o 
l. lll. V. VII. IX. XI. l. lll. V. VII. IX. XI. 
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76. ábra. A Kárpát-medence 
főggóleges növényzeti övei és ég
hajlati diagrammok 

A :- északi irány 
B - déli irány 
C - erdősztyepp 
D - cser- és tölgyesek 
E - gyertyános tölgyesek 
F - bükkösök 
G - lucfenyvesek 
H -törpecserjék 
J - havasi rét 
J - hótakaró 

77. ábra. Magashegység 
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� az óceánok hömérséklete és 
sótartalma VIII.3. 1 

� puhatestűek X.5.3.4 
� halak X.5.3.6 

ALKALMAZKODÁS A VIZI 
ÉLETMÓDHOZ 

� a tenger mélyén VII1.3.3 

� korrelációk tana X. 5. l 

� halak X. 5. 3. 6 

� állandó testhömérsékletú állatok 
X.5.3.2 

MANGROVEERDŐ 

� korallok X.5.3.2 

vm. 5. Az övezetesség 

5.5.2 A tengerek élővilága 

Az életfeltételek a szárazföldön és a tengerben lényegében awnosak, ám 
az életkörülmények gyökeresen eltérnek. Amíg a szárazföldön az életfelté
telek közül a víz mennyisége és a csapadék eloszlása a legmeghatározóbb, 
a tengerekben ebből nincs hiány. A növények és állatok a testüket körül
vevő közegböl, a vízből kapják meg a táplálékukat. a légzési gázokat és a 
fényt is. Az élőlények elteijedését és sürüségét a tengervízből felvehető 
tápanyag és oxigéngáz mennyisége és a fény korlátozza leginkább. 
A vízben oldott ásványisó-tartalom elsősorban a hömérséklettöl ,  a nyo
mástól és a folyók szállitotta hordaléktól függ. A növényi élet energiafor
rása a fény, amelynek teijedését a víz vegyi összetétele és mélysége hatá
rozza meg. A vízben a fény alapszíneire bomlik és a vízréteg vastagsága 
szerint elnyelődik. A vörös szín 30-40 métemél nem jut mélyebbre, ezt a 
zöldmoszatok hasznosítják, a legnagyobb mélységig lehataló kék suga
rak 400 méter mélységben a vörösmoszatok testét építi. 1 000 métemél 
mélyebben már a sötétség az úr. A tengerek élővilága a mélységgel nö
vekvő víznyomáshoz is alkalmazkodott. A felszínen élők nem tudják elvi
selni a nagy nyomást, míg a tengerfenék lakói felszínre kerülve szabályo
san szétdurranak. 
Az óceánok vizének kémiai és fizikai jellemzői óriási áramlatokat 
tartanak mozgásban, melyek az élővilág elteijedésének térbeli rendjét is 
meghatározzák. 

A mélytengerek világa 

A mélytengerek fenekén az örök sötétség, a nagy nyomás és a hideg 
az úr, a víz nyugalomban van, áramlatok ide aligjutnak le. A táplálékfor
rás a felszíni rétegekhöl lejutó szervesanyag-törmelék. Az állatok egy ré
sze e szerves anyag lebontását végzi vagy ragadozó. Többségük vak, ta
pogatóikkal érintkezik a világgal vagy világító szerveket fejlesztett. Az 
állatok lassú mozgásúak, testvázuk gyenge, hajlékony. A nagy víznyo
más, a hideg és a szükös táplálék miatt általában kis méretüek, színtele
nek, ám igen változatos formájúak, némelyek óriási nyitott szájjal függö
leges testtartásban válják a felülről hulló táplálékot, mások furcsa 

"berendezéseikkel" lesik áldozatukat. 

A hideg tengerek 

A hideg tengerek fajokban szegények, ám egyedszámban roppant 
gazdagok. A sarki vizek a halak többsége számára kedvezőtlen, legneve
zetesebb lakók a nagytestü , melegvérü emlősök. A nyilt vizek lakói raga
dozók vagy apró planktonokból élnek, gyakran a jégtakaró évszakos 
mozgását követve vándorolnak, ugyanis a 2 °C-os víznél melegebbet 
rosszul viselik. A jeges tengerpartok legtöbb ragadozója is emlős, a parti 
zónát óriási madárkolómák népesitik be. 

A trópusi tengerek 

A trópusi tengerek folyóinak torkolatait mangroveerdők kísérik, e 
különleges hely lakói egyszerre viselik el a sós és édesvíz boritás váltako
zását az apály dagály vízszintváltozása szerint. 

A 20 °C-nál melegebb, sekély, sós és tiszta vízü óceánok lakói a szige
teket és szegély zátonyokat építő korallok. E mészvázat építő csalánozók 
teste hasonló szerepet tölt be, mint az erdő fái.  Lakóhely, búvóhely és 
táplálékforrás a legfajgazdagabb tengeri élöközösségek számára. 



forrasok_szurke.indd   345 2017. 02. 15.   8:46

VIn. Summa 

A Föld éghajlata és növényzet! öveinek térbeli rendjét és összefüg
gését Humboldt ismerte fel. 
A szoláris övezetek határait a szélrendszerek, tengeráramlatok, a 
domborzat és a kontinensek kiterjedése jelentösen befojásolja. Az ég
hajlati övekjellemzö életközösséget a biomok, melyek a talaj és a kül
sö erök létrehozta felszínformákkal együtt övezetesen boritják a kon
tinensek felszínét. 
A forró, a mérsékelt és a hideg övezeten belűl éghajlati öveket és 
tartományokat különítünk el. 

Kérdések, problémák 

345 

Summa 

l .  Miért nem fedik a szoláris éghajlati övezetek a valóságos övezeteket? Milyen szemlélet alapján ismerték fel 
elöbbit a görögök, utóbbiak feltérképezéséhez milyen tudományterülek járultak hozzá? 

2 .  Miért ismerhetö fel övezetesség a külsö erök létrehozta felszinformák elrendezödésében? 

3.  A magyar utazák és tudósok közül kik vettek részt az egyenlitöi égöv területeinek feltérképezésében, az 
esöerdök élévilágának föltárásában és az ott élö természeti népek néprajzi szakásainak megismerésében? 

4. Hol mélyül gyorsabban a felsöszakasz jellegü folyók medre és völgye: az egyenlítöi vagy az átmeneti; az óce
áni, a mediterrán vagy a szubtrópusi monszunterületeken? 

5. Melyik földrészen alakult ki a legterjedelmesebb: téritói sivatag, füves szavanna, mérsékelt övi mezöség, 
tajga? Miért? 

6.  Keressünk példákat arra, hogy a madarak és emlösök egyes csoportjai évszakos vándorlásuk során éghaj
lati övek, sót övezetek határát átlépik, átrepülik? Melyek a vándorlás élettani és földrajzi okai? 

7.  Melyik éghajlati elem tekintetében hasonlóak a trópusi és a mérsékelt övezet füves térségei? Miben hason
litanak egymáshoz az itt élö növények, növényevék és ragadozók? 

8. Mely éghajlati terüleken jellemzök különösen a rövid tenyészidejü növényfajok? Milyen éghajlati 
elem(ek)hez való alkalmazkodás teszi ezt szükségessé? 

9 .  Mely éghajlati övekben alakultak ki örökzöld erdök és hol lombhullatók? Milyen éghajlati elem(ek)hez való 
alkalmazkodás hívta életre a folytonos és a szakaszos Jombhullatási" stratégiát az egyes övekben? 

10. Miért alkalmazkodott a sarkvidék ernJóseinek és madarainak jelentös része a vízi éltmódhoz? 
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IX. MÉRLEGELÉS 
Az újkori kémia kibontakozása 
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., Nézd meg e Világnak lármás tenyészését, 
Oly sok dolog létét és el-enyészését, 
Tengeren, szárazon, levegő-egekbe, 
Lásd, az örökös rend mit tesz mindenekbe. 
Hány mozgásbul vagyon az a lántzformálva. 
Mely Isten kezébőljött Ici alá-nyúlva. 
Ennek alsó szeme a semmiségnél van, 
Afelső pedig áll az Isten markában. 
Meg-feküdt derekán a nagy természet él. 
Mely mindég haldoklik, s sírjából újra kél, 
Angyal, ember. barom, Ég, föld. hegy, tengerek, 
Szömyű magasságok, mélység. titkos erek 
Formálják az örök Isten teremtését. . . ·· 

Alexander Pope 
(Bessenyei György fordítása) 
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l .  A kémiai elem 

l .  l A kutatás terve 

Az újkori ftzika világossá tette, hogy az arisztotelészi világkép nem tart
ható tovább. így az öselemek tana is kezdte hitelét veszíteni. Jelképként, 
magyarázó elvként még sokáig beszéltek róluk, azt azonban kevesen hit
ték, hogy a .. földet" . ..  levegöt" vagy .. túzet" tisztán elö lehetne állítani. Az 
alkimisták, gyógyszerészek, ásványkutatók felfedezései viszont gyorsan 
gyarapították az egymástól jól elkülöníthetö anyagok számát. Ezek kö
zött akadtak olyanok, melyek késöbb keverékeknek bizonyultak (pl. 
drogok, ken öcsök, porcelán). olyanok, melyekröl kiderült, hogy vegyüle
tek (pl. viz, salétrom, szóda) . és olyanok is, amelyeket ma kémiai ele
meknek nevezünk (arany, szén, foszfor) . Ezeket azonban akkor még 
nem különítették el így, hiszen nem a mai fogalmak alapján csoportosí
tották öket. 

A kémia kibontakozását nemcsak a sajátos kémiai módszerek. esz
közök alkalmazása tette lehetövé, hanem olyan eljárásoké is, melyeket a 
filozófiából és a ftzikából vettek át. 

Alkalmazhatták egyrészt a kémiában is a descartes-i analízis és 
szintézis módszerét. Ekkor az anyagokat megkísérelték alkotóelemeik
re bontani (analízis). majd az alkotóelemekból újra összerakni (szinté
zis). Ezzel laboratóriumban elöállított, kémiailag tiszta anyagokhoz ju
tottak. Megismételhetövé vált az eljárás, bármikor ellenörizhetö volt, 
hogy ugyanarról az anyagról beszélnek-e, söt tapasztalataikat egyezmé
nyes, rövidített formában összegezhették is (késöbb ebböl alakult ki az 
összegképlet fogalma) . 

Irányulhatott a figyelem a kémiai változásokat létrehozó erólue is. 
Ebben Newton módszerét követték, mely szertnt minden tudományág
ban meg kell keresni a vizsgáltjelenségekrejellemzö eröket, s azok hatá
sát és kölcsönhatásait módszeres kísérletekkel föl lehet deríteni. 

Akár alkotóelemeket akár eröket kerestek. az eredményeket 
elóbb-utóbb megkísérelték számszerüsíteni, azaz a kísérletek gyakran 
mérések is voltak. Ebben ismét a fizikát követték, hiszen a fizika értel
mezte elsöként úgy a matematikát, mint a .. természet nyelvét" . 

A kérnai kutatás programját Robert Boyle fogalmazta meg híressé 
vált könyvében A kétkedő kémileus-ban ( 1 66 1 ) .  Sokan e mű megjelené
séhez kötik a modern kémia kezdetét. 

l .  ábra. Robert Boyle (1 627-1 691} angol vegyész, fizikus és filozófus 
Írországban született egy gróf hetedik fiaként. Tudományos érdeklóctése Ox
fordba, majd Londonba vonzotta. ahol a Royal Society egyik alapító tagja lett. 
Sokat foglalkozott a gázokkal. az indikátorokkal. a savak és bázisok kérdésével . 
Kutatási alapelve. miszertnt egy elméletet csak a kísérlet igazolhat. nagy hatás
sal volt a kémia fejlödésére. Elhatalmasodó betegsége m!att 1 690-töl már min
den társadalmi érintkezéssei fölhagyott. s elismert, de magányos tudósként 
halt meg Londonban. 

IX. fejezet címlapképe. A Kozmosz 
egysége 
Az atomelmélet hátterében az a világ
kép áll, hogy az Univer.tum egésze 
struktúráit. minden szinten szerkeze
te van. 

f- Arisztotelész öselemtana III.9.3 
f- középkort alkímia V.7.3 
� a levegö, mint keverék IX. l .3.3 
� a víz mint vegyület IX. l . 4.3 

KÉMIAI ANALÍZIS ÉS SZINTÉZIS 
fo-Descartes módszere VII .3. 1 
f- analízis a Jogikában lll. l l  

� alfmitás IX. 2.3. 1 
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TŰZANYAG (CALORICUM) 
fo- caloricum elmélet VI.9.3.2 
f- a természetes hely Ill.9. 1 .2 
fo- dilemma Ill. l l .4 
f- V.3.2.2 

f- F. Bacon indukciós módszere 
VII. 2 .  2 

.. FLOGISZTON" :  AZ ÉGHETŐSÉG 
FELTÉTELE 

� a redoxfolyamatok mai 
magyarázata XI. 
� fotoszintézis IX. l .4.4 

2. ábra. Aflogiszton kör:forgása a 
természetben Stahl szerint 
Az éghetö anyag - pl. fa -
flogisztonból (<l>) és éghetetlen mara
dékból (M) áll. Égéskor a flogiszton 
fölszabadul. és egyesül a levegövei (L) 
flogisztontartaimú levegövé (L*). 
A maradék mint hamu. a földbe ke
rül. A növények ismét egyesítik a 
flogisztont az éghetetlen résszel .  így 
állítják elö sajat testük szerves anya
gait. 

IX. l. A kémiai elem 

1 .2 A tűz 

1 .2. 1 Óselem helyettfolyamat 

A "tűz" fizikai alapjaként a XVII. századig sokan valamiféle "tüzanyagot" 

tételeztek fel ,  Arisztotelész szellemében. E feltételezett anyag legfőbb jel
lemzői a könnyűség és a melegség. Ezért törekszik "természetes helye" 

felé, a magasba. Problémát jelentett azonban, hogy az éghető anyagok 
(pl. a viasz) égéskor látszólag "elfogynak". mintha valami súlyos alkotó
rész távozott volna belőlük. Márpedig a "tüzanyagnak" vagy van súlya 
vagy nincs, a kettő egyszerre nem lehetséges. 

Megoldást kinál. ha a tüzet nem anyagnak, hanem egy folyamat köz
ben jeilépőjelenségnek látjuk. Ha így van, a fő kérdés az, hogy mi tesz ég
hetővé egyes anyagokat. A vegyészek olyan alkotórészt kerestek. amely 
minden éghető anyagban jelen van és minden éghetetlenből hiányzik. Az 
égetés tehát eszköz is volt, mellyel szétválaszthatták az éghetellent és az 
éghető t. 

így pl. Johann Joachim Becher ( 1 635- 1 682) - módosítva az arab al
kimisták kén-higany elméletét - háromféle "földet" (szilárd anyagot) kü
lönített el: az üvegesíthetö. az éghető ("zsíros") és az elfolyósítható típu
sokat. A második tipus valami olyan anyagot tartalmaz, amely égéskor 
távozik belo1.e és egyesül a levegőveL 

1 .2.2 Az égés jlogisztonelmélete 

Becher elméletét továbbfejlesztve alkotta meg tanítványa, Georg Ernst 
Stahl az égés első átfogó elméletét. E szerint a testek kétféle összetevőből 
állnak: az egyik anyagi minőségükre jellemző, a másik viszont mindegyi
kükben azonos. közös. Ez utóbbi - a flogiszton - egy könnyü (de mérhe
tő súlyú). láthatatlan anyag. amely az égés során egyesül a levegővel 
(flogisztosz elégett. görögül) . Az éghető anyagok, pl. a szén. sok flo
gisztont tartalmaznak, az éghetetlenek. pl. a gránit. keveset. A "flogisz
tonizált ( = flogisztonban gazdag) levegőt" ismét megköthetik a növények, 
hogy újból éghető fát vagy szenet készítsenek belőle. Stahl szerint a 
flogiszton nem különíthető el tisztán, csak hatásából következtethetünk 
jelenlétére vagy hiányára. 
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IX. 1 .2 A tűz 

Stahl tana jól egyezett azzal a tapasztalattal is, hogy égéskor valami 
távozik az égő anyagból, hiszen az lassan "elfogy". Még mémi is tudták 
eme elképzelt anyag tömegét, hiszen az anyagok égés előtti és maradé
kuk égés utáni tömege könnyen összevethető. A flogisztonelméletet al
kalmazták a fémek reakcióinak magyarázatára is. Tudták, hogy a ko
hókban az izzó szén hatására alakul át a fémérc fémmé. E folyamatot 
úgy magyarázták, hogy a flogisztongazdag szén átadja flogisztontar
talmát az ércnek, arnitől az fémmé alakul. A fém tehát "összetett, nagy 
flogisztontartalmú

" 
anyag, ami ezek szerint később le is tudja adni 

flogisztonját. Ez történik az elmélet értelmében a fémek égetésekor vagy 
a rozsdásodás során. E folyamat végeredménye, a hamura emlékeztető 
"fémmész" vagy rozsda sokszor azonos összetételünek bizonyult a kiin
dulási anyaggal. A körfolyamatot az alábbi séma ábrázolja (a <l> a 
flogiszton jele): 

A flogisztonelmélet sok jelenséget szemléletesen magyarázó, egysze
ru és általános érvényü modell volt. Nem csoda, hogy a XVIII. század ké
mikusai szinte kivétel nélkül elfogadták. Az elmélet azonban több prob
lémát is felvetett. A legérdekesebb kérdéssé a flogiszton égés utáni sorsa 
vált. A levegőt a flogiszton felvevőjének tekintették, de tudták, hogy erre 
csak korlátozott méctékben képes, hiszen kevés levegőben rövid idő alatt 
minden égés leáll .  Hogyan történik ez a folyamat? Pontosan mi, hogyan 
és mennyi flogisztont vehet fel? Olyan kérdések ezek, amelyek a levegő 
alaposabb vizsgálata nélkül megválaszolhatatlanok. Ehhez pedig szük
ség volt a gázok megismerésére és elemzésére is. 

1 . 2.3 Tisztajlogiszton? (a hidrogénfelfedezése) 

Gázfejlődéssei járó kémiai reakciókat régóta ismertek már, a fej lődő lég
nemü anyagokat azonban sokáig nem tudták elkülöniteni, így elemezni 
sem. Ezt egy egyszeru ötlet, a folyadékzár alkalmazása tette lehetövé. Ha 
a fejlődő gázokat egy folyadékkal telt, alul nyitott hengerbe vezetik, úgy 
nemcsak tárolni tudják őket. de térfogatukat is megmérhetik. (Ehhez 
azonban olyan folyadékot kell használni, amelyik nem oldja a vizsgált 
gázt!) Ilyen gázfej lesztő készülékeket már a XVIII. században sokan al
kalmaztak. 

így fejleszthető pl. HCI és Zn reakciója segítségével H2-gáz. A mérő
henger beosztása segítségével a fejlődő gáz térfogata is leolvasható. A re
akció egyenlete mai formában: 

351 

3. ábra. G. E. Stahl (166D-1 734}, 
a flogisztonelmélet hirdetője 

-t a korrózió mai magyarázata XI. 

MI A LEVEGŐ SZEREPE AZ 
ÉGÉS BEN? 

GÁZOK ELŐÁLLÍTÁSA 
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4. ábra. Gázfejlesztő készülék mé
rőhengerrel 

Summa 

A LEVEGő: KEVERÉK 
� a  légkör szerkezete VIII .2.3 
� a Föld mai légkörének kialakulása 
XXIX. 

GÁZOK 

IX. l. A kémiai elem 

Z n 
cink 

+ H Cl 
sósav 

ZnCI2 
cink-klorid 

+ H2 
hidrogén 

Már Boyle leírta, hogy fémeket savval reagáitatva heves gázképződé� 
indul meg. Egy angol kutató, Henry Cavendish ( 1 73 1- 1 8 1 0) gázfejlesztó 
készülékében föl is fogta a keletkező gázt. Megállapította, hogy ru 
könnyü, meggyújtható és levegőben "nyomtalanul" elég. Ezért "éghetó 
levegőnek" nevezte el. Cavendish módszeres kísérletező volt: azonos 
mennyiségü fémet más-más savban oldva mérte a keletkező gáz térfoga
tát. Azt találta, hogy ez mindig azonos. Eredményeit a flogisztonelmélet 
alapján a következőképpen értelmezte: a fémek flog.tsztont tartalmaz
nak, amit a sav kiűz belőlük. A fölszabadulá "gyúlékony levegő" eszerint 
azonos a tiszta flogisztonnal. Nem csoda, hogy megyújtása után nem 
marad vissza éghetetlen hamu! 

Mai értékelés szerint Cavendisht tartják a hidrogén felfedezőjének 
( 1 766). Ez igaz is, ám maga Cavendish - kortársaival együtt - egészen 
másként értelmezte azt. amit látott. Kísérleteinek gondolati hátterét a 
flogisztonelmélet szolgáltatta, melyhez Cavendish később is ragaszko
dott, így sohasem fogadta el, hogy kémiai elem-et állított elő. 

Az arisztotelészi őselerntan gyakorlati alkalmazása, az alkímia csődöt 
mondott. A kémiai analízissel és sztntézissel az anyagok összetételét, 
és a kémiai reakciókat irányitó erőket kutatták. 

A tüzet - az égést - a XVIII. században kezdték folyamatnak látni. 
Az égés első átfogó ehnélete szerint e folyamatban az éghető anyagok 
flogisztont adnak át a levegőnek vagy más flog.tsztonszegény anyag
nak (Stahl) . 

Stahl szerint tiszta flogisztont nem lehet előállítani. Egy angol tu
dós (Cavendish) hidrogéngázt fejlesztett, amit ő tiszta flog.tsztonnak 
tartott. A további vizsgálatok előfeltétele lett a gázok természetének 
tisztázása. 

l .  3 A levegő elemzése 

1 .3. 1 A ,,fix levegő" (szén-dioxid) előállítása 

Azt, hogy a levegő tulajdonságai változtathatók, hétköznapi tapasztala
taink is mutatják: egészen másként hat ránk a szennyezett levegő, mint 
a tiszta, más a fülledt levegő hatása, mint a szárazé. A kísérletek már az 
ókorban kimutatták, hogy az égés során "elhasználódik" , azaz további 
égésre és légzésre alkalmatlanná válik a levegő. E tapasztalatokat azon
ban csak a XVI. századtól kezdték néhányan úgy magyarázni, hogy a le
vegő összetett anyag, s égés közben az összetétele változik meg. A hol
land van Heimont ezeket a légnemű alkotórészeket gáznak nevezte el 
(XVI. század) .  Méréseket is próbált végezni, az egyes gázokat azonban 
nem tudta tisztán elkülöniteni, így elemezni sem. Tömegükre a kiindulá
si anyagok tömegváltozásából következtetett. 
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IX. 1.3 A levegő elemzése 

.A szén égése során • erdei lég" keletkezik. 62 font tölg!:lfaszén l font hamut ad. te
hát 61 font .erdei levegöt" szalgáltaL Ezt az új. ismeretlen spiritust. amelyet edé
nyekben nem lehet tárolni, gáznak nevezem " 

von Helmont. idézi Balázs Lóránt 

A XVIII .  században Joseph Black skót orvos ( 1 754) megfigyelte, hogy 
a mészkő hevítése (a .mészégetés") során ugyanolyan tulajdonságú gáz 
fejlődik, mintha gyertyát égetne. Arra is fölfigyelt, hogy a kapott égetett 
mész tömege kisebb, mint a kiindulási mészkőé volt. Ha ezután az ége
tett meszet reagáltatta a keletkezett gázzal, visszakapta az eredeti anya
got és tömeget. Black magyarázata szerint az égetett mész megkötötte 
(flxálta) a gázt, amit ezért .fix levegőnek" nevezett el. Ez az a gáz, amit ma 
szén-dioxidnak nevezünk. A folyamatot sematikusan ábrázolva: 

hevítés 

MÉSZKÓ ---.,.--- ÉGETETI MÉSZ 

.FIX LEVEGŐ" 

Mai egyenlettel: 

CaC03 

mészkö 

Ca O + 

égetett mész + szén-dioxid 

egyesülés 

_7_-=-___ 
., MÉSZKÓ 

CaO + C02 ____. CaCOs 

Az egyesülés vizes közegben (meszes vízben vagy más lúgos oldatban) 
gyorsabb, sőt megfelelő berendezésben olyan hatékony lehet. hogy a ke
letkező .nx levegő" teljes mennyiségét megköti. 

Noha a szén-dioxid a természetes levegőnek csak egészen ki hánya
dát alkotja (0,032%). tulajdonságainak fölfedezése mégis fontos lépés 
volt. Lehetővé tette. hogy a szén-dioxidot - bármilyen reakció során ke
letkezik is - eltávolítsák, kiszűljék a gázelegybőL így folytathatták to
vább a maradék rész elemzését, a levegő további analízisét. 

5. ábra. "Gázmosó lombik" 
Ha gondoskodunk róla. hogy a keletkezö szén-dioxid teljes menny1ségét (de 
csak azt) elnyelje a lúgos oldat. a tömegnövekedésból vagy a lúg fogyásából egy
aránt következetthetünk a szén-dioxid menny1ségére. 

V = vizlégszivattyú 
G = gázmosó lombik 
a =  C02-ban gazdag levegö 
b = co2 mentes levegö 

Kisértet: 

A légzéskor képzód6 dbe leveg6" (szén-dioxid) kimutatása 

� a C körforgása a természetben 
XXVII. 

A szén-d1ox1dot (pl. a tüdőnkből kifú.jt levegőt) meszes vízbe vezetve fehér csapadék, kalcium-karbonát 
válik ki: 

353 
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� gyújtólencse XIV. 

TISZTA OXIGÉN ELŐÁLLÍTÁSA 

t- puskapor előállítása V.7.3 

IX. l. A kémiai elem 

1 .3.2 Az "éltető levegő" (oxigén) előállítása 

Az égés és a légzés feltételeit kutatva a XVI . századtól többen is megis
mételték, majd módosították Galénosz eredeti kísérleteit. E kutatók kö
zül leghíresebbé az angol Joseph Priestley ( 1 733-1 804) vált. Priestley 
szájával lefelé fordított üvegburát boritott egy lúgos vízen lebegő parafa 
dugóra, amelyen egy gyertya volt. A gyertyát vízzár alatt meggyújtotta 
egy nagyítólencse segitségével. A gyertya lángja elhalványodott, majd ki
aludt, a vízszint pedig emelkedni kezdett. Hasonló eredményt kapott, 
amíkor a kísérletet megismételte kénnel. majd foszforral is. Az égés meg
szűnésekor lehűlés után a maradék levegő térfogata az eredetinek körül
belül 4/5-e volt . 

• Valami van a levegőben, ami annak üregeit megtölti, és tűz hatására 
teljesen elpusztul" - sejtette már van Heimont is. Priestley ennek az is
meretlen gáznak már az arányát is meghatározta: a levegőnek körülbe
lül l l 5-ét alkotja. 

Következő kísérletében a gyertya helyére élő egeret helyezett el. A sze
rencsétlen egér hamarosan elpusztult, Iniközben a vízszint - hasonlóan 
az eddigiekhez - megemelkedett. Talán van valami hasonlóság a gyertya 
égése és az egér légzése között. Mi történik, ha élő egeret és égő gyertyát 
ugyanabba a légtérbe helyezünk? Az eredmény: az egér hamarabb el
pusztult, a gyertya rövidebb ideig égett, de a parafa dugó közel ugyan
olyan magasba emelkedett. Világosan kiderült tehát az égés és a légzés 
lényegi hasonlósága. Noha maga Priestley még a flogisztonelmélet alap
ján értelmezte eredményeit, mai értelmezésünk szerint az edényből elfo
gyá oxigén arányát és hiányának hatását fedezte föl .  (Az egér által 
kilégzett szén-doxidot elnyelte a lúgos víz - ezért emelkedett meg a víz
szint) . 

6. ábra. Joseph Priestley kísérletei az égéssei 
Priestley a flogisztonelmélet alapján értelmezte eredményeit. Feltételezte, hogy a 
gyertya égése és az egér légzése egyaránt llogisztonvesztéssel jár. A levegő l /5-e 
.llogisztonszegény levegő" (mai kifejezéssel: ez az oxigén), a légzés vagy az égés 
ITiindaddig tart, amig ez nem .telítődik llogisztonnal". Eredményei alapján őt (és 
a vele párhuzamosan dolgozó Scheele-t) tekintik az oxigén első előállítójának 
de nem .felfedezőjének". Eredményeiket ugyanis Lavoisier értelmezte először a 
ma elfogadott módon. 

A tiszta oxigén előállitása több kutató érdeme. Robert Boyle figyelte 
meg, hogy míg a legtöbb anyag vákuumban meggyújthatatlan, addig a 
puskapor elég. Ismerve a puskapor összetételét - szén, kén és salétrom 
-, világos volt, hogy csak a salétrom okozhatja ezt a különös viselkedést, 
hiszen önmagában sem a szén, sem a kén nem ég vákuumban. Talán a 
kristályosodás közben levegőrészecskéket kötött meg a salétrom? Ha ez 
történt, elkerülhető, amennyiben vákuumban kristályosítjuk ki. A kí
sérletet így is elvégezte, de ugyanaz maradt az eredmény: a lőpor elégett. 
Következésképp szilárd anyag is tartalmazhatja azt az anyagot, amely a 
levegőben az égés feltétele (korabeli magyar kifejezéssel:  .éltető levegő", 
ma: oxigén) . Boyle gondolatmenetének logikai vázlata: 
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l az égéshez "éltető l l a szén vákuumban nem ég l 
leveg&" kell v: > a puskapor 

vákuumban H a kén vákuumban nem ég l 
ls ég � l vákuumban nincs Isalétrom jelenlétében égnek l �éltetó leveg&" .. 1 a salétrom 

"
éltetó levegót" tartalmaz l 

..._ 

Mai tudásunk szerint hevítés hatására a következő folyamat ment 
végbe: 

2 KN03 2 KN02 + 
(salétrom = kálium-nitrát) (kálium-nitrit) 

02. 
(oxigéngáz) 

Kiderült, hogy több ilyen anyag is létezik, pl. a higany-oxid (HgO) . 
Most már csak a megfelelő berendezést kellett összeállítani, és az égés
hez szükséges ismeretlen gázt, az "éltető levegőt" (oxigént) tisztán előál
líthatták (Scheele és Priestley, 1 774) . E kísérletsorozat mai értelmezését 
néhány évvel később a francia Lavoisier adta meg, így az oxigén felfede
zése-felismerése hármuk közös érdeme. 

1 .3.3 A levegő összetétele 

E kísérletekkel csaknem párhuzamosan egyszerre több kutató is újabb 
fölfedezést tett. Ha a levegőből eltávolították az oxigént, majd a maradék 
gázt lúgos gázmosó lombikon is átvezették, akkor maradékként olyan 
gázt kaptak, amely eloltotta a lángot, ugyanakkor ez nem lehetett a 
széndioxid (hiszen a lúgban nem oldódott) . Ezt a gázt - mely a levegőnek 
kb. 4/5-ét alkotja - később nitrogénnek nevezték el. (Daniel Rut
herford, 1 772) . 

Ehhez hasonló módszerekkel - de jóval később - különitették el a le
vegő nagyon kis hányadát (< 1%) kitevő nemesgázokat is (argon, neon, 
kripton). 

Sikerült megmérni a levegőben lebegő vízpára mennyiségét is. A mé
rések szerint ez - szemben a többi gáz arányával - természetes körülmé
nyek közt is lényeges ingadozásokat mutat (0-4% között) . A változások 
okaival és következményeivel a földrajztudomány foglalkozik. 

elnyeletése vízmegkötó 
anyaggal (pl. kénsav) 

� 
vizpára -------

l 
i maradék,nl._, 

nemesgázok 

égés 

elnyeletése lúgos l 
gázmosó lombikban a term6k elnyeletése 

lúgos gázmosó lombikban 

� 
szén-dioxid oxigén 

355 

� az  oxigén felfedezése IX. l .4 

A légkör összetételét mai tudásunk 
alapján az alábbi táblázat mutatja. 

k6plet Felfededje, Adn,.., 
e1Aillt6ja % 

N 2 D. Rutherford 
(1772) 78,084 

02 Scheele, 
Prlestley, 

Lavoisier 
(1773) 20,946 

Ar Rayglelgh 
( 1894), 
Ramsay 0,934 

Ne Ramsay, 
Travers ( 1898) 0,0018 

Kr Ramsay. 
Travers ( 1897) 0,0001 

H 20 Arisztotelész 
(i.e. 350), 
Lavoisier 
( 1 773) 4-0 

co 2 Black ( 1752) 0,032 
03 Schönbeln 

( 1840) 5 · 10-8 
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A KÉMIA ELEMEI 
� a  geometria elemel IV.2 

TÖMEGMEGMARADÁSI ELV 

KÉMIAI EGYENLET 

ELLENTMONDÁSOK A 
FLOGISZTONELMÉLETBEN 

OXIDÁCIÓ - REDUKCIÓ 

IX. l .  A kémiai elem 

1 .4 Új szintézis: Lavoisier 

1 .4. 1 Támadás a flogisztonelmélet ellen 

A XVIII. század egyik kiemelkedő kémikusa, Antione Lavoisier összekap
csolta és új módon értelmezte kortársai eredményeit. Gyakorlatias gon
dolkodásmódja miatt elutasította az anyag szerkezetére vonatkozó spe
kulativ elméleteket (pl. azt a kérdést. hogy vannak-e atomok, s ha igen. 
azok milyenek). A kémia elemei az ő számára azok az anyagok. melyek 
a kémiai analízis végtermékei, és a szintézis kiindulópontjai. Abban 
a meggyőződésben, hogy a kémiai változások közben maguk az elemek 
nem változhatnak meg. fontosnak tártotta a kiindulási anyagok és a ter
mékek tömegének mérését. Egyértelmüen igazolta. hogy ha egy reakció 
zárt térben megy végbe, akkor a összes tömeg nem változik. nem "tünhet 
el belőle" és nem "adódhat hozzá" semmi. Ez a tömegmegmaradási elv 
vagy mérlegelv tette lehetövé a későbbiekben a kémiai egyenletek fel
írását: az A + B = C + D tipusú egyenletekben az egyenlőségjel legfonto
sabb jelentése a kiindulási anyagok és a keletkező termékek tömeg
egyenlősége. 

A tömegmérések vezették �I Lavoisiert a flogisztonelmélet hibáinak 
felismeréséhez. A flogisztonelmélet gyenge pontja volt, hogy égés közben 
minden anyag tömegének csökkennie kellett volna (hiszen flogisztont ve
szítenek) . Ezzel szemben a fémek égésekor tömegnövekedést tapasztal
tak, mintha a fém valamit megkötött volna. A nemfémek. pl. a szén vagy 
a kén, elégve ugyan látszólag tényleg megfogyatkoztak, ez azonban csak 
akkor igaz, ha nem vesszük figyelembe az elillanó égéstermékek tömegét 
(szén-dioxid, kén-dioxid). Mihelyt ezt is meg tudták mémi, igazolhatóvá 
vált, hogy az égés mindig tömegnövekedéssel jár. azaz az égő anyag a le
vegőből megköt valamit. Ez az "éltető levegő", amelynek fogyása ará
nyosnak bizonyult az elfogyá éghető anyag mennyiségével. Ezt az anya
got Lavoisier javaslatára nevezték el oxigénnek. 

1 .4.2 Az oxidáció - Lavoisier elmélete 

Lavoisier elmélete - hasonlóan a flogisztonelmélethez - átfogó és egysze
ru volt. s ráadásul a fenti eredményekre is magyarázatot adott. E szerint 
az égés mindig oxidáció, amely oxigénnel való egyesülést jelent. Az el
lentétes folyamatban, a redukcióban oxigént veszít a vegyület. Például: 

c +  o2 = co2 
8 +  02 = 802 
802 + 1 /2 02 = 803 

2KN03 = 
kálium-nitrát 
H gO 

szén -dioxid 
kén-dioxid 
kén-trioxid 

2KN02 + 02 
kálium-nitrit 
Hg + l /2 02 

oxidáció 

redukció 
( oxigénvesztés) 
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Gyakori, hogy a reakciópartner nem oxigén, hanem egy oxigéntartal
mú vegyület. Ilyenkor az anyag, amelyik oxigént vesz jel, oxidálódik, a 
másik pedig - amelyik oxigént veszít -, redukálódik. A két rekció tehát 
összekapcsolódik: redoxireakció megy végbe. így pl. a réz-oxid elemi 
hidrogéngázzal fémrézzé redukálható: a réz-oxid redukálódik rézzé, a 
hidrogén oxidálódik vizzé: 

redukció 

CuO + C u + 

oxidáció 

Lavoisier elmélete az éghetöség általános feltételét a levegö egyik al
kotóelemében, az oxigénben találta meg. Ez a mérési adatokkal teljesen 
összhangban állt, azt azonban nem tudta megmagyarázni. hogy miért 
éghetöek bizonyos anyagok, s mások miért nem. A mai értelmezés mind 
Lavoisier, mind Stahl elméletét figyelembe veszi . 

7. ábra. Antoine Laurent Lavoisier (l 743-l 794} francia tennészettudósfe
leségével (Louis Davidfestménye} 
Lavoisier a XVIII. századi kémia legnagyobb egyénisége. aki kortársainak kisér
leti eredményeit szerencsésen ötvözte átfogó elméletté. Legfontosabb eredmé
nyei: a gyakorlatban is használható elemfogalom és nevezéktan bevezetése és 
az égés oxigénelméletének kidolgozása. Az égés oxigénelméletét először 
1 772-ben vetette fel, de még legalább tiz évre volt szüksége, hogy kidolgozza, 
vegyész kollégáit meggyőzze. s elmélete csak 1800 körül vált általánosan elfoga
dottá. Egyértelműen tisztázta a viz összetételét. Részt vett az egységes mérték
rendszer (m, kg, s) kidolgozásában, és foglalkozott közgazdasági kérdésekkel is. 
Jelentős vagyont halmozott föl. amit jórészt tudományos kutatásalra fordított. 
Korábban viselt tisztsége. illetve jövedelemforrása miatt (adóbérlő volt) a francia 
forradalom idején kivégezték . ..  Egy pillanat elég volt, hogy leüssenek egy ilyen 
fejet - mondta egyik barátja -. de egy évszázad is beletelhet mire hasonlót talá
lunk." 
Lavoisier felesége a nagy tudós munkatársa volt. Hires könyvének ábráit ő ké
szítette. 

1 .4.3 A víz összetétele: analízis, szintézis 

Lavoisier egyik döntö kísérlete vezetett a viz összetételének felismerésé
hez. Megfigyelte, hogy a .. gyúlékony levegö" (hidrogén) égetésekor pára 
csapódik a hideg üvegedény falára. A cseppeket összegyújtötte és meg
vizsgálta: tiszta viznek bizonyult. A jelenséget Lavoisier saját elmélete 
alapján úgy magyarázta, hogy az oxigén és a .. gyúlékony Ievegö" (hidro
gén) egyesüléséból jött létre a viz, amely ezek szerint vegyület: hidro
génból és oxigénböJ keletkezik. (A hidrogén a nevét is innen kapta, görö
gül vízképzőt jelent) . Ezzel a módszerrel - a kémiai szintézissel -
alkotórészeiböJ építhetö fel egy vegyület, összetétele tehát igazolható. 

REDOXIREAKCIÓ 

--? a redoxfolyamatok 
elektronelmélete XI. 

KÉMIAI SZINTtZIS 

357 
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Kisérlet 
Hidrogén és oxigén egyesülése laboratóriumban 

A hidrogéngázt laboratóriumban általában cink és sósav reakciójával állítják elő. A tiszta hidrogén meg
gyújtható, az mctgénnel alkotott 2: l arányú elegye azonban veu61yes robbanést id6zhet eiiJ (dUI'I'IUl6-
86z)l Laboratóriumi vizsgálat előtt ezért mindig el kell végezni a durranógázpróbát. (9. ábra) Ha gyakran 
és biztonságos módon akarnak hidregént előállítani, ma Klpp-készüléket használnak (8. ábra). A tiszta 
hidregént meggyújtva a láng fölé helyezzünk üvegedénytl Hideg falán hamarosan megjelennek a 
vízcsöppek ( 1 0. ábra) . 

8. ábra. Kipp-készülék működése 
Ez a szerkezet alkalmas tiszta gázok 
igény szerinti mennyiségének elöállí
tására és tárolására. Ha a csap zárt. 
a fejlödö gáz megakadályozza a rea
gensek érintkezését. így megszünik 
a gázfejlödés. Ha a csap nyitott. a re
agensek (pl. Zn és HCl) érintkeznek, 
így a kiáramló gáz utánpótlása bizto
sított. 

KÉMIAI ANALÍZIS 

t- 111 .9.3 

A LÉGZÉS LASSÚ OXIDÁCIÓ 

9.ábra. A durranógázpróba elvég
zése 
a) A vizsgálandó gázzal megtöltünk 
egy kémcsövet. 
b) A kémcsö szája elé égö gyújtópál
cát helyezünk. 
c) Éles (.füttyentö") hangú robbanás 
jelzi. hogy a vizsgált elegy még veszé
lyes. Halk pukkanás jelzi, hogy a 
kérocsövet már tiszta hidrogén töltöt
te meg. 

l O. ábra. A hidrogén és az oxigén 
vizzé egyesül 
A láng fölé boritott hideg üvegedény 
falán megjelenik a pára. az apró 
vízcsöppek. 

Lavoisier azt is bebizo�totta, hogy a tiszta vizet magas hőfokon al
kotórészeire bonthatjuk. O izzó vascsövet alkalmazott, a csőbe fújt viz
gőz rögtön szétbomlott, a keletkező oxigén azonnal reakcióba lépett az 
izzó vassal: 

A vasesőre rakódó rozsda tömegnövekedéséből kiszámolta a felsza
badult oxigén tömegét, a hidrogént pedig a cső végén összegyüjthette. 
Ezzel a módszerrel - a kémiai analízissel - alkotórészeire bontható egy 
vegyület, összetétele ezen a módon is igazolható. 

Ily módon az egyesítés (szintézis) és a szétbontó elemzés (analí
zis) egyaránt bizonyította a viz összetett voltát. A kémiában ezzel a vízről 
mint őselernről szóló arisztotelészi tanítás is értelmét vesztette. 

1 . 4.4 A légzés és a fotoszintézis 

Azt, hogy az élőlényekben is az élettelen világhoz hasonlóan oxidáció és 
redukció megy végbe, Lavoisier kortársa, az angol Priestley bizonyította 
(noha nem vált az oxigénelmélet hívévé) . Priestley ezt írta naplójába: 
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.Az egér kilégzésével megrontott levegőt két részre osztottam, az egyik részt vízbe 
meritett edénybe vezettem. a másik részbe, amely szintén vízbe meritett edénybe 
került, mentaágat is tettem. Ez l 771 . augusztus e�én történt. 8-9 nap múlva azt 
tapasztaltam hogy az egér nagyszerűen él abban a levegőben, amelyben a menta
ág nő. a másik részletben azonban elpusztul. " 

Pr!estley. idézi: Kertai Pál 

A gázok azonosítása során kiderült. hogy az egér által .megrontott" 
levegö szén-dioxidban gazdagodott és oxigénben szegényedett el, míg a 
rnentaágas edényben ilyen változás nem történt. Mivel az egér itt is 
ugyanúgy lélegzett, ez annyit jelent. hogy a rnentaág oxigént termel és 
szén-dioxidot nyel el a fotoszintézis során. A pontosabb rnérések azt is 
megmutatták, hogy a két gáz anyagrnennyisége azonos, tehát ugyan
annyi C02 fogy el, amennyi 02 keletkezik. Két ellentétes folyamat egyen
lítette kí egymást. a légzés és a fotoszintézis. 

Az egér a kísérletben csak akkor maradt életben, ha Priestley az 
edényt rnegvilágította. Sötétben az egér még hamarabb elpusztult, Inint
ha nem lett volna rnentaág. Ez azt bizonyítja. hogy a növények is lélegez
nek, de napfényben a fotoszintézisükkel elöállított oxigén rnennyisége 
jóval fölülmúlja azt, amit légzésükkel elhasználnak. 

Lavoisier korában még csak annyit állapítottak meg. hogy a fotoszin
tézis a növényi test anyagait hozza létre. Mi tudásunk alapján egyszeru 
kísérlettel igazolható, hogy a fotoszintézis (egyik lehetséges) végterméke 
egy szénhidrát. kernényitö. Mivel a kernényitö szölöcukor rnolekulákból 
épül fel, ezért az elemi folyamat a szölöcukor (C6H 1206l keletkezése. Most 
már fölírható a fotoszintézis és a légzés bruttó (nem részletezö) egyenle
te: 

fotoszintézis 

légzés 

1 .4.5 Oxidáció és hőtermelés 

Lavoisier figyeimét nem kerülte el, hogy az oxidáció hőtermelő folya
mat, akár élettelen. akár élö testekról van szó. Mai ismereteink szerint a 
felszabaduló hö a kémiai kötésekben rejlö energiával áll kapcsolatban. 
Ezzel kémiailag is értelmezhetövé vált a fotoszintézis és a légzés biológiai 
feladata. funkciója. Fotoszintézissei a növények a fény energiáját ala
kítják át kémiai energiává és rögzítik a kémiai kötésekben, légzéssei 
pedig a kémiai kötésekben rejlő energiát szabadítják fel életműködé
seik energiaigényének fedezésére. 

Lavoisier kívánesi volt arra, hogy adott tömegű anyag oxidációja 
mennyi hőt tenneL Ezt hatásából következtette kí. Tudta ugyanis, hogy a 
fejlödö hö rnennyiségével arányos tömegű jeget képes rnegolvasztani. 
Ezért olyan készüléket - kalorimétert - szerkesztett. rnelyben az ismert 
tömegű jeget kömyezetétöl höszigetelö burkolattal választotta el. így a 
berendezésben meggyújtott anyag által termelt höt és a keletkezett szén
dioxidot egyaránt rnémi tudta. 

Lavoisier e kísérletet nem csak élettelen anyagokkal, hanern élölé
nyekkel is elvégezte. Egy izben rnegrnérte egy tengerimalac hötermelés
ét, s az ugyanezen idö alatt kilégzett szén-dioxid törnegét is. 
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l l . ábra. A fotoszintézis során ke
letkező keményítő kimutatása 
Müködő növenyi level felszínere rög
zítsünk valamilyen átlátszatlan for
mát! Ha hosszabb idő után a levelet 
jódoldatban áztatjuk, akkor a képző
dött kemenyítő kekes színe elesen 
elüt a takart felület alatti zöldtőL 

1 2. ábra. Lavoisier kisérletének se
matikus rqjza, kiegészítésekkel 

A - Első gázmosó lombik 
B - H ütőtartály jeggel 
C - Kalortmeter 
D - A fejlődő C02-t elnyelő gázmosó. 

IX. l .  A kémiai elem 

.A tengerimalac a készülékboi való kivételkor nag!:Jjából olyan hőmérsékletű volt, 
mint amikor oda betették. Ha az állati hó benne nem újult volna meg állandóan, ak
kor hőmérséklete csökkent volna. és erősen lehúlve vettük volna ki. mint ahogy 
minden élettelen tárgy lehűl a jégben. Az éleifolyamat azonban pótolja a hát, amit 
az állat átad a környezetének. Ez a mi esetünkben a jég volt, és abból i O óra alatt 
1 3  unciát megolvasztott. Ez ajégmennyiség képviseli tehát a l O óra alatt a malac 
testében az éleifolyamatok által szolgáltatott hát. (Ebből néhány unciát le kell von
ni, mert az állat külsó részei valamelyest mégis lehűltek a készülékben.) 
Az állati melegségjenntartásánakfó oka tehát az a hő, amely a légzés során kelet
kezik, a legtisztább levegőnek rögzített levegővé való alakulásakor. A légzés tehát 
egy égés, igaz. rendkívül lassú. de egyébként teljesen hasonló pl. a szén égésé
hez. " 

Lavoisier, idezl Balázs Lóránt 

levegő 

-

Na OH 

C02-mentes O co -os levegő hőszigetelés 
levegő J - - ----r� r---
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• !O . · � i '----' 
A B 

ismert H\; csap 
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c 
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-

r---' í"-' 
. r;  o o 

o 

� ismert tömegü es 
o t- koncentráclójú 
o NaOH-oldat o 

o 
...__ 

D 

Lavoisier mérései azt mutatták, hogy a fejlödö hö mennyisége lé
nyegében független attól, hogy élö test légzését vagy élettelen anyag 
égését vizsgálja. Kísérletének értelmezésében az élettelen és élö közeg
ben végbemenő reakciók lényegi azonosságát is, különbségét is megfo
galmazta. Ha meg lehetne magyarázni a .rendkívüli lassúság" okait, ta
lán érthetövé válna az életrnűködések lényege is. 

Lavoisier nyomán az élők mechanikai modelljét lassan kezdték kí
egészíteni egy biokémiai modellel, amely az élőlényeket nem annyira 
óraszerkezeteknek, mint inkább bonyolultan szervezett kémiai reakciók 
hálózatának láttatja. Ahhoz azonban, hogy ez a modell el terjedhessen és 
vele sikereket lehessen elérni, előbb tisztázni kellett egy sor vegyület 
szerkezetét, s kí kellett dolgozni a vizsgálatokhoz szükséges eszközöket 
és módszereket. E feladatok megoldása főként a gyorsan kibontakozó 
szerves kémiára hárult. A biokémiai modell csak a kémia bizonyos fej
lettségi szintjén válhatott hatékonnyá. 



forrasok_szurke.indd   361 2017. 02. 15.   8:46

IX. Summa 

A XVII-XVIII. században több gáz (szén-dioxid, oxigén, nitrogén) tu
lajdonsagait sikerült megvtzsgálni, anélkül, hogy ezek elem voltát fel
ismerték volna. 

A kísérletek egy része az adott gáz hiányának következményeit 
mutatta meg (Mayow), más részük pedig a tiszta gáz előállitására irá
nyult (Boyle, Scheele, Prtestley). 

A tiszta gázok egyesítésével vegyületek állithatök elő. Lavoisier 
igazolta egyértelmüen, hogy a víz a hidrogén és az oxigén egyesülése
kor keletkezik (szintézis) , illetve a szétbontásakor hidrogén és oxigén 
szabadul fel (analízis). 

A mérések tgazolták, hogy égéskor minden anyag tömege megnő, 
az égés tehát egyesülési folyamat. Ezzel hitelét vesztette a flogiszton
elmélet. Lavoisier szertnt az égés oxidáció (oxigénnel való egyesülés), 
az ezzel ellentétes folyamat pedig a redukció (oxigénelvonás). A lég
zést lassú oxidáctónak, az élőlényeket bonyolult biokémiai rendsze
relmek tekintette. 

Kérdések, problémák 

13. ábra. Az oxigén kör:forgása 
Lavoisier elmélete alapján 

36 1 

Az élölények teste részben éghetetlen 
anyagból (M) áll. részben pedig redu
kált nagymolekulákból (R). Az oxidá
ció (ox) során (égés vagy biológiai oxi
dáció) a redukált molekulák 
egyesülnek az oxigénnel (0), szén-di
oxid keletkezése közben. Ekkor kémi
ai energia szabadul fel. A redukált 
nagymolekulák ismételt elöállítására 
a növények képesek. Ehhez azonban 
ugyanannyi energia befektetése szük
séges, amennyi az oxidációban fel
szabadult. Ezt az energiát a növény 
a napfényból nyeri (fotoredukció 

vagy fotoszintézis) (RED). 

Summa 

l .  Hasonlítsuk össze a 2. és 13.  ábra alapján Stahl és Lavoisier elméleteit az égésröl! Mi az, amiben a két tudós 
gondolkodása megegyezett? 

2.  A 4. ábrán látható gázfejlesztő készülék csövét a reakció beindulása után csak némi késéssel vezetjük be a 
gázfelfogó hengerbe. Miért? Összegyűjthetö-e ezzel a berendezéssel az összes keletkező gáz? 

3 .  Lavoisiert sokan megvádolták azzal, hogy érdemtelenül lett annyira ismert, hiszen szinte minden fölfedezé
sében megelőzte valaki más. Miért tarthatják mégis sokan a XVIII. század legnagyobb kémikusának? 

4.  Egy 10 kg-os vascsó tömegének a fele megrozsdásodik. Hányszorosára nö ezáltal a csó tömege? (Lásd még a 
2.3.3.  fejezetet) . 

5. l kg tűzifa elégetése után 25 g hamu maradt vissza. 
a) A flogisztonelmélet hívei szerint mennyi flogiszton volt benne? 
b) Hogyan lehetne bizonyítani, hogy nem flogisztonvesztés zajlott le? 
c) Milyen tömegű szén-dioxid-képzödés ment végbe ebben a folyamatban, feltéve, hogy a hamut leszámítva 

minden szén-dioxiddá égett el? 
d) Milyen hibát követtünk el a fenti következtetésben? 

6. Lavoisier kísérletében a tengerimalac 1 3  unciajeget olvasztott meg. l (orvosi) uncia = 30 gramm. Ismerve a 
jég olvadáshöjét: hány cal (ill. Joule) höt fejlesztett a malac? 
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AZ ATOM: MODELL 

1 4. ábra. Torricelli kísérlete 

� atomok és vákuum III.6.2 

2. Az újkor atomelmélete 

2. l Fizikai érvek 

2. 1 . 1  Tonicelli kísérlete 

Az arisztotelészi öselemtan, és a kémiai elemek elmélete egyaránt a világ 
anyagi mlnöségére vonatkozott. Ezek azonban nem adtak választ arra, 
hogyan képzelhetö el az anyag szerkezete, térbeli megjelenése. Ahogy 
a csillagászatban ókori napközéppontú modellt elevenítettek föl az 
Aiisztotelész elleni érvelésekben, úgy az újkor kémikusai is ókori filozó
fust, Démokritoszt idéztek. Az újkori atomelmélet azonban nem azonos 
a démokritoszivaL Míg az ókori jórészt elmélkedésen alapuló filozófiai 
fogalom volt, az újkori alkalmassá vált mérések magyarázatára is, így 
lassan flZikai modellé alkult. A gyakorlati alkalmazhatóság azonban 
még nem volt elég ahhoz, hogy általánosan elfogadják. Az ellenkezés há
rom okra vezethetö vissza. 

a) Az atomelmélet - föként Lucretius hatására - sokak számára 
összekapcsolódott az istentagadással (ateizmussal) . Több szerzö (pl. 
Pierre Gassendi) megpróbálta összeegyeztetni a keresztyénséggel 
Démokritosz tanait, így ez a nehézség többé-kevésbé megszűnt. 

b) Az ókorból örökölt két megválaszolatlan kérdés egyike: az .. össze
tett elemi" problémája. 

c) A vákuum létét támadta egykor leghevesebben Aiisztotelész, s nyo
mában a skolasztikus filozófia is. Létezhet-e olyasmi, ami nincs? - kér
dezték. Hiszen az űrröl, a vákuumról éppen azt tételeztük föl, hogy nincs 
benne semmi. A XVII-XVIII. század természettudósai nem logikailag, 
hanem kísérletek segítségével próbáltak meg választ adni e kérdésre. 

Közülük Evangelista Torricelli ( 1608-1 647) a leghíresebb. Ö abból a 
különös jelenségböl indult ki (ami már Galileit is foglalkoztatta) . hogy a 
bányákból nem lehet tetszés szelinti magasságba fölszivattyúzni a vizet. 
A legjobb szivattyú is csak l O méter körüli különbséget képes áthidalní. 
(Ezért a 10 méternél mélyebb bányákban több szivattyút kapcsoltak egy
más után.) Torricelli kísérletében ( 1 643) a vizoszlopot a jóval nagyobb sű
rűségű higannyal helyettesítette. s azt tapasztalta, hogy a szájával lefelé 
fordított üvegcsöben a higanyoszlop lesüllyed, amíg körülbelül 76 cm-es 
nem lesz. A higanyoszlop fölött pedig valami .. üresség" maradt. 

Ez az egyszerű kisérleti eredmény óriási vihart kavart. Mivel az üveg
falon vagy a higanyon át nem juthatott be levegö, a fölsö .. üresség" nem 
más, mint a lehetetlennek tartott vákuum. Ha ez igaz, elesik az atomel
mélet elleni egyik legföbb ókori érv. 

2. 1 .2 Pascal bizonyítéka 

A kérdés Torricelli kísérletével kapcsolatban így merült fel: milyen erö 
tartja meg a 76 cm-es higanyoszlopot? Az egyik lehetséges válasz még 
arisztotelészi szinezetű. E szelint a vákuum mintegy .. magába szívja" 
környezete anyagait. Az .. űrtöl való irtózás" e szelint mérhetö nagyságú 
erö lenne. (Így gondolta pl. Galilei is.) 
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IX. 2.1 Fizikai érvek 

A másik lehetséges válasz elveti az arisztotelészi elképzelést, és a hi
ganyt felnyomó eröt a légnyomásban látja. E szerint a higanyfelületre 
nehezedö légoszlop súlya tart egyensúlyt a higanyoszlop súlyával. 

A két hipotézis közötti döntö kisérlet Blaise Pascal nevéhez füzödik. 
Pascal így gondolkodott: ha a higanyt csakugyan a légoszlop súlya - va
gyis a légnyomás - nyomja fel, akkor elég lenne megváltoztatni ezt a 
súlyt, és megváltozna a higanyoszlop magassága is. Egy magas hegy te
tején bizonyára kisebb a légoszlop magassága, s így súlya is, mint a hegy 
lábánál! 1 648-ban Pascal útmutatása alapján egyszerre mérték a lég
nyomást egy 800 m magas hegy csúcsán és a tövében, és valóban körül
belül 8 mm-es különbséget tapasztaltak 

l 
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cm ,rOJ cr'� n 

��� 50 
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. 
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Példa: 

1 5. ábra. A barométer és a 
barometrikus nyomáscsökkenés 
A nyomáscsökkenés valójában nem 
mindig ilyen egyenletes. mert a moz
gó légtömegek miatt térben és idöben 
is változik a mértéke. (Lásd VIJI.2.2) 

363 

LÉGNYOMÁS 

VÁLTOZÓ LÉGNYOMÁS 

Különböző tengerszintfeletti ma
gasságokon mért légnyomásérté
kek 

Magasság (km) Nyomás 

{Hgmm) 
15 92 
13 125 
l l  1 7 1  

9 232 
7 309 
5 406 
3 527 
l 676 

A folyadékok süruségének ismeretében számszerüen is megadható a légnyomás értéke. Mekkora a légnyo

más, ha a barométerben 750 mm magasan áll a higanyoszlop? 

p (Hg) = 1 3, 59 kg/dm3 = 13 590 kg/m3 

p = h ·  g · p (Hg) = 0,75 m - 9,81 m/s2 · 13 590 kg/m3 = 99 988 N/m2 = 0,9990 · 105 Pa. 

A Pascal által feltalált eszköz, a barométer (légnyomásmérö készü
lék), mint kiderült, nemcsak a tengerszint feletti magasság meghatáro
zására alkalmas, hanem az idöjárás elörejelzésére is. A száraz, derült 
idöt hozó leszálló légáramlatok ugyanis megnövelik a légnyomást, a csa
padékos, borult idöt hozó fölszállá légáramlatok viszont légnyomáscsök
kentö hatásúak. 

Pascal következetesen végigvezette gondolatmenetét. Ha egyre ki
sebb légnyomást alkalmazunk, egyre kisebb lesz a higanyoszlop magas
sága is, O légnyomás esetében nyilván 0. De elö tudunk-e ilyet állitani? 
Némi ügyeskedéssei igen. Pascal kisérleti berendezését ("űr az űrben") a 
1 6. ábra mutatja. 

BAROMÉTER 
� használata a légkörkutatásban 
VIII.2.3, 5 

"ÜR AZ  ŰRBEN" 

A MAGDEBURGI FÉLTEKÉK 
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1 8. ábra. A magdeburgi kisérlet 
(rajz) 

A LÉGNYOMÁS MAGYARÁZATA 

---) termodinamika XX. 

IX. 2. Az újkor atomelmélete 

1 6. ábra. .,Űr az űrben", Pascal kísérlete 
Egy Torricelli-berendezést (vékony cső) függesztett föl egy higannyal töltött, vas
tag üveghengerben. Amikor azt is higanyba állította, és megnyitotta az alját, a 
kis berendezés vákuumba (Torrtcelli-ürbe) került. Ekkor ebben higanyszint állt 
be. Ha a hajlított csövön át levegőt engedett a rendszerbe, a fölső higanyszint 
emelkedett. az alsó ellenben süllyedt. A két szintváltozás (a és b) egyenlő. 

A légnyomás erejét látványosan bizonyította be Otto von Guericke 
magdeburgi polgármester, aki pontosan összecsiszolt felületű két fél
gömbból kiszivattyúztatta a levegöt. Az emiatt összetapadt .magdeburgi 
féltekéket" a császár elött kétszer nyolc lóval próbálták széthúzni. Nem 
sikerült. Utána elég volt kinyitni a csapot: a levegö betódult, és a gömb 
.magától" szétesett. 

1 7. ábra. Blaise Pascal (l 623-l 662) .francia matematikus, fizikus, író és 
filozófus 
Legismertebbek légnyomással kapcsolatos kisérletel és matematikai munkás
sága (Pascal-tétel). Mint író, a francia próza legnagyobbjal közé tartozik. Élete 
vége felé főleg vallási kérdésekkel foglalkozott. Leghíresebb müve a töredéketből 
utólag összeállított filozófiat-etikai tárgyú Gondolatok. 

2. 1 .3 Bernoulli magyarázata 

A vákuummal kapcsolatos kisérletek nemcsak a közvetlen tapasztalat, 
hanem az arra épülö elméletek útján is erösítették az atomelméletet. 
Ezek az elméletek megkisérelték visszavezetni a tapasztaltakat a feltéte
lezett atomok hatására. 

Elsöként a svájci ftzikus és matematikus, Daniel Bernoulli ( 1 700-
1 782) vetette föl. hogy a nyomás nem más, mint a falnak ütközö részecs
kék együttes hatása (Hidrodinamika, 1 738). Bernoulli magyarázata sze
rint a térben egyenes vonalban ide-oda száguldozó részecskék az edény 
falának ütközve onnan vissza pattannak, eközben eröt fej tenek ki a falra. 
Sok részecske együttes hatása idöegység alatt állandó nagyságú eröt 
eredményez. Az elmélet jól egyezett azzal a tapasztalattal, hogy az össze-
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IX. 2. 1 Fizikai érvek 

préselt levegö nyomása megnö: hiszen ilyenkor ugyanannyi részecske 
jut kisebb felületre, azaz a felületegységre jutó ütközések gyakorisága 
nagyobb. Általánosságban megfogalmazható, hogy a nyomás a jelület
egységre ható nyomóerő, vagyis: 

F 
p =  A

. 

Hagyományos mértékegysége az atmoszféra (atm) és a higanymilli
méter (Hgmm) vagy torr (Torricelli tiszteletére) . l torr egyenlö az l mm 
magas higanyoszlop nyomásávaL A légköri nyomás l atmoszféra körül 
ingadozik , l atm = 760 Hgmm (torr) . A nyomás mai (SI) mértékegysége a 
pascal (Pa) . l pascal a nyomás akkor, ha l m2 felületre l N erö hat. (Pa = 
N/m2) . Mivel ez a gyakorlat szempontjából túlságosan kis szám, általá
ban az ezerszeresét, a kilopascalt (kPa) használják. 

U gy an csak értelmezhetö volt a részecskék feltételezésével a gázok hő
mérséklete is. E szerint a részecskék átlagos mozgási energiája (azaz se
bességük négyzete) arányos a hömérséklettel. Erre közvetlen tapasztalat 
is utalt. Egy Robert Brown nevű skót botanikus ( 1 773- 1 858) mikroszkóp 
alatt virágpollent vizsgált, amikor fölfigyelt arra, hogy a virágporszemek 
rendszertelen mozgást végeznek akkor is, ha a műszer a legteljesebb nyu
galomban van. Késöbb megállapították, hogy minden folyadékban vagy 
gázban lebegö test ugyanígy mozog, ha tömege eléggé kicsi - ez a 
Brown-féle mozgás. Kézenfekvö magyarázata az, hogy a mikroszkóp
ban látható test - a virágporszem - falát láthatatlan részecskék lökdösik 
rendszertelenül. 

Megfigyelhetö, hogy a Brown-mozgás gyorsasága annál nagyobb, mi
nél melegebb az oldat. Mivel a részecskék száma és tömege eközben nem 
változott, csak a sebességnövekedés lehet az ok. Mivel �n = mif /2, ezért 
a hömérséklet a részecskék átlagos mozgási energiájával arányos. 

Az újkori atomelmélet alapját kisérleti bizonyítékok szolgáltatták. 
Ezek közúl a legJelentősebbek a vákuum létét igazoló kísérletek 
(Ton1celli) és a légnyomás mérésére szolgáló barométer feltalálása 
(Pascal). Daniel Bernoulli elmélete szerint a nyomás a falnak ütköző 
részecskék együttes hatásából ered. Általánosságban a nyomás a 
nyomóerő és a nyomott felúlet hányadosa. Hagyományos mértékegy
séget az atmoszféra és a higanymilliméter, ezeket váltotta fel hivata
losan elfogadott mértékegységként a pascal, illetve kilopascal. Robert 
Brown megfigyelései azt mutatták, hogy a virágporszemek rendszer
telen mozgást végeznek (bolyonganak) a nyugvó közegben is. E moz
gás is a közeg részecskéinek hatásával magyarázható. A Brown-mozgás 
gyorsasága arányos a hőmérséklettel, a hőmérséklet összefüggésbe 
hozható a rendszert alkotó részecskék átlagos mozgást energiájával. 

2. 1 .4 A gáztörvények 

A XIX. századra elméletileg és gyakorlatilag is szükségessé vált a gázok 
fizikai tulajdonságainak (állapotjelzöinek) vizsgálata, összefüggéseik fel
derítése. Ilyenek a nyomás (p), a hőmérséklet (t) és a térfogat (VJ. Az 
anyagmennyiséget, azaz a részecskék számát a következö kisérletekben 
végig állandó értéken tartották, így a megfogalmazott törvények is csak 
ebben az esetben érvényesek. 

365 

ATM, HGMM, PA 

. ..... !4 • � c 
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...... .... .. . . 

. ) .· : ·· ... _ ....... 

� 

fl: 

1 9. ábra. A Brown-mozgás 
Háttérben a részecskék véletlenszerű 
mozgása áll. 
a hömérséklet magyarázata V1.9.3.2 
f- porszemhasonlat lll.6. 1 

Summa 

GÁZOK ÁLLAPOTJELZŐI 
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BOYLE-MARIOTTE-TÖRVÉNY 

IX. 2. Az újkor atomelmélete 

Az angol Boyle és a francia Mariotte csaknem egy időben találták meg 
a nyomás és a térfogat közötti számszerü összefüggést: 

pV = állandó, ha t =  állandó. 

Állandó hőmérsékleten a gázok nyomásának és térfogatának a szor
zata állandó. Ez a Boyle-Mariotte-törvény. Az l : 2 :  3 nyomásokhoz te
hát l : 1 /2 : 1 /3 térfogatok tartoznak, az arányosság fordított. E 
szerint: 

vagy másképp: 

p1 • V1 = p2 · V  2, ha a hőmérséklet állandó. 

20. ábra. Gay-Lussac és Biot 4000 m magasságban légköri és elektromos 
méréseket végeznek (1804) 
Gay-Lussac ( 1 778-1 850) francia fizikus. kémikus, tanulmányait Párizsban, 
Berthollet tanítványaként kezdte, 1802-töl az École Polytechnique elöadója. 
E kísérletben azt vizsgálták. hogyan hat a hömérséklet a gázokra. A tudósok 
egy madarat és néhány rovart is magukkal vittek a gondolában. hogy megfi
gyeljék viselkedésüket. Gay-Lussac mint kémikus is fontos eredményeket ért el 
a halogénekkel és a cianidokkal kapcsolatban (gyökelmélet) . A kísérletezö ked
vü tudós alkálifémek elöállítása közben csaknem elvesztette szeme világát. 

a) b) c) 

76�] 
2 1 .  ábra. Boyle kísérletei ma is könnyen megismételhetők r� . .J 
A képen látható berendezés egy zárt és egy nyitott végü üveghenger. amelyeket 
gumicsó köt össze. Kiindulási helyzetben (a) a higany egy bizonyos levegö
mennyiséget zár a bal oldali hengerbe. Ekkor légköri nyomás uralkodik a zárt 
térben. Ha a nyitott csövet addig emeljük, amíg a zárt tér térfogata felére csök
ken, akkor a két higanyszlnt közti különbség 760 mm lesz (b). Ha a nyitott csó
vet még magasabbra emeljük, mindaddig. amíg az eizárt levegö eredeti térfoga
tának harmadrészére préselödik össze. akkor azt találjuk, hogy a higanyszintek 
különbsége 1520 mm = 2 · 760 mm (c). Az (a) esetben az eizárt levegöre csak 
a légkör nyomása ( l  atm) hat. A (b) esetben a nyomás 760 Hgmm-rel. azaz l at
moszférával nött meg. így 2 atm. a (c) esetben pedig 3 atm. 

GAY-LUSSAC MÉRÉSEI 
f- hömérsékleti skálák VI.9.3. 1 
f- közelítés az ideálishoz (Platón): 
III .8. l ,  Galilei: VI.4.2 

Gay-Lussac mérései elvégezhetők egy egyszeru gázhőmérő segítségé
vel is. Érdemes először két alappontot választani. Gyakorlati fontossága 
miatt a víz olvadáspontját szokás O, forráspontját pedig 1 00°-nak tekin
tern (Celsius-skála). Ha e két hőmérsékleten megmérték a bezárt gáz 
térfogatát, és eredményeinket egy hőmérséklet-térfogat-grafikonon áb
rázolták, a két pontot összekötve egyenest kaptak. A tapasztalat szerint 
más hőmérsékleten mért térfogatértékek is nagyon jól illeszkednek eh
hez az elméleti egyeneshez, amely - meghosszabbítva - körülbelül 
-273 °C-nál metszi a hőmérséklettengelyt. A hasonló háromszögek meg
felelő oldalainak arányosságát kihasználva felírható, hogy 
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IX. 2. 1 Fizikai érvek 

V1 _ ( t1 + 273) 
v2 (t2 + 273) 

Lord Kelvin javaslatára ( 1 848) vezettek be egy másik hőmérsékleti ská
lát, a Kelvin-féle vagy abszolút skálát. Ennek alappontja (O K) = -273 °C. 
Ha a fokonkénti beosztást változatlanul hagyjuk, és a kelvinekben mért 
hőmérsékletet megkülönböztetésül T-vel jelöljük, akkor a T = t + 273 
összefüggés miatt a Gay-Lussac-képlet így egyszerűsödik: 

Másképpen: 

vl = TI 
v2 T2 

vl = v2 
TI T2 

azaz állandó nyomáson egy adott gázmennyiség térfogata és hőmér
séklete egyenesen arányos egymással (Gay-Lussac I. törvénye). Ha a 
törvény ezen egyszerűbb alakját használjuk, akkor a Celsius-értékeket 
mindig át kell váltani Kelvin-értékekrel 

22. ábra. A gázok hőmérsékletének és téifogatának összefüggése (állandó 
nyomáson) 

A grafikonról leolvasható, hogy O K-nél alacsonyabb hőmérsékleten a 
gáz térfogata negativ lenne, ami képtelenség. Van tehát egy abszolút O 
hőmérsékleti pont, amelynél alacsonyabbat nem érhetünk el. Ezért ezt a 
skálát abszolút hőmérsékleti skálának is nevezik. 

Gay-Lussac vizsgálta a nyomás és a hőmérséklet közötti összefüg
gést is, és a következő eredményre jutott: 

p1 = p2 • ha V = állandó. 
TI T2 

Adott gázmennyiség nyomása és hőmérséklete, ha a térfogat állandó 
egyenesen arányos egymással (Gay-Lussac II. törvénye) . Az l. törvénnyel 
kapcsolatos megfontolások értelemszerűen érvényesek erre az összefüg
gésre is. 

A Boyle-Mariotte- és a Gay-Lussac-törvények összevonásából meg
kapjuk az egyesített gáztörvényt: 

P1 V1 = P2V2 
TI T2 

A képlet az állandó gázmennyiség nyomása, hőmérséklete és térfoga
ta közti kapcsolatot adja meg. A gáztörvények fölismerése előkészítette a 
XVIII. századtól napjainkig tartó technikai-ipari fejlődést: a gőzgép, a 
vasutak, a gőzhajók, az autók és a léghajók megalkotását. 

273 K = O  oc 

ABSZOLÚT HŐMÉRSÉKLETI 
SKÁLA 

EGYESÍTETT GÁZTÖRVÉNY 

367 

(K) 
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368 IX. 2. Az újkor atomelmélete 

Példa: 
Egy motor hengerében a dugattyú tizedére csökkentette a térfogatot, amikor a szlkra meggyújtotta a robba
nóelegyet. Ennek hatására a hőmérséklet az eredeti 100 °C-ról 1 000 °C-ra nőtt a hengerben. Az eredeti ér
ték hányszorosára nőtt a nyomás? 

Megoldás: 
Az egyesített gáztörvényt használhatjuk fel. 
Ismert T1 = 1 00 + 273 = 373 K ;  T2 = 1000 + 273 = 1273 K. 
Adott V1 , ez a henger eredeti térfogata. V2 pedig ennek 0, 1 -e, azaz l O V2 = V1) Kérdés a kezdeti és a végsö nyo
más aránya, tehát P2 : p1 

A képletböl: P2 = 
VIT2 = 

10V2 · 1273° K 
= 

12730 
= 34,1. 

Pt V2T1 V2 · 373 0 K 373 

A nyomás tehát több mint 34-szeresére emelkedett. 

IDEÁLIS GÁZOK 
f- I I I .8. 1 
f- rugalmas ütközés: VI.7.5 
--? az ütközés problémája 
BoSkovicnál IX.2.3.4 

ALSÓ HATÁR 
--? másodiagos erök IX.2.3.5 

--? halmazállapot-változások XI. 

FELSŐ HATÁR 
f- .összetett elemi" 111.6.2 
--? az  atom részei a mai fizikában XI. 
--? .. krakkolás" a benzingyártásban 
XII .  

--? molekulák disszociációja 
(Arrhenius) XI. 

--? magreakciók XXI . 

2. 1 .5 Az érvényesség határai 

Boyle, Mariotte és Gay-Lussac méréseiket valóságos gázokkal végezték. 
Maguk a törvények azonban csak közelítőleg egyeznek a tapasztalatok
kal. Eredeti formájukban csak az ún. ideüis gázra (a .,gázok ideájára") 
alkalmazhatók. Az ilyen gázok részeeskéit végtelenü! kicsiny, teljesen 
rugalmasan ütköző golyócskáknak képzeljük el, amelyek között az ütkö
zést leszámítva semmiféle kölcsönhatás nincs. Noha ez az állapot a ter
mészetben nem fordulhat elő, az eltérések általában elhanyagolhatók. 
Ha azonban szükséges, a kölcsöhatások következményeit egy bonyolul
tabb modellben figyelembe lehet venni. 

A valóságos gázokat nemcsak O K alá nem lehet hüteni, hanem már 
magasabb hőmérsékleten cseppfolyósodnak, majd megszilárdulnak. A 
folyékony és a szilárd anyagokra pedig nem érvényesek a gáztörvények. 
Az érvényességi tartomány alsó határa a részecskék közötti vonzóerővel 
magyarázható. Ha ilyen vonzóerő nem hatna, az anyagokat nem lehetne 
sem cseppfolyósítani, sem megfagyasztani. A reális gázok modelljében 
tehát vonzó kölcsönhatást tételezünk fel a részecskék között. Ez a hatás 
magyarázza a lecsapódást és a kristályosodást is. 

Érdekes a fölső határ kérdése. Madeilezhető-e ideális gázként a gáz 
egyre magasabb hőmérsékleten? A válasz a részecskék szerkezetével 
függ össze. Ha oszthatatlannak és elpusztíthatatlannak tételezzük fel a 
részecskéinket, akkor semmi sem árthat nekik: sebességük bármilyen 
nagyra nő, Gay-Lussac törvénye érvényben marad (hiszen a részecskék 
száma nem változott) . Ha viszont valamilyen szerkezetük van (tehát 
összetettek). akkor ez a szerkezet magas hőmérsékleten, a heves ütközé
sek hatására előbb-utóbb tönkremegy, és a részecske alkotóelemeire 
esik szét (disszociál) . Ekkor a részecskeszám növekedése miatt a gáztör
vények eredeti alakját módosítani kell. 

Az, hogy egy gáz tulajdonságait az ideális vagy a reális gáz modelljével 
lljuk-e le, a körülményektől is függ. Ugyanaz a gáz különböző hőmérsék
leti tartományokban viselkedhet ideális és reális gázként is. 
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IX. 2.2 Anyagmennyiség és koncentráció 369 

A gázok nyomása, térfogata és hőmérséklete (állapotjelzői) köztl 
összefüggések megállapítása Boyle, Mariotte és Gay-Lussac nevéhez 
fűződik (egyesített gáztörvény) . A gáztörvények csak ideális gázra ér
vényesek. Ez olyan modell, melyben feltételezzük, hogy a részecskék 
stabUak, rugalmasan ütköznek, és az ütközésen kívül nem állnak 
egymással kölcsönhatásban. A reális gázok modelljében a részecs
kék nem végtelenill stabUak: bizonyos hőmérséklet fölött szétesnek. 
A reális gázok részecskéi között vonzóerő hat, ezért hűtéskor előbb 
cseppfolyósodnak, majd megfagynak. 

Kérdések, problémák 

Summa 

l .  Ugyanarról az ürről (vákuumról) beszélt-e Torricelli, mint Démokritosz vagy Arisztotelész? Írjuk le, hogy 
egy elképzelt párbeszédben hogyan reagáltak volna a másik érveirel 

2 .  Rajzoljuk fel egy nyomás-magasság koordinátarendszerben a 2. 1 .2 fejezet táblázatának nyomásadataiti 
A grafikon alapján becsüljük meg. milyen magasban lesz a Hg-oszlop 200 mm-es! "Véget ér-e" valahol a 
légkör? 

3. Fontos-e, hogy a Pascal-féle kísérletben két barométerrel egyszerre mérjék a nyomást, vagy ugyanilyen jó 
lenne ugyanazzal a készülékkel a két helyen egy-egy mérést végezni? 

4. Milyen magasra emelkedne 760 Hgmm-es nyomás esetén egy üvegcsőben az olaj .  a benzin, a glicerin? 
(A megoldáshoz lásd a függvénytáblázat sürüségadatait!) 

5. Pascal kísérletében ( 1 6. ábra) a kisebbik Torricelli-készülék légritka térben volt. Milyen következmények
kel járna, ha a bura belsejébe a légkörinél nagyobb nyomású levegőt pumpálnánk? 

2.2 Anyagmennyiség és kancentráció 

2.2. 1 A mólfogalma 

A gázok alapos vizsgálata kideritette, hogy a gáztörvények jó közelítéssel 
mindegyikre érvényesek. Bernoulli magyarázata szerint a gázok nyomá
sa abból ered, hogy a gázrészecskék az edény falának ütköznek. Kimu 
tatható, hogy a nyomás arányos az időegység alatt az egységnyi felület
nek ütköző részecskék számával. Ha azonos hőmérsékleten minden gáz 
azonos nyomású, ez azt jelenti, hogy térfogategységeikben azonos szá
mú részecske van. Erre a megállapításra az olasz Amadeo Avogadro ju
tott először ( 1 8 1 1 ) ,  ezért Avogadro-törvénynek is  nevezik. 

Ezzel lehetővé vált, hogy egy anyagi rendszert ne csak a térfogatával 
vagy a tömegével,  hanem az őt alkotó részecskék számával, az anyag
mennyiséggel is jellemezhessünk Az anyagmennyiség a rendszert al
kotó elemi egységek száma. Mértékegysége a mól, jele a mol (rövid o-val). 
Avogadro még nem tudta megmondani, hogy l mol pontosan hány da
rab részecskét jelent. azt azonban ki tudta számítani, hogy mólnyi anya
gok tömegei hogyan aránylanak egymáshoz. így pl. l térfogategységnyi 
tiszta oxigéngáz kétszer akkora térfogatú tiszta hidrogéngázzal alkot 
maradék nélkül vizet. Avogadro felismerése szerint ez annyit jelent. hogy 
a reagáló részecskék száma is l :2, tehát l mólnyi oxigéngáz mindig 2 
mólnyi hidrogénnel vegyül. A reagáló vegyületek mólarányát fejezik ki a 
kémiai egyenletekben a vegyületekjele elé írt számok. (Az l -et nem szok
ták kiírni.) Pl. :  

AVOGADRO-TÖRVÉNY 

ANYAGMENNYISÉG 

MÓL 

f- állandó arányok a természetben 
III .3 
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370 

MOLÁ.RIS ATOMTÖMEG 

AVOGADRO (LOSCHMIDT)-SZÁM 

-----

\ 

MOLARITÁS 

Példa: 

IX. 2. Az újkor atomelmélete 

l (mol) 02 + 2 (mol) H2 = 2 (mol) H20; 

vagy egyszeruen: 

A kémiai számításokhoz azonban szükség volt nem csupán az ará
nyok, hanem az abszolút értékek megadására is. Ésszerűnek látszott a 
legkönnyebb elemet, a hidragént alapul venni. Legyen l mol az az 
anyagmennyiség, amennyiben éppen annyi részecske van, mint ahány 
atom l g hidrogénben. Kissé pontosabb, de gyakorlatilag azonos ezzel az 
a ma elfogadott meghatározás, miszerint l mól annak a rendszernek az 
anyagmennyisége, amely annyi elemi egységet tartalmaz, ahány atom 
van 1 2  g 12-es szénizotópban. l mólnyi atom tömege a molárls atomtö
meg. Kémiai táblázatokban (pl. a periódusos rendszerben) ezt szakták 
megadni. 

A XIX. század fizikája delitette ki, hogy l mólnyi anyaBban el
képzelhetetetlenül - de mérhetően - sok részecske van: 6 · 102 darab. 
Ezt Avogadro-számnak, illetve Loschmidt-számnak is nevezik (Joseph 
Loschmidt múlt századi osztrák fizikusról). 

23. ábra. Amadeo Avogadro (1 776-1856} dl Quaregna e Ceretto gróf, olasz 
jogász, fizikus 
Torinóban született, elöbb jogot tanult, de érdeklődése csakhamar a fizika felé 
fordult. 1 820-tól a torinói egyetem matematika-fizika tanszékén tanított. Híres
sé vált tételét 1 8 1 1 -ben tette közzé (német fordításban 1890 után vált ismertté) . 

2.2.2 Kancentráció 

Ha azt akarjuk kifejezni, hogy adott térfogategységben milyen anyag
mennyiség van jelen, akkor a molarltást vagy koncentrációt adhatjuk 
meg. Mértékegysége mol/dm3, jele: M. Gyakran szögletes zárójellel jelö
lik. l mol/dm3 koncentrációjú egy gáz vagy egy oldat akkor, ha 
l dm3-ben éppen l mólnyi elemi egység van. 

A klór molárts atomtömege 35, 5; a nátriumé 23,0 g. Ez egy mólnyi nátrium-. illetve klóratom tömege. Esze
rint l mólnyi konyhasó (NaCI) 35,5 + 23 = 58,5 g. Ha l mólos ( l  M) egy konyhasóoldat, akkor éppen 58,5 g 
konyhasó van oldva minden dm3-ben (literben) . 

TÖMEGSZÁZALÉK 

Példa: 

Az atomtömegek és a süruség ismeretében a kancentráció könnyen 
átszámítható egyéb, arányokat kifejező mértékegységre, pl. tömegszá
zalékra. A tömegszázalék (m%) megadja, hogy az adott elem 1 00 g-ja 
hány g-ot tartalmaz a kérdéses elemi egységbőL (A "százalék" fogalmát 
Martin Heinrich Klaproth német vegyész vezette be a XVlll.  században.) 

Hány tömegszázalékos az l M-os konyhasóoldat? Súrűsége (p) 1 ,2 g/cm3. 

Megoldás: 
Mmt az előző példából kiderült, l dm3 l M-os oldatban éppen 58,5 g NaCI van. 
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IX. 2.2 Anyagmennyiség és kancentráció 

p =  m/V; 

m = p · V =  1 ,2 kg = 1 200 g. 

Tehát 1 200 g oldatban 58.5 g oldott anyag van. 

Akkor 100 g oldatban x g van. 

x = 5850 l 1200 = 4,83 g. 
Tehát az oldat 4,83 m%-os. 

2.2.3 Elegyítés, hígítás 

A mindennapi életben is gyakori feladat valamely oldat hígítása a szük- HÍGÍTÁS 

séges mértékig. Ha vizes oldathoz vizet öntünk, akkor az oldat tömege 
nő, az oldott anyagé azonban változatlan marad. 

Példa: 
200 g 20 m%-os ecetsavoldathoz 200 g vizet öntünk. Hány %-os lesz az oldat? 

Megoldás: 
Az eredeti ecetsavoldatban 40 g ecetsav volt. 
A hígítás után 400 g oldatban lesz ugyanennyi. 
400 g oldatban . .  . .  . .  . .  . .  .. . .  . 40 g ecetsav 
1 00 g oldatban . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  g ecetsav. Tehát az oldat 1 0  m%-os lett. 

Ha több, különböző töménységű oldatot elegyítünk, az oldott anyag 
és az oldószer tömege is összeadódik 

Példa: 

371 

Hány m%-os oldat keletkezik, ha összeöntünk 1 00 g 20 m%-os, 200 g 30 m%-os és 300 g 40 m%-os kony
hasóoldatot? 

Megoldás - táblázatban összefoglalva: 

old6ezer oldott anyag oldat 

l .  80 g 20 g l OO g 

2. 1 40 g 60 g 200 g 

3. 180 g 1 20 g 300 g 

( 1 .+2.+3.) 400 g 200 g 600 g 

600 g oldatban van .. . .  . . . . . . . . . . .  200 g konyhasó 
1 00 g oldatban van . . . . . . . . . . . . . . .  33,3 g konyhasó, tehát az oldat 33,3 m%-os lesz. 
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A TÉRFOGATOK NEM ADHATÖK 
ÖSSZE 
� a folyadékok szerkezete IX.4.2 

Summa 

f- lll .6. 1 és lll .2 

AFFINITÁS 
f- IV.7 
� elektrokémiai magyarázat XI. 

f- antropomorfizmus az ösi 
gondolkodásban 1 . 1 

f- erök Newton szerint VI.9.2 
� Bo�koviénál IX.2.3.4 
� endoterm reakció IX.3.2. 1 

TITRÁLÁS 
� a  sav-bázis reakciókban XI. 

TÖMEGARÁNYOK VIZSGÁLATA 

BERTHOLLET FELTEVÉSE 

f- a garvitáció: VI.8.3 

IX. 2. Az újkor atomelmélete 

Érdekes megfigyelés, hogy elegyítéskor a tömegek (és a máiszámok 
is) összeadódnak, a térfogatok azonban sokszor nem. (Az elegy .össze
megy": az össztérfogat kisebb, mint az eredeti térfogatok összege) . Ezért 
különböző koncentrációjú anyagok elegyítésekor csak akkor lehet kiszá
molni az új koncentrációt, ha az új süruség is adott (vagy megmérhetö) . 

A gáztörvények minden gázra érvényesek. Ebből arra következtethe
tünk, hogy azonos körülmények (p, T) között minden gáz térfogategy
sége azonos számú részecskét tartalmaz (Avogadro) . 

A részecskeszám (anyagmennyiség) mértékegysége a mól. Ennek 
ismeretében definiálható a moláris atomtömeg és a tömegszázalék. 

Elegyítéskor az oldatok és a bennük levő oldott anyag tömege 
összeadódik, térfogatuk azonban gyakran nem. 

2 .  3 A vegyületek: arány és szerkezet 

2.3. 1 Az affmitás és a tömegarányok 

A kisérletező kedvü és gondolkodó embereket valószinüleg ősidők óta iz
gatta az a kérdés, hogy miért mennek végbe bizonyos reakciók, mások 
pedig miért nem? Az antropomorf szemlélet szimpátiákat és antipátiá
kat, Szeretetet és Gyülöletet tételezett fel az élettelen anyagban is 
(Empedoklész). Valószínüleg a skolasztika nagy alakja, Albertus Mag
nus ( 1 193?- 1 280) használta először az affinitás kifejezést. Két elemnek 
akkor van affinitása egymás iránt, ha oldódnak, vegyülnek, keverednek 
egymással. 

Newton korában az affmitás már elvesztette antropomorf jellegét: a 
vonzalomból erő lett, amelynek nagysága bizonyára mérhető is. Maga 
Newton is sokat foglalkozott kémiai, anyagszerkezeli kísérletekkel, s 
arra a megállapításra jutott, hogy az anyagot felépítő (feltételezett) ré
szecskék között vonzóerők hatnak. Ezek az erők - amelyeket ő kohéziós 
(belső összetartó) eröknek nevezett - minden bizonnyal erősebbek a 
gravitációnál (hiszen parányi tömegek között is jelentős nagyságúak) . 
hatótávolságuk viszont, úgy látszik, igen kicsi. 

Az affinitáselmélet alkalmazhatósága attól függött: tudják-e az anya
gokat olyan számszerü értékkel jellemezni, amely a tapasztalatok elég 
széles körével egyezik, és előrejelezhetövé teszi, hogy egy reakció végbe
megy-e vagy sem. A német Richard Kirwan ( 1 733- 1 8 1 2) 1 78 1-ben a 
savak affmitását a tömegegységének semlegesítéséhez szükséges lúg 
mennyiségével jellemezte. (A semleges pontot könnyen láthatóvá tudta 
tenni olyan anyagok - indikátorok - segitségével, amelyek savas és lúgos 
közegben más-más színüek. Ezt a módszert, a titrálást Boyle alkalmaz
ta először, és ma is elteijedt a kémiai gyakorlatban.) Az így kapott 
Kirwan-féle számok ugyan nem váltották be a hozzájuk füzött reménye
ket, viszont felhívták a figyelmet arra, hogy a reagáló és keletkező anya
gok tömegaránya megmérhetö. A kérdésfelvetés ezzel megváltozott. Az 
(egyelőre) elemezhetetlennek bizonyult erők helyett az elemezhető ará
nyokat kezdték kutatni. 

Lavoisier neves kortársa, a francia Claude-Louis Berthollet 
( 1 748- 1822) rengeteg reakció tanulmányozása után arra a következte
tésre jutott, hogy a termék mennyiségét és minőségét sok tényező befo
lyásolja, pl . a hőmérséklet, a kiindulási anyagok fajtája és azok mennyi
sége is. Az affmitást a gravitációs erő analógiájára úgy képzelte el, hogy 
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az bizonyára nem független a kündulási anyagok tömegétöl. így pl. ötvö
zéskor tetszés szerinti arany-ezüst tömegarányokat állithatunk elö asze
rint, hogy milyen kiindulási mennyiségeink voltak: az oldatok só- vagy 
cukortartalma - bizonyos határok között - kívánságunk szerint beállít
ható. Berthollet elméletét minden reakcióra érvényesnek tartotta, így vé
gül is arra a következtetésre jutott, hogy a vegyületeknek nincs valami
lyen meghatározott .képlete" (vagy ha ilyet találunk, az csak bizonyos 
speciális körülmények között érvényes) . 

2.3.2 A többszörös tömegviszonyok törvénye 

Berthollet affmitáselméletét élesen bírálta Joseph-Louis Proust 
( l  754- 1826). Proust viszonylag egyszeru anyagokkal foglalkozott, s arra 
a megállapításra jutott, hogy a kémiai reakciókban keletkezö vegyületek 
alkotóelemeinek tömegaránya mindig azonos, függetlenül a kiindulási 
körülményektöl. Ez az állandó tömegviszonyok törvénye. Legegysze
rűbben a gázok esetében lehetett igazolni. Avogadro törvénye ugyanis jól 
magyarázott egy fontos megfigyelést, amelyet Gay-Lussac tett közzé né
hány évvel korábban. Gay-Lussac a gázok reakciói közben föllépö térfo
gatváltozásokat vizsgálva megfigyelte, hogy a reagáló és a keletkezö gá
zok térfogata! úgy aránylanak egymáshoz, mint a kis egész számok. Igy 
pl. ebben a - mai írásmód szerint fölírt - reakcióban: 

Ha egységnyi térfogatú nitrogéngázból indulunk ki, azt tapasztaljuk, 
hogy mindig háromszor akkora térfogatú hidrogén fogy, s kétszer annyi 
ammónia keletkezik, mint amennyi nitrogén átalakult. Bárhogy változ
tatjuk is a körülményeket. az arány állandó marad. Az állandó térfogat
arány pedig - ha igaz Avogadro törvénye - a részecskeszámok állandó 
arányát is jelenti. Ammónia keletkezésekor tehát 10 nitrogénmolekula 
mindig 30 hidrogénnel reagál . Ha ennél többet adunk hozzá, fölöslegben 
marad. 

Szilárd és folyékony anyagokból kicsit nehezebb ismert anyagmeny
nyiséget venni (hiszen az Avagadro-törvény rájuk már nem érvényes). de 
a megfelelö módszereket hamarosan megtalálták így általánosan kimu
tathatóvá vált, hogy a kémiailag tiszta vegyületekben az alkotóré
szek tömegaránya állandó. 

.Fel kell ismernünk egy láthatatlan kezet. amely a vegyületek kialakulásánál a 
mérleget tartja. A vegyület olyan anyag. amelynek a természet meghatározott ará
nyokat jelölt ki. más szóval a Természet mérleggel a kezében teremt. .. Ezeket a 
megváltoztathatatlan arányokat, amelyek a természetes és mesterséges vegyüle
teket egyaránt jellemzik. a kémileusnak semmiképpen sem áll módjában befolyá
solni. " 

J. L. Proust. idézi Balázs Lóránt 

Ha ez igaz, hogyan magyarázhatók Berthollet eredményei? Proust 
szerint úgy. hogy Berthollet nem tett különbséget a fizikai keveredés és a 
kémiai vegyülés között. Keveredéakor (oldódás. elegyedés, ötvözödés) 
ugyanis a részecskék egymáshoz viszonyított aránya (bizonyos határok 
között) valóban tetszés szerint változtatható. Eközben azonban az egyes 
részecskék (pl. molekulák) belső szerkezete m.indvégig állandó és jel
lemző marad. Az .affinitás" fogalmát ezzel Proust lényegében szétbon
totta .fiZikai" és .kémiai" affinitásra. Ez utóbbi a szorosabban vett elem
zö kémia tárgya. A kémiai affinitás fö jellemzöje ezek szerint az, hogy 
mértéke nem növelhetö vagy csökkenthetö tetszés szerint, hanem mindig 
bizonyos, az adott anyagrajellemzö kapcsolódási arányokat eredményez. 

� mi a kémia t:argya? IX.2.3 

PROUST: ÁLLANDÓ 
TÖMEGVISZONYOK 

� pl. az oldat ozmózisnyomása 
segitségével: IX.4.2.4 

f- III.3 

A KEVEREDÉS NEM VEGYÜLÉS 

MI A KÉMIA TÁRGYA? 
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VEGYÉRTÉK 
--+ a vegyérték a térszerkezet 
magyarázatában IX.2.3.3 
--+ a vegyértékfogalom problémái pl. 
XII. 

Példa: 

IX. 2. Az újkor atomelmélete 

Ez a gondolatmenet vezetett a vegyérték fogalmának kialakításához 
(Benjamin FrankJin majd C. W. Wichelhaus, 1 868) . A vegyérték éppen 
azt mutatja meg, hogy a kérdéses elem egyetlen részeeskéje hány ré
szecskét tud kémiailag megkötni egy másik elembéil. Viszonyítási 
alapnak a hidrogént választották, amely tehát l vegyértékü. Ez a foga
lom nagyon hasznosnak bizonyult a vegyületek szerkezetének kutatásá
hoz. ám ma már sok olyan kémiai jelenséget ismemek, amelyek nem 
magyarázhatók ezen a módon. 

A viz mólnyt mennytsége 1 8  g. Ez 2 g hidrogénre és 16 g oxlgénre bontható. Mivel az oxigén moláris atomtö
mege 1 6, a hidrogéné pedig l .  ez armyttjelent, hogy a vizben l oxigénatom 2 hidrogénatommal kapcsolódik, 
vagyis az oxigénatom 2 vegyértékii. Hasonlóképpen az ammóniában a nitrogén és a hidrogén tömegaránya 
1 4:3, s mivel a nitrogén moláris atomtömege 1 4, ez aztjelenti, hogy 3 vegyértékü. A fogalom természetesen 
használható akkor is, ha a molekulában nincs hidrogén. A nitrogén és az oxigén (egyik) vegyületében pl. a 
tömegarány 7 :  12 ,  ami azonos a 28 : 48, vagyis a (2· 1 4) : (3· 16) aránnyal. A nitrogén tehát ebben a vegyület
ben is 3, az oxigén pedig 2 vegyértékü, amelyet a vegyület összegképlete így fejez ki: N203• 

DALTON: TÖBBSZÖRÖS 
TÖMEGVISZONYOK TÖRVÉNYE 

Példa: 

Proust eredményét Dalton pontosította. aki megállapította, hogy né
hány elem többféle vegyületet is képezhet egymással, ezekre azonban 
külön-külön szigorúan érvényes az állandó tömegarány. Ezt mondja ki a 
többszörös tömegviszonyok törvénye. 

A szén és a hidrogén sokféle vegyülete közül a metánban 12 :�; az etánban 24: 6: a propánban 36: 8 a szén 
és a hidrogén tömegaránya. Összegképleteik ennek megfelelöen: CH4: C2Hs: C3H8• 

f- Ill. 6. 1 

A DALTON-MODELL 

24. ábra. John Dalton (1 766-1844} 
Mellette: a többszörös tömegviszo
nyok törvényének szemléltetése 

Dalton természettudományos vizsgálataiban már régóta alkalmazta 
az atomelméletet, arnikor a tömegarányok vizsgálatába kezdett. Feltéte
lezte, hogy minden kémiai elem rájeUemző tömegű atomokból áU, s mivel 
az atomok oszthatatatlnok, természetesen ezek az atomtömegek is ál-

B· mP· � , . 1 ,· 1 � ,. , ,. , ,. 

landóak és jellemzöek. A többszörös tömegviszonyok törvényében az 
atomelméletének új támaszát, bizonyítékát ismerte fel. Az állandó tö
megarányt úgy értelmezte, hogy az az állandó tömegü atomok kapcsoló
dásának következménye. A Dalton nevéhez kapcsolódó atommodell ha
sonlít az eredeti démokritoszi elképzeléshez: homogén, szerkezet nélküli 
részecskék ezek, amelyeknek csak a tömegük különbözö. Dalton azon
ban mérési eredményeivel tudta alátámasztani sejtését. A többszörös tö
megviszonyok törvényének kiemelkedö bizonyító ereje miatt az újkor 
elsö atomelméletét joggal nevezik daltoninak. 
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2.3.3 Név, vegyjel, képlet 

A vegyületek elnevezésére az ókortól kezdve számtalan hétköznapi és 
hagyományos kifejezés szolgált. Ezek nyelvtöl és mesterségtől függően 
változtak, s ráadásul többnyire nem is a vegyület összetételét, hanem in
kább eredetét vagy gazdasági szerepét tükrözték. (pl. hangyasav, chilei 
salétrom, választóviz stb.) .  A XVIII-XIX. században kezdett terjedni a ké
miai elemek nemzetközileg elfogadott (többnyire latin-görög nyelvű) ne
vei. Ezek többnyire - um; vagy -gén végződést kaptak (aurum = arany, 
stannum = ón; hidrogén, nitrogén). A magyar vegyészek a nyelvújítás ko
rában megkíséreltek egy egységes, -any végződésü magyar elnevezési 
rendszert alkotni, ez azonban nem terjedt el, s mára csak nyelvészeti ér
dekesség maradt. A mai magyar elem-elnevezések - a régről ismert né
hány anyagot (vas, szén) kivéve - átvették a nemzetközi formát. 

A vegyületek elnevezésében sokszor máig megmaradt a hagyomá
nyos kifejezés. A szabályos kémiai neveket - gyakran bonyolult szabá
lyok szerint - úgy képzik, hogy a névböl következtetni lehessen az össze
tételre. (Például szén-dioxid: egy szénböl és két (dO oxigénböl áll; 
kén-trioxid: egy kén- és három oxigénatom alkotja) .  

Az elnevezés helyett már az alkimisták elkezdték az asztrológiai-alkí
miai jelek alkalmazását. Ezek rövidek voltak ugyan, de nem mutatták 
az arányokat, s az újkor kémikusai a j eleket övező misztikus vonatkozá
soktól is igyekeztek megszabadulni. Ennek ellenére még maga Dalton is 
egyszerusitett "alkimista jelekkel" ábrázolta a vegyületeket. 

A mai vegyjeleket - az elemek nemzetközi nevének első vagy első két 
betüjét - a svéd Berzelius vezette be a XIX. században. Fő előnyük az egy
szeruség és az áttekinthetőség. A vegyjelek segítségével írható fel a 
vegyület tapasztalati- vagy más néven összegképlete. Ez az alkotó 
elemek felsorolásán kívül ezen elemek atomjainak számarányát is meg
mutatja. Az elem vegyjelének jobb alsó sarkában szereplő kis egész szá
mok tehát azt jelzik, hogy a vegyület l máijában hány máinyi atom van 
az adott elemböl. Ha a vegyületet összetett részecskék - molekulák - al
kotják, akkor az összegképlet az egyetlen molekulán belüli darabszámo
kat is megadja. 

Példa: 

Részlet Szennert Jakab 1847-ben 
megjelent Elemi vegytan címü könyv
éból. A teljes lista mind a 6 1 ,  akkor 
ismert elemet tartalmazta 

Elemek nevei Nyelvújítás Jegyei 
kori neve 

Alunúnium Timany Al 
Ar gentum Ezüstany Ag 
Aurum Arany Au 

Beryllium Éden y Be 

Bromium Bűzeny B r 

Calctum Mészeny Ca 

Carbonium Széneny c 
Cl o rum Halvany Cl 

Cuprum Rézany Cu 

Ferrum Vasany Fe 

Fluorum Folany F 

Hydrargyum Higany Hg 

Hydrogenium Köneny H 

N atrium Szlkeny Na 

Nitrogenium Köneny N 

Phosphorus Villany p 
5 tannum ónany So 

Stibium Dárdany Sb 

Zinc um Horgany Zn 

a 2 H2S04 jelentése: 2 mólnyi H2S04 (kénsav), mely összesen 2· 2 = 4 mólnyi H-atomot, 2 mólnyi S 
(kén)-atomot és 2· 4 = 8 mólnyi oxigénatomot tartalmaz. Ugyanakkor - mivel a kénsavmolekula - ez azt is 
jelenti, hogy egy (darab) H2S04-molekulában 2 db H, l db S és 4 db 0-atom van. 
Az S102 (szllicium-dloxid) összegképlete viszont csak a szilícium és az oxigén 1 :2 mólarányára utal, mert ez 
a vegyület nem molekulákból áll. 

Az összegképlet nem mutatja meg az atomok kapcsolódási rendjét, 
vagyis a vegyület szerkezeti képletét. A szerkezeti képletben a vegyér
tékeket hagyományosan a vegyjeleket összekötő kis vonalakkal, "pálci
kákkal" jelölik. Ebben a felírási módban tehát a vegyérték már nemcsak 
az atomok arányát, hanem azok kapcsolódási rendjét is jelzi. A szerke
zeti képlet az összegképlet és a vegyértékek ismeretében sokszor kikö
vetkeztethető, sokszor azonban még így sem egyértelmü. Meghatározá
sára a ll .  kötet mutat példákat. 

Példa: 

SZERKEZETI KÉPLET 
-7 pl. XII. 
-7 a vegyértékforgalom korlátai XII. 

A kénsav (H2SOJ molekulákat alkot, benne a hidrogén l,  az oxigén 2, a kén (S) pedig 6 vegyértékú. Mi a 
kénsav szerkezeti képlete? 
Megold.ás: nem egyérteimül 
Az adatok ismeretében ugyanis több, formailag egyaránt jó szerkezet fOlrajzolható. Például: 

-----------------
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EGYIDEJŰ VONZÁS ÉS TASZÍTÁS 
f- Empedoklésznél: III .2 . :  
Hérakleitosznál III.5. 
� az  .atomok szerkezetéröl" XI. 

f- az ütközések fizikája Newtonnál 
VI.7.6 
f- Descartes szakadások nélküli 
világa VII.3. 1 .2 

� elektromos és mágneses tér XI .  

f- III .6.2 

25.ábra. Ruder Boskovié 
(1 71 1-1 787} arcképe egy horvát 
banlejegyen 
A dalmát Raguza városában szüle
tett. Fiatalon belépett a jezsuita rend
be, 1 740-töl a római Collegium 
Romanumon matematikát és fllozófl
át tanitott. 1 750-53 között megmérte 
egy délkörfok hosszát. RöVid párizsi 
tartózkodás után Bassanóha vonult 
Vissza, ahol müveinek 5 kötetes ki
adását készítette elö ( 1 785). 
Boskovlé nagy hatást gyakorolt a ma
gyar tudomány fejlődésére is, mert a 
newtoni fiZika - Makó Pál jezsuita 
szerzetes tankönyvei révén - az ö 
gondolatmenete alapján vált ismertté. 

IX. 2. Az újkor atomelmélete 

H - O O - H 
/ 

s 
f 

o o 

o 

l l  
H - o --- s --- H 

� �  
o o 

Ezek közül csak az egyik lehet a kénsav (a vizsgálatok szerint a bal ol
dali változat a helyes) . 

2.3.4 Atom helyett erőcentrum: Bosko v ié 

A viták ellenére egy kérdésben megegyeztek a mechanika korának gon
dolkodói. Az anyag nem _közömbös": részei között erök hatnak. Ezek kö
zül sokáig csak a gravitációs kölcsönhatást tudták pontosan, számsze
rűen is kifejezni, de senki nem vonta kétségbe, hogy léteznek másféle 
erők is, amelyek a testek belső szerkezetét, a fizikai és kémiai átalakulá
sokat megszabják. Miben tér el ezeknek az atomi erőknek a természete a 
gravitációétól? 

Erre vonatkozóan az első figyelemre méltó gondolatmenet egy horvát 
fiZikus, Rogertus Josephus BoSkovié ( 1 7 1 1 - 1 787) nevéhez fűződik. Ö 
azt kivánta bizonyítani, hogy a vonzóerők mellett - ugyanott és 
ugyanakkor - taszítóerők is hatnak, s e kettő eredője szabja meg a vál
tozások irányát. 

Képzeljük el, hogy két különböző sebességű atom rugalmasan ütkö
zik. Az ütközéskor - érvelt Bo�k ovié - a sebességváltozás nem lehet pil
lanatszern (O időtartamú), mert akkor egyetlen időpillanatban kétféle 
sebessége lenne a testnek, ami képtelenség. Fel kell tehát tételezni, hogy 
az ütköző atomok rövid, de meghatározott ideig gyorsulnak (illetve las
sulnak). Ebből az következik, hogy nem áthatolhatatlanul tömörek, ha
nem rövid időre deformálódnak vagy kissé behatolnak egymásba, és az 
ekkor fellépő taszítóerő készteti őket sebességváltozásra. Egyik feltevés 
sincs összhangban az ókori vagy a daltoni atommodellel. Akár deformá
lódnak ugyanis feltételezett atomjaink, akár behatolnak egymásba, min
denképpen belső szerkezetük van, tehát összetettek, nem atomok. Más
részt a köztük feltételezett vákuum sem valódi vákuum, ha egyszer 
vonzó-és taszítóerők járják át. 
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IX. 2.3 A vegyületek: arány és szerkezet 377 

BoSkovié úgy oldotta meg a problémát. hogy a tömör atomi testek 
helyett matematikai pontok körül ható erőterekről írt. Modelljében 
az 

"
atom" középpontja k.iteijedés nélküli: ahol határfelületet sejtünk, ott 

valójában csak meredeken emelkedö taszítóeröt észlelünk. A BoSko
vié-féle .. atomi hatásgömb" - a szó szoros értelmében - sehol sem ér vé
get. Nincs tehát 

"
atom" és töle különbözö 

"
vákuum", hanem folytonos, a 

távolság függvényében változó erösségü és irányú erötér. Hiszen nem
csak taszítást, hanem vonzást is észlelünk: a kellö közelségbe került hi
gany- vagy olajcseppeket pl. szinte .. összerántja" valamilyen erö. Figye
lembe véve , hogy parányi tömegekröl van szó, ez nem lehet a gravitáció , 
hiszen nagyságrendekkel erösebb annál. Hatása viszont nem teljedhet 
túl messzire: az egymástól milliméterekre nyugvó higanygolyókat már 
nem tudja elmozdítani. Föltételezhetö, hogy a közel állandó térfogatú fo
lyadékokban és szilárd anyagokban a térfogat állandóságát az alkotóré
szeik közötti jellemzö távolság okozza. Az erötérközpontok (

"
atomok") 

olyan távol vannak egymástól, ahol a vonzás és a taszítás éppen ki
egyenlíti egymást. Az erök összjátékát jól érzékelteti a XIX. századi né
met bölcselö, Arthur Schopenhauer ( 1 788- 1860) hasonlata . 

• A sündisznók társasága egy hideg téli napon szarosan összebl!}t. hogy egymás 
melegével védekezzenek a megfagyás eUen. De hamarosan érezték egymás tüské· 

jét. ami szerte is terelte őket. Amikor a melegedés szükséglete újból összebl!}tatta 
őket, ismétlődött a másik baj, úgyhogy a két rossz közt hánykódtak. míg rá nem jöt· 
tek. hogy van egy közepes távolság. amelynek betartásával legjobban meg tudnak 
egymás közelében lenni. - Így hajtja a társas élet szükséglete { .. . ] az embereket 
egymáshoz. de sok keUemetlen tulajdonságuk és kiállhatatlan hibájuk ismét szét· 
zavarja őket. A végre is kitapasztalt közepes távolság. amely meUett az együttlét 
lehetséges: az udvariasság és a.fmom modor. " 

A. Schopenhauer: Paregra és paralipomena 

2.3.5 Kémiai reakció ...., fizikai változás 

Az atomok gyakran molekulákká egyesülnek, a molekulák pedig kedve
zö körülmények között még összetettebb rendszereket, anyagi halma
zokat alkotnak. Például a hidrogén- és oxigénatomok vizmolekulákká 
egyesülnek, a vízmolekulák pedig cseppekké. Mivel mindhárom szint -
az atom, a molekula és a halmaz - összetett rendszer, ezért mindhármat 
szét is lehet bontani. Különbözik azonban az elemeiket összetartó erök 
nagysága. Megkülönböztetésül a molekulát belülról összetartó eröket el
sődlegesnek, a molekulák között hatókat pedig másodlagosnak nevez
hetjük. Mindennapos tapasztalat, hogy a molekulákat szét tudjuk vá
lasztani egymástól, anélkül, hogy megváltoztatnánk öket. (Ez történik 
pl. akkor, mikor egy pohár vizet kétfelé öntünk.) A másodiagos erök te
hát jóval kisebbek, mint az elsödlegesek (általában legalább egy nagy
ságrend a különbség). Az elsödleges erök a molekulák kémiai sajátságait 
szabják meg, átrendezödésük: kémiai változás. A másodiagos eröktöl 
föként a fiZikai halmaztulajdonságok függenek, átrendezödésük fizikai 
változást eredményez. 

BoSk ovir;: modellje mind az elsödleges, mind a másodiagos eröket 
megj eleníti. Ha atomok vagy molekulák közelednek egymáshoz. a grafi
kon szerint elöbb vonzást tapasztalunk (kohézió, adhézió) . Egy határér
téken túl azonban taszítás lép fel (ellenállás az összenyomással szem
ben). Ezek másodiagos erök, így általában kicsik ahhoz, hogy megbontsák 
a molekulák belsö szerkezetét. Az a távolság, ahol a másodiagos vonzó
és taszítóerök eredöje nulla, kristályos anyagokban a rácsállandó. Ilyen 

b az atomelmélet problémái 
Leibniznél VII.3.2 
� az atom átméröje a mai 
kvantummechanikában XXI . 

� halmazok szerkezetének modelljel 
IX. 4. 

PONTOK ÉS ERŐTEREK 

26. ábra. Schopenhauer sünjei 

ELSŐDLEGES ÉS MÁSODLAGOS 
ERŐK 
b állandó tömegviszonyok IX.2.3.2 

KÉMIAI ÉS FIZIKAI VÁLTOZÁS 
b a kémia tárgya IX.2.3.2 

� kohézió IX.4.2.3 

RÁCSÁLLANDÓ 
� elemi cellák IX.4.4. l 
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378 

___, a fény hullám- és 
részecske-modellje XIV. 

DALTON-BOSKOVIé-MODELL 

Summa 

IX. 2. Az újkor atomelmélete 

messze vannak egymástól a molekulák középpontjai kristályos állapot
ban (pl. a jégben a vízmolekulák). Kellően nagy energia (általában: hő) 
azonban .átsegítheti" a .részecskéket" a másodiagos taszítóerők ener
giagátján. Ilyenkor - megfelelő elemek találkozása esetén - a kémiai von
zás (affinitás) új molekulát hoz létre. Az erőcentrurnak (atomok) azonban 
a molekulán belül sem kerülhetnek túl közel egymáshoz. További közelí
tés esetén ismét - még meredekebben - nő a taszítás. Az a centrumok 
közti távolság, ahol a taszító- és vonzóerők eredöje nulla, a kötéstávol
ság. Ez az energetikailag legkedvezöbb helyzet is. 

27. ábra. Elsődleges és másoellagos kötőerők 
Elsödleges kötöerök (e) hatnak a molekulákon belül. Másodlagos kötöerök (m) 
kapcsolják össze a molekulákat egymással vagy az ionokkal (szaggatott vonalak). 

2.3. 6 A Dalton - Boskov ié - modell  

A XVIII.  század végére a kémiai kutatások két - egymással szorosan 
összefüggö - mederben folytak. Az egyik irányzat - melyet többek közt 
Boskovié nevéhez köthetünk - Newton programját követve a testeket 
összetartó és szétválasztó erőket kutatta. A másik irányzat - melynek 
Lavoisier és Dalton voltak a legkiemelkedőbb alakjai - a vegyületek 
összetételét elemezte. 

Ezek a tudósok tapasztalataikat eltérő módon magyarázták, más-más 
modellt alkottak. Modelljeik bizonyos jelenségeket jól leímak, másokat 
azonban nem, így érvényességi körük korlátozott. Bo�kovié elképzelése 
pl. megoldja az atom-vákuum problémát, de nem tud válaszolni a több
szörös tömegviszonyok törvényére (hiszen modelljében maga a "tömeg·· 
is kérdéses fogalom) . Dalton golyócskái viszont megokolják az állandó 
tömegarányokat. a vonzó- és taszítóerőket azonban nem magyarázzák. 
A tapasztalatok értelmezéséhez azonban gyakran mindkettöre szükség 
van. A vegyészek ezért gyakran mindkét modellt igénybe veszik. feltéte
lezve, hogy a jellemző tömegű atomok közt jellemzö nagyságú erők hat
nak. A továbbiakban Dalton-Boskovié-modellnek nevezzük ezt az el
képzelést. 

Sok jelenség megértését teszi lehetövé, ha a részecskék (daltoni ato
mok) hatalmas tömegét együttesen vizsgáljuk, miként Bernoulli tette. Ez 
a szemléletmód csak a XX. században teljesedett ki (statisztikus mecha
nika) . 

A XVIII. század végére az arisztotelészi tan végleg összeomlott: a felté
telezett őselern ek helyét jól elkülöníthető elemek sokasága foglalta el. 
A folytonos anyagmassza helyett a világ atomos felépítésének gondo
latát fogadták el. Kiderült, hogy a vegyületekben az elemek, illetve 
atomok meghatározott arányban kapcsolódnak (Proust és Dalton). A 
vegyülési képesség (affinitás) helyébe ennek megfelelöen a vegyülési 
arányt kifejező szám, a vegyérték lépett. 
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Kérdések, problémák 379 

Kérdések, problémák 

l .  Egy tucat 12 darab. Hány tucat l mól? 

2. Tegyük fel, hogy egy mákszem tömege 0,01 g. Mekkora a tömege l mólnyi mákszemnek? Hány vasúti va
gonba féme bele, ha föl tesszük, hogy egy vagonba l O t mákot tudunk elhelyezni? Milyen hosszú lenne a va
gonsor, ha egy vagon 1 0 m-es? 

3. 200 g 20 m%-os sós vízből elpárolog 80 g víz (a só nem) . Hogyan változott meg az oldat töménysége? 

4. Hány gramm hidrogén, illetve oxigéngáz szabadul fel ,  ha l 00 g vizet alkotó elemeire bon tunk? Hány mólnyi 
H2- és 02-molekula ez? 

5. Empedoklész a világot mozgató Gyűlöletről és Szeretetről beszél, Boskovié a vonzás és taszítás egységérőL 
Párhuzamba állítható-e egymással ez a két nézet? Van-e köztük lényegi különbség? 

6. A kén égésekor kén-dioxid (S02) és kén-trioxid (SOs) is keletkezik. Milyen a kén és az oxigén tömegaránya 
az egyik és a másik vegyületben? Milyen arányt tapasztalnánk, ha a két gáz 50-50 m%-os keverékét vizs
gálnánk? 

7. A szénsav összegképlete H2C03• Fölrajzolható-e több, formailag helyes szerkezeti képlet? (A C =  4, a H =  l ,  
az O = 2 vegyértékű) .  

8. Egy edényben 2 cm3 oxigén és 8 cm3 hidrogéngáz van. Elektromos szikra átütése után megvárjuk, amíg a 
keletkezett gőz lecsapódik. Hány mól, illetve gramm víz keletkezett? Hány cm3 gáz maradt a légtérben? 

9. Az állandó és a többszörös súlyviszonyok törvényének megállapításakor Proust és Dalton fölhasználták a 
mól, illetve a moláris atomtömeg fogalmát, ami viszont eleve föltételezi a részecskemodell elfogadását. Nem 
követtek-e körben forgó okoskodást (petitio prtncipü) , mikor e törvények alapján következtettek a részecs
kemodell igazára? 

10.  A mindennapi gyakorlatban az atomokat összekötő vegyértékeket ma is gyakran kis pálcikákkal vagy vo
nalakkal jelölik. Mit fejez ki ez a jelölés? Mit szólna hozzá Boskovic;? 

l l . Vessük össze Boskovié gondolatiDenetét a rugalmas, illetve rugalmatlan ütközés elméletével (Vl .4ü-4 l .  
ábrák) . Egyeztethetö-e valamelyikkel a Boskovié -modell? 

1 2 .  Valóban ideája-e a reális gázoknak az "ideális gáz"? Nem csak a fizikusok, kémikusok kényelemszereteté
nek jelzése-e (hiszen így egyszerűbb számolni)? 

1 3 . Pumpáljunk fel egy gumibelsőt úgy, hogy nyomása az eredeti kétszerese legyen! Ha igaz Boyle és Mariotte 
törvénye, akkor a térfogatnak felére kéne csökkennie. Ez viszont nyilvánvaló képtelenség, hiszen a feszesre 
fújt gumi duzzadtabb az eredetinéL Hol követtük el a hibát a gondolatmenetben? 

1 4. Hányszorosára nő a nyomás egy olyan 5 cm3-es fecskendőben, melyben a levegőt az eredeti térfogat ötödé
re préseltük össze, s eközben a levegő hőmérséklete 20 °C-ról 80 °C-ra nőtt? 
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TERMOKÉMIA ÉS 
REAKCIÓKINETIKA 

t- VI .9.3: IX. l .4.4 

REAKCIÓHŐ 

EXOTERM ÉS ENDOTERM 
FOLYAMATOK 
t- például IX. I .4.4 

HESS: A TERMOKÉMIA FŐTÉTELE 
t- előzménye: IX. l .4 

3.  A kémiai átalakulások 

3. 1 A kémiai átalakulás 

A kémiai átalakulások (reakciók) során az anyagok összetétele megválto
zik, kapcsolataik átrendezödnek A változás kezdő- és végállapotát a ké
miai egyenlet bal- illetve jobb oldalán szereplő képletek mutatják. Pél
dául a víz bontásakor hidrogén- és oxigéngáz keletkezik: 

Sokféle formailag helyes kémiai egyenlet fölírható. Ezek azonban 
nem tájékoztatnak arról, hogy a reakció valóban végbemegy-e, s ha igen: 
milyen gyorsan? A XIX-XX. században egyidejűleg, egymást erősítve 
bontakozott ki két tudományág: a termokémia és a reakciókinetika. 
Az előbbi a kémiai reakciókat kisérő energiaváltozásokat kutatja,az 
utóbbi a reakciók sebességét vizsgálja. A maga eszközeivel mindkettő a 
vegyületek stabilitását, a reakciók feltételeit próbálja mérni, számsze
rűen jellemezni. 

3.2 Termokémia 

3.2. 1 A reakcióhő 

A kémiai folyamatokat mindig kiséri hőmérsékletváltozás. Lavoisier ki
sérletében a termelt hő mennyiségét mérni is tudta (kaloriméter) . A me
chanikai munka és a hőmennyiség kapcsolatának tisztázása után ezt 
kalóriaként (vagy kilokalóriakén t) és joule-ként is meg lehetett adni. (Ma 
mindkettőt használják). Ha az egyenlet szerinti mennyiségű kiindulási 
anyag átalakul, megmérhető a vizsgált folyamat reakcióhöje. Jele: Q, 
mértékegysége: kcal/mól vagy kJ /mól. A reakcióhő előjeiét a vizsgált 
rendszer szempontjából szokták megadni. Ezért az előjel negatív, ha a 
reakcióban hő szabadul fel,  ekkor exoterm a folyamat, pozitív, ha hőt 
vesz fel a rendszer kömyezetéböl. ekkor endoterm a folyamat. Mivel a 
reakcióhő a kiindulási és keletekező anyagok halmazállapotától is függ, 
a termokémiai egyenletben ezt is fel kell tüntetni. Például 

CH4 (g) + 2 02 (g) = C02 (g) + 2 H20 (f) 
Q =  -89 1 ,  4 1 2  kJ/mol 

az egyenlet jelzi, hogy a résztvevő anyagok gázok (g) illetve folyadékok (f) , 
ilyen körűlmények között a reakcióban 89 1 ,4 1 2  kJ hő (energia) szaba
dul fel. Ez tehát exoterm reakció. 

Lavoisier bizonyította, hogy a biológiai és a kémiai oxidáció végtermé
kei azonosak, éppígy azonos az eközben képződő "állati meleg" és a "ké
miai hőmennyiség" is. Ezt a megfigyelést egy francia (svájci származású) 
kémikus, G. Henri Hess ( 1 802- 1 850) sok más reakció tanulmányozása 
után általánosította. Hess törvénye - a termokémia főtétele ( 1840) 
szerint a reakciót kisérő hőváltozások összege független a részfolyama-
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IX. 3.2 Termokémia 

tok minőségétől és sorrendjétől, csak attól függ, hogy milyen kiindulási 
anyagokból milyen termékek keletkeztek. 

Ez a törvény az energiamegmaradás elvéból következik, annak 
egyik szükebb értelmü megfogalmazása. 

Példa: 
A szén közvetlenül is oxidálható szén-dioxiddá: 

c + 02 (g) = C02 (g) Q = -94 kcal/mól. 

Lehetséges az is, hogy előbb szén-monoxiddá (CO) oxidálódik, majd ez ég el szén-dioxiddá: 

3.2.2 A képződéshő 

C +  0,5 02 (g) =  CO (g) Q1 = -26,4 kcal /mól 
co + 0.5 02 (� = co2 (� Q2 = -67.6 kcal/mól 

Q1 + Q2 - = -94,0 kcal/mól. 

Minden vegyület felbontható elemeire és elemeiből elő is állítható. 
A képzödéshö l mól anyagnak elemeiből keletkezésekor szabadul 

fel .  Megállapodás alapján az elemek képződéshőjét zérusnak tekintik. 
A képződéshő fogalma lehetőséget ad olyan folyamatok reakcióhőjének 
kiszámítására. melyeket egyébként nem lehet megmérni (pl. mert nagyon 
lassúak) . A reakcióhő t akkor kapjuk meg. ha a termékek képzödéshőinek 
összegéből kivonjuk a kiindulási anyagok képződéshőinek összegét. 

KÉPZÖDÉSHÖ 

Példa: 
Mennyi hőt igényel l mól égetett mész (CaO) előállítása mészköböl? 

Megoldás: 
Az egyenlet fölírása után a táblázatból kikereshetők a képzödéshők: 

CaC03 = CaO (sz) + C02 (g) 

Q1 = -288,8Q2 = - 1 5 1 ,2Q3= -94,2 kcal /mól 

A Q reakcióhő megkapható a keletkezett és a kiindulási anyagok 
képződéshólnek különbségéből: 

Q = (Q2 + Qs) - Q] = (- 1 5 1 ,2 - 94,2) - ( - 288,8) = - 245,4 + 288,8 = 

= + 43,4 kcal. 

A folyamat tehát endoterm. 

28.ábra. A reakcióhő és a képződéshő viszonyának szemféltetése 
E - energia (kJ/mól) Q 1  a CaC03 képzödéshöje, Q2 - a CaO-é. Q3 - a C02-é. Sö
tét négyszög: az endoterm folyamat reakcióhöje 

E 

381 
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382 

vegyiilet 

AgBr (ezüst-bromid) 

AgCl (ezüst-klorid) 

AgN03 (ezüst-nitrát) 

�03 (alumínium-oxid) 

CH4 (metán) 

C2H2 (acetilén) 

C2H4 (etilén) 

C2H6 (etán) 

co2 (szén-dtoxid) 

CH30H (t) (metanol) 

Summa 

f- kinetika a fizikában VI. 

�CIÓSEBESSÉG 
f- koncentráció I.X.2.2.2 

IX. 3. A kémiai átalakulások 

k6pz&l6sh6 kcal/m61 vegyiilet kllpz&l611h6 kcal/m61 

-100,69 CaC03 (kalcit) - 1209,206 

- 126,029 CaO (égetett mész) -633.074 

-123,098 Ca(OHh (oltott mész) -987.295 

- 1 67 1 ,03 F�03 (vas-oxid) -83 1 . 1 19 

-82,484 Fe304 - 1 1 1 7,092 

+226,935 HCl (sósav) -92,95 1 

+52,338 H20 (f) -286,047 

+84,577 H20 {g) -24 1 ,967 

-394.4 1 5  NH3 (ammónia) -454,638 

-239,496 NH4Cl (ammónium-klorid) -3 1 5,28 1 

A termokémia a kémiai folyamatokat kisérő hóváltozásokkal foglal
kozik. 

A reakcióegyenletben szereplő mennyiségü kiindulási anyag át
alakulása során mérhetó hőmennyiség a reakcióhő. Jele Q, mécték
egysége kcal/ mól vagy kJ/mól. Ha értéke negatív: exoterm, ha pozi
tív: endotenn a reakció. 

A tennokérnia főtétele (Hess-tétel) szertnt a reakclót kisérő hó
változások összege független attól, hogy milyen úton jutottunk el a 
ktindulási állapotból a végállapotba. 

A képzödéshő l mól anyagnak elemeiból keletkezésekor szabadul 
fel .  A reakcióhőt megkapjuk, ha a ktindulási anyagok képzödés
hőinek összegét kivonjuk a termékek képzödéshőinek összegébóL 

3.3 Reakciókinetika 

3.3. 1 A kémiai reakciók sebessége 

A Proust-Berthollet vita fő tanulsága a kor kérnikusai számára az volt, 
hogy a vegyületek összetétele állandó. Más kérdés, hogy a reakciók mi
lyen gyorsan és milyen mértékben mennek végbe. Az ezzel foglalkozó 
reakciókinetika csupán a XIX. század második felében indult fejlődés
nek. A meglehetősen homályos és sokértelmű "affinitás" fogalom helyett 
1877 -ben elsőként a holland Jacobus Hendricus van't H off ( 1852- 1 9 1 1 )  
vezette be a reakciósebesség fogalmát, amelyen időegység alatt bekö
vetkező koncentrációváltozást értett. E fogalom lehetövé tette a reakciók 
időbeli lefolyásának leírását akkor is, ha az anyagszerkezeli okok egyelő
re tisztázattanok maradtak. 

Mi a feltétele annak, hogy egy kémiai reakció végbemenjen? Minden
képpen találkozniuk kell a részecskéknek, pl. az 
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reakció esetében az ammónia (NH3) és a hidrogén-klorid (H Cl) molekulá
inak. Mivel a találkozás valószinüsége mindkét reakciópartner koncent
rációjával egyenesen arányos, ezért föltehető, hogy a reakció sebességét a 

v =  k [NH3) [HCl) 

összefüggés adja meg, ahol k az adott reakcióra jellemző arányossági té
nyező, a szögletes zárójelek pedig a kancentráció elfogadott jelzései. (A 
tapasztalatok szerint k értéke adott hőmérsékleten és nyomáson állan
dó, mértékegységét pedig úgy adják meg, hogy v dimenzió nélküli szám 
legyen.) Általánosabban: az 

A + B = C  
reakció sebességét a 

V =  k [A) [B) 
egyenlettel irhatjuk le. 

3.3.2 Gyulladás, robbanás 

A részecskék találkozása csak akkor vezet kémiai átalakuláshoz, ha 
megfelelő térbeli helyzetben és sebességgel történik. Mivel a részecskék 
mozgási energiája arányos sebességük négyzetével, a hőmérséklet pedig 
a részecskék átlagos mozgási energiájával, ezért várható, hogy maga
sabb hőfokon minden reakció felgyorsuL A tapasztalat igazolja ezt a vá
rakozást: melegben gyorsabban rozsdásodik a vas, hamarabb megromlik 
a hús, gyorsabban szárad a vakolat, szaporábban lélegzünk. A mérések 
szerint a reakciósebesség átlagosan 2-4-szeresére gyorsul l O oc emelés 
hatására. 

Néhány esetben a hőmérséklet emelése nem arányos, hanem várat
lan, drámai hatású: egy halom fát melegítve egy ideig nem tapasztalunk 
változást, egy bizonyos hőfokon - a gyulladisi hőmérsékleten - hirte
len lángra lobban. A H2 + F 2 = 2HF reakció sötétben nem megy végbe, de 
elegendő bekapcsolni a villanyt, hogy robbanásszerű gyorsasággal bein
duljon. A gyufa lángja vagy a lámpa fénye megadja az aktiválisi energi
át egy olyan folyamatnak, amely exoterm, tehát - ha beindul - már bősé
gesen képes fedezni saját energiaigényét, sőt a környezetébe is hőt 
sugároz ki. (A tábortüzet meg kell gyújtani, de utána már melegedhe
tünk körülötte.)  Az aktiválás! energia legegyszerűbb magyarázata az, 
hogy ilyenkor néhány részecskét az átlagosnál jóval magasabb sebes
ségre gyorsítunk fel, a reakció így beindul, ami már elegendő hőt termel 
a folytatáshoz. 

Nemcsak az fontos, hogy egy adott helyen milyen gyorsan megy végbe 
a reakció, hanem az is, hogy milyen gyorsan teljed a környező térben. 
Teljedéskor maga a folyamat adja tovább az aktiválás! energiát a szom
szédos részecskéknek. A tovaterjedő reakciók közül gyakorlati szem
pontból legfontosabb az égés és a robbanás (explózió). Egéskor közvet
len hőhatás formájában a lángok viszik tovább az oxidációt, viszonylag 
lassan (legföljebb 10 m/s-os sebességgel) . Ugyanez a folyamat megfelelő 
körűlmények között (pl. zárt térben) hirtelen robbanásba (explózióba) 
mehet át. A robbanásban az égéskor keletkező nyomáshullám adja meg 
az aktiválás! energiát a távolabbi részecskéknek. A nyomáshullám telje
dési sebessége 1 00 - 1000 m/ s is lehet. A hangsebességet (330 m/ s) jó
val meghaladó robbanási hullámot detonációnak is nevezik. 

� alkalmazása az egyensúlyi 
folyamatok leírásakor IX.3.3.4 

A HÖMÉRSÉKLET HATÁSA A 
REAKCIÓSEBESSÉGRE 

f- VI.9.3 
f- lX.2. 1 .3 

383 

� a szervezet höszabályozása XVIII. 

GYULLADÁSI HÖMÉRSÉKLET 

AKTIVÁLÁSI ENERGIA 
f- metastabU állapot VI.9.5 

ÉGÉS (LÁNG) ÉS ROBBANÁS 
f- durranógáz IX. l .4.3 

DETONÁCIÓ 
� bányalég XII. 
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KATALIZÁTOROK 

� freon ózonbontása XII. 
� emésztéenzimek XIII. 

� enzimek specifitása XII. 

f- IX. l .4.3 
� adszorpció IX.4. 1 .3 

29. ábra. Jöns Jakob Berzelius 
(1 779-1 848) svéd vegyész, 
a XIX. századi kémia egyik vezér
egyénisége, több elem (cérium, sze
lén, tórium)felfedezöje 
1 82 1 -ben elindított Jahresbericht 
címü kiadványa az elsö folyóirat. 
amely a kémia eredményeit rendsze
resen közölte. Bevezette az elemek 
mai vegyjelelt mai értelemben vett 
reakcióegyenleteket ls ö írt fel elö
ször. A modem kémiai nyelv megal
kotója. 

IX. 3. A kémiai átalakulások 

3.3.3 A katalízis 

Régi megfigyelés, hogy bizonyos anyagok igen kis mennyiségben is fel
gyorsítanak kémiai reakciókat, ám a folyamat végén változatlan formá
ban és mennyiségben maradnak vissza. Jöns J. Berzelius svéd kémikus 
katalizátoroknak nevezte el öket, a folyamatot pedig katalízisnek (a 
görög "szétbontani" szóból) . 

• A katalitikus er-ő abban álL, hogy némely anyag pusztánjelenlétével folébr-eszt ké
miai affinitásokat [vonzóer-őket}, amelyek egyébként az adott hőmér-sékleten inak
tivak mar-adnának. [ . . .  ] Egy kicsit tehát úgy hat, mint a hő. Valószínű, hogy az élő 
állatban vagy növényben ezernyi különféle katalitikus folyamat zajlik le, s ezek
nek köszönhető. hogy a növényi nedv vagy a vér- egyforma nyer-sanyagait külörifé
le kémiai vegyületek sokasága válgafel. " 

J. Berzélius 

Ma is gyakran alkalmazott katalizátor pl. a finoman eloszlatott plati
napor. Ennek nagy felületén már szobahömérsékleten is lejátszódik pl. a 
durranógáz-reakció, amelyhez egyébként eléggé nagy aktiválási energia 
(gyufaláng, szikra) lenne szükséges. 

30. ábr-a. Az aktiválási energia magyarázata 
A magas energiagát (E:J-E1) legyözéséhez nem elegendö a kiindulási anyagok át
lagos hömozgása, aktiváJási energia szükséges hozzá. Ha a reakció végbemegy, 
a teljes E:J-� energia fölszabadul, tehát visszakapjuk a befektetett energiát. s 
azon kivül még annyit. amennyi az újabb részecskék felgyorsításához is elég. 
A katalizátor csökkenti az aktiváJási energiát E". így a reakció gyorsabban megy 
végbe. A gondolatmenet érvényes endoterm reakciékra is (hátsó grafikon). 
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Kísérletek: 
a) A kockacukor nem gyújtható meg, legfeljebb megbarnul (karamellizálódik). A cigarettamhamuban meg
forgatott cukor azonban szép kékes lánggal elég. 

b) Alumíniumpor és elemi jód (lJ ftnoman eloszlatott keveréke többnyire nem lép reakcióba, de egy csepp 
víz is megindíthatja (katalizálja) az egyébként igen heves folyamatot. A fejlődő hő és az egészségtelenjódgó
ZÖk miatt a kísérletet óvatosan kell végrehajtani. 

3.3.4 A tömeghatás törvénye 

Egy szén-dioxid-patront a szódásüvegbe csavarva szénsav keletkezik: 

A szifonból a maradék C02 préseli ki a szódavizet. Ez egyszerűen iga
zolható: a megfordított szifonból kiáramló gáz pohárba vezetve eloltja az 
égő gyertyát. Ezek szerint a reakció végbement ugyan - hiszen keletke
zett szénsav -, de nem az összes kiindulási anyag alakult át, hiszen ma
radt még szén-dioxid is. viz is. Ha a szifon zárt: a reakciópartnerek kon
centrációja hosszú időn át állandó marad: egyensúly alakul ki. Ha 
viszont egy pohár szódavizet az asztalon hagyunk, hamarosan "elmegy 
az ereje". a fenti reakcióegyenlet szerint tiszta vizzé alakul. 

A pohár víz nyílt rendszer, benne nem jöhet létre egyensúly. Zárt 
rendszeren sem anyag. sem energia nem áramlik át (tehát nem vesz fól, és 
nem is ad le) . Valódi kémiai egyensúly csak zárt rendszerben alakulhat ki. 

Zárt térben a szén-dioxidot tartalmazó levegő és a szénsavat tartal
mazó víz határfelületén a következő folyamatok mehetnek végbe: ha egy 
szén-dioxid-molekula megfelelő helyzetben és sebességgel egy vízmole
kulának ütközik, továbbra is mód van a szénsav kialakulására. 

A reakció v1 sebessége az eddigiek alapján: 

Ahogy nő a szénsav koncentrációja, úgy nő bomlásának valószínüsé
ge is: 

Föltevésünk szerint egyensúlyban a két ellentétes irányú folyamat 
sebessége éppen egyenlő nagyságú: 

így 

Átrendezve: 

f- egyensúly a statikában IV. 

NYÍLT ÉS ZÁRT RENDSZER 
--+ stacionárius állapot nyílt 
rendszerekben XX. 
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EGYENSÚLYI ÁLLANDÓ 

TÖMEGHATÁSTÖRVÉNY 

Mivel adott hömérsékleten és nyomáson k1 és kz is állandó, hányado
suk is az. Egyensúlyi állandónak nevezik, és K-val jelölik. Megállapo
dás alapján mértékegység nélküli szám. A dinamikus egyensúlyban a 
keletkezett anyagok koncentrációi szorzatának és a kiindulási anyagok 
koncentrációi szorzatának hányadosa tehát állandó érték. Ez a tömeg
hatás törvénye (Guldberg és Waage norvég matematikus - kémikusok 
írták le 1 867-ben) . 

Példák: 
l .  Az A + B = C reakcióban A és B kiindulási koncentrációja egyaránt 3 mól/ dm

3
. Mekkora lesz K értéke, ha 

A 1 00/o-a alakul át a reakcióban? 

Megoldás: 
Az egyenlet figyelembevételével táblázatosan: 

A B c 

kiindulási koncentráció 3 3 -

átalakult l keletkezett (mól) 0,3 0,3 0,3 

egyensúlyi koncentráció (mól) 2,7 2,7 0,3 

A tömeghatástörvény az egyensúlyi koncentrációkra érvényes: 

K = 0,3 l (2, 7)
2 

= 4, 1 2  · 1 0  -2 
. 

2. Zárt edényben oxigéngáz jelenlétében a kén-dioxid egy része kén-trioxiddá alakul át. Íijuk fel az egyenle
teti Hány %-os volt az átalakulás és mennyi az egyensúlyi állandó, ha az egyensúlyi koncentrációk a követ
kezők: (S02e )  = 0, 1 0 ; (O� = 0,05 ; (SOsJ = 0,90 mól/dm

3
. 

Megoldás: 
Az egyenlet: 2 S02 + 02 = 2 S03 

A végállapotból (egyensúly) következtetünk az átalakult anyagok mennyiségére, ebböl pedig a kiindulási 
anyagokéra. Kiindulópontunk: 

2 S02 02 2 S03 

kiind�i koncentráctó ? ? -

átalakult l keletkezett (mól) ? ? ? 

egyensúlyi koncentráció (mól) 0, 1 0  0,05 0,90 

Az egyenlet értelmében a 0,9 mól 503 létrejöttéhez ugyanannyi kén-dioxidra és feleannyi - 0,45 mól - 02-re 
volt szükség. A kiindulási koncentrációt az egyensúlyi és az átalakult anyag összegeként kapjuk meg. En
nek alapján a táblázat: 

2 S02 02 2 S03 

kiindulási koncentráció 1 ,0 0,5 -

átalakult l keletkezett (mól) 0,9 0,45 0,9 

egyensúlyi koncentráctó (mól) 0, 10 0,05 0,90 

A kiindulási kén-dioxidnak tehát 90%-a alakult át. Az egyensúlyi állandó: 

K = (0,9)
2 l 0,05 · (0, 1 )

2 
= 1620. 
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A tömeghatás törvényéből következik, hogy minden reakció megfor
dítható, és ezért zárt rendszerben egyensúlyra vezet. A tapasztalat azon
ban azt muta1ja, hogy ez csak akkor vehető észre, ha egyensúlyi kon
centrációik összemérhetőek. A hidrogén- és oxigéngáz vízzé egyesülése 
szobahőmérsékleten pl. gyakorlatilag egyirányú. hiszen a vízmolekulák 
bomlása ilyen körülmények között alig megy végbe. Magasabb hőmér
sékleten azonban megváltozik a helyzet. 

Hogyan nyilvánul meg a katalizátorok hatása? A tapasztalatok sze
rint az egyensúlyi állandó értékét nem tudják befolyásolni, csak azt, 
hogy mennyi idő múlva álljon be az egyensúly. 

3.3.5 Az ammónia szintézise 

A kémia elméleti vizsgálódásai mindig a gyakorlattal párhuzamosan 
folytak. részben kielégítve az igényeket, részben ötleteket kapva onnét. A 
XVIII. századtól egyre lendületesebben fejlődött ki a vegyipar. és annak 
egyik fontos ága. az ammóniagyártás. Az ammónia (NH3) festékek, mü
trágyák, robbanószerek egyik fontos kiindulási anyaga. így érthető köz
ponti szerepe. 1 90 1 -ben rájöttek arra. hogy megfelelő körülmények kö
zött a nitrogén és a hidrogén egymással reagál, s így az ammónia 
szintetikus úton előállitható (ipari formában ezt 1 9 1 0-ben a német Fritz 
Haber és Carl Bosch oldotta meg) . 

A tömeghatás törvényének ismeretében nem lepődtek meg azon, 
hogy a kiindulási anyagok nem teljes mennyisége alakult át, vagyis az 
ammónia bomlik is. 

Jellegzetes egyensúlyi reakció, amelyre folírható a tömeghatástörvény: 

Az ammóniagyárosoknak már ez is néhány fontos tanulsággal szol
gált. Egyrészt érdemes l :3 térfogatarányban keverni a nitrogént és hid
rogént. de így is csak egy részük fog átalakulni. Ha az egyensúly zárt tér
ben már beállt, nem érdemes tovább várni. Hasznos-e katalizátort 
alkalmazni? Mivel a cél a hatékony és gyors szintézis, nem mindegy, 
hogy mennyi idő alatt áll be az egyensúly. Ma lágyvas katalizátort szok-
tak alkalmazni erre a célra. 

· 

3.3. 6 A legkisebb kényszer elve 

A K  értéke csak adott hőmérsékleten és nyomáson állandó. Hogyan befo
lyásolja az egyensúlyt ezek megváltoztatása? A kérdéssel először egy 
francia és egy német kutató, Le Chátelier és Braun foglalkozott eredmé
nyesen. Sok reakció tanulmányozása után fogalmazták meg a legkisebb 
kényszer elvét, amelyet tiszteletükre Le ChiteHer-Braun-féle elvnek 
is szoktak nevezni. E szerint egy külső hatás bármely rendszerben olyan 
változásokat indít meg. amelyek e hatás mértékét csökkentik. Ha pl. egy 
gázok között lezajló reakcióban a mólszám növekszik, akkor a zárt rend
szerben ez a nyomás növekedéséhez vezet (Avogadro-törvény). Ilyenkor a 
külső nyomás csökkentésével tolhatjuk el az egyensúlyt a keletkezés irá
nyába. Az ammóniaszintézis egyenletét vizsgálva látható, hogy összesen 
4 mól kiindulási termékből 2 mól ammónia keletkezne - teljes átalaku
lás esetén. A Le Chatelier-Braun-elv szerint a nyomás növelése nyomás-

387 

v 

E 

3 1 .  ábra. A dinamikus egyensúly 
(E) eléréséhez szükséges idő kata
lizátorral (l) és anélkül (2) 

� az  NH3 mint bázis XI. 

A LEGKISEBB KÉNYSZER ELVE 

� homeosztatikus múködések XVIII. 

� Avogadro 1X.2.2 1 
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Summa 

Kérdések, problémák 
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csökkentö folyamatot fog kiváltani, vagyis az egyensúlyi elegyben több 
lesz az ammónia. Hasonlóképpen, mivel az ammóniaszintézis exoterm 
(hötermelö). ezért - elvben - a hömérséklet-csökkentés vezet eredménye
sebb ammóniaszintézishez. Alacsony höfokon azonban a reakciók na
gyon lelassulnak. A gyárosok a következö probléma elött álltak: vagy 
magas hömérsékleten gyorsan, de kevés ammóniát termelnek, vagy ala
csony hömérsékleten, jó anyagkihasználással, de lassan. Végül is egy 
nem túl magas höfokot találtak a legalkalmasabbnak. Az ammónia
szintézis ma 1 07 Pa nyomáson, 350 °C-on zajlik, katalizátorok alkalma
zásával . 

32. ábra. Egyensúlyi állapotok és a kialakulásukhoz szükséges idők az 
ammóniaszintézisben 
Magas hömérsékleten az egyensúly gyorsan beáll (t 1 ) .  de kevés ammónla kelet
kezik (K1 értéke alacsony) . Alacsony hömérsékleten kedvezö a kitermelés (K3 ér
téke magas). de az egyensúly sokára áll be (t:J. 

A kémiai reakciók sebességével a rekciókinetlka foglalkozik. 
A rekciósebesség a kiindulási anyagok koncentrációitól és minö

ségétöl, valamint a hömérséklettöl függ. A katalizátorok a kémiai re
akciókat úgy gyorsitják meg, hogy mennyiségük eközben nem válto
zik (Berzelius). 

Zárt rendszerekben az ellentétes irányú folyamatok sebessége egy 
idö után azonossá válik, beáll a dinamikus egyensúly. Dinamikus 
egyensúlyban a keletkezett és a kiindulási anyagok koncentrációi
nak aránya állandó, ha a hömérséklet és a nyomás állandó. Ez a tö
meghatás törvénye. 

A katalizátorok nem változtatják meg az egyensúlyt, de csökken
tik az egyensúly beállásához szükséges idöt. 

A hömérséklet és a nyomás változása esetén olyan folyamatok in
dulnak meg, amelyek csökkentik a változás mértékét (La Chate
Her-Braun-féle legkisebb kényszer elve) . 

l .  A metanol égésekor szén-dioxid és víz keletkezik. Íijuk fel az egyenletet, majd a képzödéshö-táblázat segítsé
gével számoljuk ki a reakcióhöt! 

2. Mekkora hö szabadul fel l mól hidrogéngáznak nitrogénnel való egyesülésekor? (Adatok a táblázatban!) 

3. Haber-Bosch-féle ammóniaszintézisben [H2) = [N2) = l mól/dm3. Hogyan változik meg az egyesülés sebessé
ge, ha 
a) a [H2)-t 2 mól/dm3-re növeljük? 
b) a [N2]-t 3 mól/dm3-re növeljük? 
c) mindkét változtatást végrehajtjuk? 

4. Hogyan változik meg a 2H2 + 02 = 2H20 reakció egyensúlyi állandójának értéke. ha 
a) a nyomást 
b) a hömérsékletet emeljük? Miért? 

5. Au toszifont megfordítva kiengedhetünk szén-dioxidot úgy, hogy a víz mennyisége nem változik. Hogyan be
folyásolja ez a müvelet a .. szódavíz" (szénsavoldat) töménységét? Miért? 

6. 36-40 °C-on levegön állva a cukrok nem változnak (a folyamat észrevehetetlenül lassú). a hamu - mint kata
lizátor - hatására elégethetök, a tengertmalac szervezetében pedig lassan oxidálódnak (Lavoisier kísérlete, 
1 .4.4). Mi magyarázhatja a különbségeket? Ábrázoljuk a három folyamatot egy sematikus energia-profillal 
(metastabilis helyzetek, aktivációs energiák nagysága)! 
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4. Anyagi halmazok 

4. 1 A gázok 

4. 1 . 1  A gázállapot 

A látható, tapintható, közvetlenül érzékelhető anyagmennyiség mindig 
igen sok részecskéből áll. Ezek anyagi halmazok. A halmazok legfeltü
nöbb minőségi jellemzője a halmazállapot. Ugyanannak az anyagnak 
(általában) háromféle halmazállapota is lehetséges: szilárd, folyékony, 
légnemü (pl. jég, víz, gőz) . 

A gázok és gőzök légnemüek. Térfogatuk és alakjuk nem állandó. Vi
selkedésüket ideális esetben a gáztörvények iiják le. Az "ideális" szó 
Dalton modelljében kicsiny, egymással szemben közömbös részecskéket 
jelez, amelyek csak ütközéskor lépnek a másikkal kölcsönhatásba. 
BoSkovié modelljében az erőcentrumok a gázokban olyan messze van
nak egymástól, hogy köztük mind a vonzó-, mind a taszítóerők nagysága 
elhanyagolható. (Kivéve a megközelítések - "ütközések" - pillanatait.) 

4. 1 .2 Diffúzió, viszkozitás 

A tapasztalatok szerint a gázok a bennük mozgó szilárd testeket fékezik. 
Ennek a belsö súrlódás (viszkoszitás) az oka. A viszkozitás a 
Dalton-modell szerint a gyorsabb és a lassabb részecskék sorozatos üt
közéseire vezethető vissza. A hőmérséklet csökkenésével a gáz viszkozi
tása csökken, növelésével nő. (Magasabb hőmérsékleten a gyorsabban 
mozgó részecskékkel való ütközés erőteljesebb fékező hatást eredmé
nyez. )  

Ha a gázokban mindenütt azonos nyomás uralkodik, teljes tömege 
nyugalomban marad. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a gázba 
juttatott másik gáz előbb-utóbb így is egyenletesen eloszlik. Ez a jelen
ség a diffúzió. Diffúzióval teljed pl. a virágok illata egy zárt szobában. A 

l 

d) cg G 

y 

HALMAZÁLLAPOTOK 
-t halamzállapotváltozások lX.4.5 
f- csapadékképzödés VIII.2.4.3 

f- lX.2.3.4 

BELSŐ SÚRLÓDÁS (VISZKOZITÁS) 
f- lX.2. 1 .3 

DIFFÚZIÓ 
f- koncentráció lX.2.2.2 

33. ábra. Kísérlet a gázrészecskék 
sebességének szemféltetésére 
Az üvegbura zárt, a G súly cérnaszá
Jon függ a !ef orrasztott A ampulla fö
lött. Amikor egy lencse segítségével 
elégetjük a cérnaszálat, a súly lezu
han. és összetöri az ampullát. Ha a 
burában levegö volt, akkor a megszo
kott lassú diffúzlót tapasztaljuk, ha 
ellenben légritka tér, hirtelen tölti be 
a teret. A jelenség magyarázata az, 

hogy a ritkább gázban ritkábbak az 
ütközések. nagyobb a két ütközés 
közti szabad úthossz. 
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A DIFFÚZIÓ SEBESSÉGE 

KONCENTRÁCIÓGRÁDIENS 

� IX.3.3.4 

� .hőhalál" elmélet a 
termodinamikában XX. 

+- Arisztotelész érve a vákuum ellen 
III .6.5 

ADSZORPCIÓ 
� adhézió IX.4.2.3 

� kolloidok adszorpciója XII. 

DESZORPCIÓ 

IX. 4. Anyagi halmazok 

diffúzió mindig a nagyobb koncentrációjú hely felöl az alacsonyabb kon
centrációjú felé tart. A magyarázathoz föl kell tételeznünk, hogy az egyes 
részecskék hőmozgása (Brown-mozgása) soha nem szünetel. 

Egy üveghenger aljára brómot (Br2) töltve megfigyelhető, hogy a mér
gező. barna brómgőzök lassan kezdik kitölteni a hengert. A barna szin 
erőssége - és ezzel arányosan a brómgőzök koncentrációja - a cső felső 
peremétől az aljáig fokozatosan nő. így egy tetszillegesen kiválasztott. A 
sík alatt nagyobb a brómkoncentráció, mint lolötte. Mivel a Brown-mozgás 
valószinüsége minden irányban azonos, ezért időegység alatt átlagosan 
több részecske lépi át a síkot fölfelé, mint lefelé (v1 nagyobb, mint v� . A 
diffúzió annál gyorsabb, minél nagyobb a felület és a vizsgált térfogat
egységen belüli koncentrációkülönbs�g. Zárt hengerben a koncentrá
ciókülönbség előbb-utóbb megszünik, ekkor a két ellentétes irányú 
folyamat sebessége azonossá válik: a diffúzió leáll, noha az egyes ré
szecskék hőmozgása továbbra sem szüneteL Ez az állapot éppúgy dina
mikus egyensúly, mintha kémiai reakciók sebessége vált volna egyen
lővé egymással. A diffúzió zárt rendszerben mindig dinamikus egyensúly 
felé tart. Hogy valóban kialakul-e ez az egyensúly, az attól is függ: van-e 
rá elegendő idő. 

A diffúzió viszonylag lassú folyamat. ezért arra gondolhatnánk, hogy 
az egyes részecskék sebessége sem gyorsabb. A kisérletek szerint azon
ban a gázok sürüségét csökkentve a diffúzió sebessége nő, vákuumban 
szinte robbanásszerüvé válik. Az egyes részecskék tehát két ütközés 
közt igen gyorsak. a diffúzió csak a részecskék gyakori ütközése és 
irányváltozása miatt lassú. 

4. 1 .3 Adszorpció 

Noha a gázrészecskék egymással csak pillanatszerüen lépnek kapcso
latba, a szilárd test felszinéhez tartósabban is kötődhetnek. Gázok, fo
lyadékok vagy apró szilárd szemesék kötődése egy szilárd felszínhez az 
adszorpció. Föltételezhető, hogy a szilárd test (az adszorbens) részecs
kéi és a gázrészecskék között ilyenkor olyan nagyságú vonzás (adhézió) 
ébred, amely eléri, sőt le is győzi a részecskék hőmozgásából származó 
hatást. A jelenséget jól ismerjük a mindennapi életböl is. A hajszálak pL 
megkötik a cigarettafüstöt vagy a konyhában sülő ételek szagát. Az ad
szorbeált molekulák csak lassan válnak le ismét: a haj "átvette környe
zete illatát". Az adszorpciós képesség a legtöbb szilárd anyagra jellemző, 
de csak nagy felület esetén számottevő mértékü. A lyukacsos szerkezetü 
orvosi szén éppen hatalmas belső felülete miatt kiváló adszorbens. 

Az adszorpció ellentéte a leválás (deszorpció). Mindkét folyamat vé
kony felszíni réteghez kötött. ezért sebességük arányos a felület nagysá
gával. Hogy melyik kerül túlsúlyba. az a kérdéses anyag koncentrációjá
tól is függ az adott környezetben. 

Ezért ugyanaz az anyag (pl ruhaszövet) más környezetben másként 
viselkedik: pL a füstös szabában megköti a füstszemcséket. tiszta leve
gőjü környezetben viszont a leváló füstszemesék a diffúzió útján mind 
messzebb kerülnek a szövet felszínétöl. 

34.ábra. Gázálarc 
Azon a gyakorlati fölismerésen alapszik. hogy a megkötő szilárd anyag (adszor
bens) szelektál, válogat: bizonyos gázokat erősen köt. másokat alig. A sziirő be
tét egy idő után telítődik. ekkor cserélni kell. 
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IX. 4.2 A nyugvó folyadékok 

Zárt rendszerben e két folyamat eror idő után azonos sebességűvé vá
lik, beáll a dinamikus erorensúly. 

35.ábra. Az adszorpció és deszorpció sebességei az adszorbeált anyag 
koncentrációjától.függenek 
Ez az összefüggés csak akkor igaz. ha a felületen zajló folyamatokat kiegészít
jük a környezet és a felületi réteg köztl diffúzióvat hiszen a diffúzió juttatja a 
felszín közelébe az adszorbeálódó molekulákat. s ugyancsak diffúzióval távoz
nak a leváló anyagok (a-adszorpció; d-deszorpció). 
A szürke sávban beállt a dinamikus egyensúly. amit a szellőztetés (s) szüntetett 
meg újra. 

Az egymás közelébe kerülö részecskék között vonzó- és taszítóerők 
lépnek fel. Ennek alapján az anyag elemi építőegységeit ero"Közpon
toknak is tekinthetjük (Bo�kovi�) . Ideális gázokban e hatások csak 
az ütközés pillanatában lépnek fel .  A véletlenszem ütközések követ
keztében kialakuló Brown-mozgás teszi lehetövé a diffúziót. A diffú
zió nyugvó közegben lezajló anyagáramlás, amely a koncentrációkü
lönbség kiegyenlítődéséig tart. Ha a különbség kiegyenlítödött, beáll 
a dinamikus egyensúly. Ekkor az ellentétes irányú folyamatok sebes
sége azonossá válik. Ha eror szilárd test és valamely gáz részecskéi kö
zött számottevő a vonzóerő, a gáz adszorbeálódik a szilárd felületen. 

4.2 A nyugvó folyadékok 

4.2. 1 Ajolyékony állapot 

A folyadékok térfogata közel állandó, alakja viszont nem. A térfogat
állandóságot a legkönnyebben Ú'€J' lehet marorarázni, ha föltesszük, 
ho'€J' a részecskék "szorosan" helyezkednek el (Dalton-modell) , varor 
másképpen: az erőcentrurnak éppen olyan távolságban vannak, horor to
vábbi közelités esetén már meredeken nőnek a taszítóerők (Bosko
vi�-modell). 

A változó alak azt jelzi, ho'€J' az erores részecskék (varor erőcentrumokj 
nincsenek helyhez kötve, e'€J'ffiáson elmozdulhatnak, "elcsúszhatnak" . 
Ez viszont aligha képzelhető el teljesen szoros térkitöltés esetén. Föl kell 
tehát tételezni, ho'€J' a részecskék között időnként ,.lyukak" vannak 
(Dalton-modell), azaz olyan térrészek, amelyek nem '€J'akorolnak taszító 
hatást a környező erőcentrumokra (BoSkovi�-modell) . Ezt a feltevést 
alátámasztja, ho'€J' olvadáskor általában kissé nő a test térfogata, a telje
sen szabályos szilárd szerkezet eror kissé "fellazul". Ha bármelyik ré
szecske közvetlen környezetét vizsgáljuk, látszólag nincs naror különb
ség a szilárd és a folyékony állapot között (u'€J'anannyi szomszédjuk 
van) . A folyadékban azonban minél tágabb környezetét vizsgáljuk a ré
szecskének, annál jelentősebbé válik a rendezetlenség: a rövid távú ren
det tehát hosszabb távon rendezetlenség váltja fel .  Maguk a "lyukak" is 
véletlenszerüen hol kisebbek, hol narorobbak, néha narorobbak, mint a 
folyadék részecskéi. Ilyenkor bármelyik határoló részecske betöltheti, 
ami természetesen azt eredményezi, ho'€J' most az ő helyére ugrik át a 

v 

d 

Summa 

TÉRFOGATÁLLANDÓSÁG 
� IX.2.3.2 és 5.  

,.LYUKAK" 

t 

RÖVID TÁVÚ REND - HOSSZÚ 
TÁVÚ RENDEZETLENSÉG 

� a rendezetlenség mértéke XX. 
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.. LYUKVÁNDORLÁS" 

FOLYADtKOK VISZKOZITÁSA 
� IX.4. 1 .2 

36. ábra. a) Rend a folyadékokban 
Fent: Teljesen szabályos elrendeződés 
(rövid és hosszú távú rend). lent: a 
folyadékok belső szerkezete (rövid 
távú rend, hosszú távú rendezetlen
ség) a Dalton-modell alapján 

36. ábra. b) A �lyukvándorlás� me
chanizmusa 
A folyadékrészecskék között a 
hőmozgás hatására kisebb-nagyobb 
rések keletkeznek. ezek némelyike 
olyan nagy. hogy a szomszédos ré
szecske beléphet a .. lyukba". A nagy 
kör egy .. idegen testet" (nagyobb mo
lekulát) jelképez. mely a Jyukvándor
lás" révén lassan tovasodródik 

Kísérlet: 

U[, 4. Anyagi hahnazok 

lyuk. A .. lyukvándorlás" - a gázok diffúziójához hasonlóan - szintén a 
részecskék elkeveredéséhez vezet. 

Sok tapasztalat mutatja, hogy a részecskék közöttjelentős vonzóerők 
is hatnak. Az evező vagy buborék mozgásakor a vizben jelentős fékező
erők lépnek föl.  Ezt a hatást is értelmezhetjük a részecskemodell segitsé
gével. Evezés során a lapát szétválasztja a vizet. Az ekkor kifejtett erőt a 
modell szerint a molekulák között fellépő vonzás legyőzésére fordítjuk. 
A folyadékok belső súrlódása (viszkozitása) a gázokénál nagyságren
dekkel ( 1 04- 1 05-szer) nagyobb. A folyadékok viszkozitása - szemben a 
gázokéval - fordítottan arányos a hőmérsékletteL A modell szerint az 
erőteljes hőmozgás mintegy maga is .. segít szétválasztani" a folyadékré
szecskéket. így az előretörő szilárd testnek kisebb ellenállást kell legyőznie. 

..J -

J 
� .., 

r ... 
.. Jio. .. 

_.�".._ � .,L_& looj ..-a 
..J. 
..J. 
_.l. 

-- � 

, 
L 

• .:l ........ ... 

Azonos átmérőjű üvegcsövekben a felszálló buborékok sebességéből következtetni lehet a vtszkozitásra, a 
folyadékrészecskék közt ható vonzás erősségére. Vessük össze a viz, a glicerin, az aceton és az olaj viszkazi
tását ezen a módonl 
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IX. 4.2 A nyugvó folyadékok 

A levegövei érintkező folyadékok belsejében a nyomást a légoszlop 
súlya (légköri nyomás) és a folyadékoszlop saját sú lya együttesen okozza 
(hidrosztatikai nyomás). Egy A alapterületü , h magasságú és p sürüsé
gü folyadékoszlop súlya G= A· h-p ·g, s mivel p =  F l  A, ezért itt 

P htdrosztaUkaJ = h·p ·g. 

Ez az összefüggés adja meg az Arkhimédész által leírt felhajtóerő ma
gyarázatát is. Eszerint a test felszínhez közelebbi felületére kisebb nyo
más nehezedik, mint az alsóra. A nyomáskülönbségböl származó felhaj 
tóerő éppen a kiszorított folyadék súlyával egyezik meg. 

Ha a folyadéktérre kivülről nyomás nehezedik, úgy az minden irány
ba gyengítetlenül teljed tovább (Pascal-törvény, 1 659) . 

Kísérlet: 
Pascal törvényét látványosan igazolja a Pascal-buzogány. A du
gattyúval ellátott, vízzel telt gömb nyílásaiból nyomás hatására min
den irányba azonos erősséggel spriccel ki a víz. 

A folyadékokra érvényes Pascal-törvény érdekes alkalmazása a hid
raulikus sajtó (emelő) . Ez egy olyan, folyadékkal telt tér, mellyel két, 
hengerben mozgó dugattyú érintkezik. A minden irányban azonos nagy
ságú nyomás miatt igaz, hogy ha az A dugattyú p nyomást gyakorol a fo
lyadékra, úgy a B dugattyú felszínére is ugyanez a p nyomás fog hatni. 
Mivel p =  FIA. ezért A1 és � felületü dugattyúk esetén F1 /A1 = F2/�. 
Ezen az elven müködnek például a gépkocsik fékberendezései. 

4.2.2 A felületifeszültség 

A vonzóerökkel magyarázható a felületi feszültség is. A tapasztalat sze
riflt adott folyadékmennyiség felszínének növeléséhez energiát kell be
fektetnünk, mintha a folyadék "igyekezne összehÚZni magát". Az eső
cseppek közelítöleg gömb alakúak, a tó felszínén szaladgáló molnárka 
nevü rovar súlyát megtartja a lábai alatt kissé "behorpadó" felszín. 
(Ugyanezt teszi egy ügyesen ráhelyezett tízfilléressel is.) 

E jelenségek magyarázatakor az egyes molekulákra ható erőket kell 
elemezni. Az ábrán a folyadék belsejében lévő molekulára minden irány
ból hat a hatásgömbön belül található részecskék vonzóereje, ezek ere
döje 0. A felszínen lévő molekulákra ellenben csak félgömbön belüli ré
szecskék vonzóereje hat. Ezekkel a vonzóerőkkel a kissé összepréselt 
csepp belsejében ébredő taszítás tart egyensúlyt. Kiszámították, hogy a 
víz felszíne körülbelül tízezerszer akkora nyomást fejt ki az alatta lévő ré
tegekre, mint a légkör. Ahhoz, hogy újabb molekulákat juttassunk a fel
színre, a befelé mutató erők ellenében munkát kell végeznünk. Ebből 
következik, hogy a felszínnek y helyzeti energiát tulajdoníthatunk, amely 
arányos a felület nagyságával: 

38. ábra. Afelületifeszültség mérése 
Az ábrán látható keret vékony drótból könnyen elkészíthetó. Ha a keretet szap
panoldalba mártjuk. a keret két oldalán kifeszüló vékony hártya "összerántja" a 
csúszó oldalt. Egy rugós eróméróvel (dinamométerrel) megmérhetó. hogy mek
kora eróvel húzható kl a keret. Ha a csúszó oldal hossza "h", az elmozdulás "s", 
az új felület A= h·s . Figyelembe véve. hogy a hártya kihúzásakor két új felület 
keletkezik: y =  E l A = F·s l 2hs = F l  2 h. 

393 

a) 

37. ábra. a) A Pascal-törvény szem
léZtetése b) Hidraulikus sajtó mú
ködési elve c) A szívó-szivattyú 
múködési elve 

G = F  
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-t felületaktiv anyagok hatása XII. 

39. ábra. Vucsöppfalevélen 
(M. C. Escher rajza alapján) 
Kinagyitott részlet: a felületi feszült
ség magyarázata. Jelölések magyará
zata a szövegben. 

40. ábra. A sarki tél hidegében 
összebújó pingvincsapat minél ke
vesebb höt igyekszik leadni 
A szélen állók helyzete nyilván kedve
zőtlenebb. E .felületi pingvineknek" 
helyzeti energiát tulajdoníthatunk. 
s ezt azzal a plusz hőmennyiséggel 
jellemezhetjük, amennyivel többet 
adnak le a szélsők. mint a szerenesés 
belsők. Ha két kis pingvincsapat egye
sül, mindenki jobban jár (feltéve. hogy 
a szélso"'ket rendszeresen cserélik). 

KOHÉZIÓ ÉS ADHÉZIÓ 

IX. 4. Anyagi halmazok 

EreiOlett = yA, 

ahol A a felület nagysága, y pedig egy, az adott folyadékra jellemző állan
dó, a felületi feszültség. Mértékegysége J/m2 vagy N/m. 

A folyadékcseppek összfelülete csökken, ha több kis cseppből egy 
vagy néhány nagyobb lesz. Főként a felületi energia csökkenésével ma
gyarázható, hogy az olajcseppek vagy higanygolyók összeérintés után 
azonnal egyesülnek. 

- ·-· .::.. 

4.2.3 Adhézió, hajszálcsövesség 

Azonos részecskék egymáshoz való vonzódását kohéziónak szokták ne
vezni (cohaesu.s, latinul, összeillesztett) . Vonzás azonban föllép a vizs
gált folyadék és egy másik anyag részecskéi (erőcentrumai) között is. Ez 
az adhézió (hozzáillesztés). A két anyag viselkedését kohézió(ik) és az 
adhézió nagysága szabja meg. 
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IX. 4.2 A nyugvó folyadékok 

Ha a másik anyag gáz, úgy a folyadék "elnyeli", oldja (latinul: abszor
beá/ja). A tapasztalatok szerint - az adszorpcióhoz hasonlóan - a gázok 
oldódása is erösen függ az anyagi minöségtöl, a nyomástól és a hömér
séklettöl is. Ugyanezt tapasztaljuk, ha kétféle folyrulékot öntünk össze . 
Néha korlátozás nélkül elegyednek, oldódnak egymásban (pl. az alkohol 
és a víz) . Máskor éles határfelülettel elkülönülnek (pl. a benzin és a víz) . 
Elöfordul az is, hogy az egyik anyag kisebb-nagyobb mennyiséget képes 
magába fogadni a másikbó!, a "fölösleget" azonban kilöki (pl. az éter és a 
víz) . A Dalton-BoSkoviv modell a jelenséget úgy magyarázza, hogy ha a 
két folyadék részecskéi (centrumai) között ható erök külön-külön ha
sonló nagyságúak és természetüek, akkor a különbözö részecskék vár
hatóan helyettesíthetik egymást, a folyadékok elegyedni fognak. (A régi 
mondás szerint: "Similis simile gaudet" , azaz "Hasonló a hasonlónak 
örül") .  Ha azonban jelentös az eltérés, akkor a nagyobb kohéziójú folya
dék elkülönül a kisebbtöl, s felszínén éppúgy kimutatható a felületi fe
szültség, mintha levegövei érintkezne. 

Mivel a mindennapi életben a víz alapvetö oldószer, ezért gyakran 
hozzá viszonyítanak. A vízzel elegyedö anyagokat hidrofilnek (görögül ,  
vízkedvelö). a vízben nem oldódókat pedig hidrofóbnak (görögül,  "víz
utáló") nevezik. 

Kisérletek orvosi szénn.el: 

395 

OLDÁS (ABSZORPCIÓ) 
� tengervíz oxigéntartalma XXVII. 

HATÁRFELÜLET 
� szerves vegyületek oldhatósága 
XII. 

"SIMILIS SIMILE GAUDET" 

HIDROFIL ÉS HIDROFÓB 
ANYAGOK 

· � magyarázata a molekulák 
polantása alapján: Xl. 

a) Festékanyagat tartalmazó oldat (céklalé, tinta) elszíntelenedik, ha kelló mennytségú, porrá tört orvosi 
szénnel összerázzuk. Az oldatot szúrópapiron átengedve víztiszta lé csöpög alá. 
b) Szagtalanítás és íztelenítés. A kísérletet néhány csepp kölnivízzel, illetve kávéval megismételve szagtalan 
és íztelen oldatokat kapunk. 
c) Adszorpció és deszorpció. Orvosi szénen ammóniat vezetünk at, az megköti a gaz egy részét. Ha az igy 
nyert szénport egy fenolftaleines vizet tartalmazó edénybe öntjiik, akkor a víz rózsaszínűvé válik. A fenolfta
lein jelzi Uyen módon a szén felületéról deszorbeálódott ammónia lúgos kémhatása t. 

Ha az adhézió erösebb, mint a kohézió, akkor a folyadék "nedvesíti" a 
vele érintkezö testet, ha nem, akkor "lepereg" róla. Az elóbbire jó példa a 
víz és a vatta, az utóbbira a víz és a viaszosvászon kölcsönhatása. Az 
utóbbi esetben azt kell föltételeznünk, hogy két vízmolekula között na
gyobb vonzás hat, mint a víz és a viasz molekulái között. A vízmolekulák 
tehát úgy helyezkednek el, hogy minél több érintkezzen más vízmoleku
lákkal, s minél kevesebb a viaszrészecskékkeL 

Folyadékok tapadása szilárd testhez olyan erös is lehet, hogy a gravi
táció és a felületi feszültség ellenében jelentös magasságba emelheti a 
folyadékot. Mivel ez a jelenség föleg vékony csövek, üreges szerkezetű 
anyagok esetében válik feltünövé, hajszálcsövességnek (kapillarltás
nak) nevezik. Úgy képzelhetjük el, mintha egy vékony vízréteg fölkúszna 
a kapilláris falán, a kohézió miatt maga után húzva a többi vízmolekulát. 
A felület így is megnövekszik, a folyadékoszlop pedig megemelkedik. 
Egyensúlyban a folyadék és az üveg között ható adhéziós erök eredöje a 
folyadékban ható kohéziós erök eredöjével és a megemelt folyadékoszlop 
súlyával tart egyensúlyt. 

A hajszálcsövesség nagyon fontos pl. a talajok vízgazdálkodásában: a 
talajszemesék közötti vékony résekben a növények gyökeréig emelkedik 
a talajvíz. Ugyanez az oka, hogy a rostos, szálas szerkezetű anyagok ma
gukba gyűjtik a nedvességet (törülközö, itatás, vályogfal). 

KAPILLARIT ÁS 

� talajkolloidok X11.9.3 
� növények vizfelvétele X. 4. l .  l 
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SZEMIPERMEÁBILIS 
(FÉLIGÁTERESZTŐ) HÁRTYA 

OZMÓZIS 
---? például a hajszálerek 
anyagcseréjében, vesemúködésben: 
XIII. 

TUR GOR 
---? pl. a növényi sejtekben: X.3. 1 .2 

4 1 .  ábra. a) Az ozmózis mechaniz
musa b) Ozmózisnyomás mérésére 
szolgáló eszköz (ozmométer) 
A tiszta vízbe állított csö belsejébe 
töltik a vizsgálandó oldatot A tölcsér 
nyílását féligátersztö hártya zárja el. 
A csóben az oldat h magasságig 
emelkedik, ekkor beáll az egyensúly: 
p =  Tr =  hgp. 

Kísérlet 

D{. 4. Anyagi habnazok 

4.2.4 Díjfúzió és ozmózis afolyadékokban 

A diffúzió jellemző a folyadékokra is. A teába dobott kockacukor pl. ke
vergetés nélkül is lassan eloszlik a pohárban. A folyamat mechanizmu
sa: lyukvezetés. 

Sajátos helyzet áll elő, ha valami . megakadályozza, hogy az összes 
részecske szabadon mozoghasson a tér rninden irányában. Ez történik, 
ha - legegyszerubb esetben - egy ún. féligáteresztő hártya osztja két 
részre a teret. A féligáteresztő (szemiperrneábilis) hártyán meghatározott 
nagyságú nyílások, pórusok vannak, amelyek a náluk kisebb részecské
ket mindkét irányban átengedik, a nagyobbakat azonban nem. Ilyen pl. 
egy tiszta vizbe helyezett szőlőszem héja, amely a vizet átereszti, a cukor
molekulákat azonban nem. Időegység alatt átlagosan ugyanannyi mole
kula érkezik a hártya külső és belső felszinéhez. Arn mig az egyik irányból 
az összes részecske átjuthat, addig a másik oldalról csak a vizmoleku
lák. Végeredményben a kismolekulájú oldószer áramlani kezd a féligát
eresztő hártyán át a nagyobb koncentrációjú hely irányába. A j elenség 
neve: ozmózis. 

A beáramlás addig tart, amig egy vele ellentétes folyamat sebessége 
egyenlő nem lesz vele. A példabeli esetben a beáramló víz hatására a 
szőlőszem megduzzad, a falára belülről ránehezedő nyomás megnő, és 
igyekszik kipréselni a betóduló vizet. Előfordulhat az is, hogy a meg
növekedett nyomásnak nem tud ellenállni a héj és megreped. (Gyakran 
látni ilyet, ha érés idején sok eső esik.) Az ozmózis alapvető szerepetját
szik a növények sejtfeszességének (turgorának) fenntartásában. A 
turgor csökkenésének első és legfeltünőbb jele a levelek lekonyulása, a 
szár "ellankadása". Az élőlények változatos módon, aklivan szabályoz
zák sejtjeik turgorát. 

a) 

() () () 
() 
. () 

() 

() . 
()o () 

. . 

b) 

h 

.. 

Hagyroa belső felületéről leválasztható a hártyás, áttetsző "allevél". Mikroszkóp alatt megfigyelhetők sejtjei. 
Ha az allevélhártya egy darabját tömény ( 1 0  %-os) CaC12-oldatban áztatjuk, a sejtek vizet veszítenek, 
turgoruk csökken, és a sejthártya elválik a sejtfaltól (plazmolizts). A folYQtat eredménye mikroszkóppal jól 
látható. 
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IX. 4.3 Az áramló folyadékok és gázok 

Az ozmózis "szívóerejét" számszerűen a vele egyensúlyt tartó hidra
sztalikai nyomással jellemezhetjük. Ez az ozmózisnyomás, jele 1t. Az ed
digiekböl következik, hogy a kis molekulájú oldószer mindig a nagyobb 
koncentrációjú hely irányába áramlik, s ott éppen e beáramlás követ
keztében nő meg a hidrosztatika! nyomás. Természetesen csak akkor, 
ha van viz, ami beáramoljék. Ellenkező esetben hiába igen nagy az oz
mózisnyomása, minimális maradhat a turgor (aszály) . 

Folyadékokban rövid távon rend uralkodik, hosszú távon azonban -
a véletlenszerüen fellépő lyukak miatt - rendezetlenség. (A diffúzió 
mechanizmusa: lyukvándorlás) A folyadékok összenyomhatatlanok 
(oka: szoros elrendezödés miatt nagyok a taszítóerök). 

A nagy viszkozitás, párolgásho és felületi feszültség a részecskék 
köztl vonzóerökkel magyarázható. A folyadékrészecskék között fellé
pő vonzás eredménye a kohézió. Egymáshoz hasonló kohéziójú folya
dékok oldódnak egymásban, az eltérő természetűek elkülönülnek 
("Simllis simile gaudet"). A folyadék és szilárd test közöttl vonzás (ad
hézió) - a gázokhoz hasonlóan - adszorpcióhoz vezet. Az adhézió és a 
kohézió együttesen magyarázza a hajszálcsövesség (kapillaritás) je
lenségét. A diffúzió sajátos esete az ozmózis: kis molekulájú oldószer 
áramlása egy féligáteresztő hártyán át a nagyobb koncentrációjú tér 
irányába. Jelentősége föként az élővilágban van. Ozmózissal beáram
ló folyadék okozza pl. a sejtekben kialakuló hidrosztatlkai nyomást, a 
sejtfeszességet (turgor). 

4.3 Az áramló folyadékok és gázok 

4.3. 1 A Bernoulli-elv 

Ha a gázok vagy a folyadékok minden részeeskéje egyidejűleg közel azo
nos irányba mozdul el, áramlásról beszélünk. Bernoulli bizonyította, 
hogy az áramló folyadék vagy gáz nyomása a nyugalmi helyzethez képest 
megváltozik Ahol a folyadék (vagy gáz) sebessége kisebb, ott a nyomása 
nagyobb, és viszont. Ez a Bernoulli-elv. (Magyarázatát lásd a 43. ábránál.) 

A Bernoulli-elv miatt szállítja az áramló viz a kavicsokat, a szél a ho
mokot. de ez az alapelve a repülögépek müködésének is. A repülögépek 
szárnyát úgy tervezik, hogy a fölötte áramló levegő útja hosszabb legyen, 
mint az alatta áramlóé. ezért a szárny fölötti levegőfolyam sebessége 
szükségképpen nagyobb, a nyomás pedig kisebb, mint a szárny alatti le
vegöfolyamé. A szárny alatti és fölötti nyomás különbsége fölfelé irányu
ló erőt eredményez, amely lehetövé teszi a repülögép magasban tartását. 
(A valóságos helyzet a keletkező örvények miatt sokkal bonyolultabb.) 

OZMÓZISNYOMÁS 
� növények vízfelvétele X.4. l . l  
� szavannák VIJ .5.2.2 

Summa 

397 

AZ ÁRAMLÁS KÖVETKEZMÉNYEI 

BERNOULLI-ELV 

� a  földrajzban pl.: VIII.4.3 

� IX.4.3.2 
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42. ábra. a) Folyadék áramlása kü
lönböző vastagságú csoöen 
(a Bernoulli elv) 
Minthogy a folyadékok csaknem 
összenyornhatatlanok. a nagyobb ke
resztmetszetü A helyen másodper
cenként áthaladó folyadék térfogata 
szükségképpen megegyezik a kisebb 
keresztmetszetü B helyen átfolyó fo
lyadékmennyiség térfogatával. Ezért 
a folyadéknak fel kell gyorsulnla, ha 
eléri a szükebb keresztmetszetü sza
kaszt. A gyorsuláshoz szükséges eröt 
az biztosítja. hogy A-nál a nyomás 
nagyobb. mlnt B-nél. Hasonlókép
pen, ha a folyadék elhagyja a B sza
kaszt. és újra a csö tágabb szakaszá
hoz érkezik, le kell lassuln1a, ami azt 
jelenti, hogy egy balra mutató erönek 
kell hatnia. vagy másképp: a széle
sebb csóben nagyobb nyomásnak 
kell lennle, mint a keskenyebben. 
Mindez könnyen Igazolható, ha a víz
szintes csóhöz három helyen függöle
ges csöveket forrasztunk az ábrán 
látható módon. 

RÉTEGES ÁRAMLÁS 

TURBULENCIA 

ÖRVÉNYEK 

D[. 4. Anyagi habnazok 

PJ 

4.3.2 Örvények 

_] _____ __ _ _ _ ó. p 

_
lj_ 

42. ábra. b) A repülőgépszárny mükö
dési elve (erősen egyszerűsítve) 

A folyadékok áramlására vonatkozó Bernoulli-féle gondolatmenet a fel
lépó belsó súrlódás Iniatt módosításra szorul. Viszonylag vékony csövek 
és kis sebességek esetén a tapasztalatok szertnt réteges iramlás alakul 
ki. Ez azt jelenti, hogy a fellépó adhézió Iniatt egy vékony vízréteg a csó 
felszínéhez kötódik, e rétegtól kezdve pedig a csó közepéig folyamatosan 
nó az áramlás sebessége. Ha a sebesség egy határérték fölé nó, bonyo
lult, ún. turbulens (kavargó) áramlás alakulhat ki. 

Ha két különbözó sebességű folyadék vagy gáz érintkezik vagy ha az 
áramló folyadék útjába valamilyen szilárd tárgy kerül, örvények kelet
keznek. 

43. ábra. Az örvények keletkezése 
Az ún. határréteg-elmélet (Prandtl, 1 904) a következöképpen magyarázza a je
lenséget. Van a szilárd felület mellett egy olyan vékony réteg - a határréteg -, 
ahol az áramlás sebessége 0-ról a test által már nem befolyásolt értékig válto
zik. Az örvényképzödés itt zajlik le. Közvetlenül az áramlás megindulása után 
röVid ideig szimmetrikus sebességeloszlás valósul meg: az ábrán látható A és B, 
ún. torlódás! pontokban és azok közelében (így P-ben és Q-ban ls) a sebesség 
gyakorlatilag nulla, a nyomás Viszonylag nagy. A C és D helyeken Viszont a se
besség nagy. s ezért a nyomás kicsi . A nyomáskülönbségböl származó erö a ré
szecskéket P-tól C-ig gyorsítja. s ha nem lenne súrlódás, az Itt megszerzett 
mozgásl energia éppen elegendö volna ahhoz. hogy a növekvö nyomás ellené
ben C-ból B-be Vigye. Mlvel azonban van súrlódás. a részecske már R-nél meg
áll és a csökkenö nyomás irányában, C felé kezd Visszafelé haladni. Egyúttal 
forgás ba is jön a külsö és belsö oldalára ható súrlódási erök különbözö nagysá
ga miatt. Ily módon a test mögött két ellentétes forgásirányú örvény keletkezik. 
Ezek bizonyos határig növekednek, majd leválnak a teströl. és az áramlással 
együtt továbbhaladnak, míg a test mellett újabb örvények keletkeznek. 
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IX. 4.3 Az áramló folyadékok és gázok 

44. ábra. Kánnán Tódor (1881-1 963) magyar mérnök és fizikus 
Budapesten, Göttingenben. majd Aachenben tanított. 1 9 1 1 -ben fejtette ki 
örvénysorelméletét. Évtizedekkel később, amikor az arnelikai Tacoma-függöhíd 
egy szélvihar következtében leszakadt. Kármán az örvénysorelmélet alkalmazá
sával mutatta ki a tervezéskor elkövetett hibát. A háború után a turbulens 
áramlásokkal foglalkozott. amí lehetővé tette. hogy megoldja a szuperszonikus 
(hangsebesség fölötti) repülés több alapvető problémáját. Az arnelikai 
Pasadenában kezdett rakétakutatással foglalkozni. Irányítása alatt álló JPL (Jet 
PropuJsion Laboratory, Sugárhajtás-kutató Laboratórium) lett az asztronautika 
egyik központi intézménye. Részben ennek köszönheti sikerét a Hold és a boly
gók kutatásában nagy eredményeket elérő NASA-program. 

Az örvényeket tanulmányozó magyar tudós, Kármán Tódor állapítot
ta meg, hogy az örvények felváltva válnak le, s jellegzetes "örvényutat" 
futnak be. Ez okozza pl. a zászlók lobogását. 

45. ábra. a) örvények egy szilárd 
test mögött 

45. ábra. b) örvénysarok 

Az örvények meglehetősen stabil képződmények. Ezért válhatnak ve
szélyessé pl. a folyóban úszóknak. Pusztító erejü légörvény a tornádó. A 
mérsékelt övezet éghajlatát alapvetően meghatározzák az egymással el
lentétes forgásirányú ciklonok és anticiklonok A ma elfogadott elméle
tek szerint maga a Naprendszer, sőt a Galaxis is örvénylő gázfelhőkből 
jött létre. 

4.3.3 A közegellenállás 

Ha egy folyadékba vagy gázba teljesen belemerülő test a közeghez képest 
állandó v sebességgel mozog, a közeg a test alakjára jellemző fékezőerő
vel hat rá. Ez az ún. közegellenállás (hidrodinamikai ellenállás) ele
gendően nagy sebességek esetén főként a test mögött keletkező örvé
nyek erősségétől függ. Legkisebb a közegellenállása az .. áramvonalas" 
testnek, amely mögött nem keletkeznek örvények. Nagyjából ilyen a ha
lak és a delfinek alakja. A közlekedési eszközöket tervező mérnökök is fi
gyelembe veszik ezt az alakot. (Hangsebesség fölött, amikor a levegő 
összenyomhatóságától már nem lehet eltekinteni, nem az áramvonalas 
alak a legkisebb közegellenállású.) 

399 

� Descartes kozmológiája VI1.3. 1 .2 
� légörvények VIII.2.5.3 

KÖZEGELLENÁLLÁS 

ÁRAMVONALAS TEST 
� konvergens fejlődés az evolúcióban 
XXVI. 
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Summa 

� a víz kivételes viselkedése XXII. 

TÉRFOGAT- ÉS ALAKÁLLANDÓSÁG 

KRISTÁLYRÁCS 
� III .8.2 
� a diffúzió mecharúzmusa IX.4. 1 . 2  

46. ábra. Ellenállás nyíróerőkkel 
szemben (modell} 

AMORF ANYAGOK 

� rácstipus és tulajdonság XXII. 

�. 4. Anyagi habnazok 

Az áramló gázok és folyadékok nyomása annál kisebb, minél na
gyobb az áramlás sebessége (Bernoulli-elv). Ha az áramlás sebessége 
kicsi, réteges áramlás jön létre, ha nagyobb, örvények keletkeznek. 
Az örvények magyarázatához figyelembe kell venni az adhéziót és a 
folyadék belső súrlódását is (határréteg-elmélet). Az örvények az 
egész természetben elteijedt, stabil képzödmények. A keletkezö örvé
nyek döntően megszabják a testek alaktól függö közegellenállásának 
nagyságát. 

4.  4 A szilárd testek 

4.4. 1 A kristályok 

A szilárd halmazállapotra a térfogat- és alakállandóság a jellemző. 
Ősszenyomhatóságuk még a folyadékoknál is nagyságrendekkel kisebb. 
Ennek alapján feltételezhető, hogy a részecskék (vagy a Boskovi�-mo
dellben: erőcentrumokJ még közelebb kerültek egymáshoz. mint a folya
dékokban, így a taszítóerők már kis hatásra is meredeken emelkednek. 
Ezt a hipotézist alátámasztja az a megfigyelés is, hogy a folyadék-szilárd 
átmenetkor, fagyáskor a térfogat általában csökken. Az alakállandóság 
és rugalmasság. amely az oldalirányú . ún. nyíróerőkkel szembeni ellen
állás következménye. legkönnyebben úgy magyarázható, ha föltesszük, 
hogy a részecskék egy többé-kevésbé szabályos és tömör szerkezetet. 
kristályrácsot alkotnak. 

A diffúzió szilárd testekben olyan lassú, hogy gyakorlaWag általában 
elhanyagolható. A modell ezt a jelenséget úgy magyarázza. hogy a hő
mozgás energiája kevés a részecskék rácspontokból való kiszakitásához. 

A feltételezett szerkezet gyakran szabad szemmel is jól látható kristá
lyok formájában nyilvánul meg. A kristály síklapokkal határolt szabá
lyos geometriai alakzat. amely sokszorosan ismétlődve hozza létre a tes
tet. Feltünőek a kősó, a cukor vagy a kvarc kristályai. Ha ezekre 
ráütünk. önmagukhoz hasonló, csak jóval kisebb kristályokra hasad
nak szét. Az anyagokjelentős részében. pl. a fémekben, szabad szemmel 
ugyan nem látszik a kristályos szerkezet. mikroszkóp segítségével azon
ban kimutatható (mikrokristályos szerkezet) . Akár látható a kristály
rács. akár nem, léte közvetett úton bizonyítható. A kristályos anyagoknak 
ugyanis határozott és jellemző olvadáspontjuk van. Ez úgy magyaráz
ható, hogy az olvadáspont hőmérsékletén válik éppen akkorává a ré
szecskék mozgási energiája. amely elegendő a kristályos rend felbomlá
sához. Ha ez a rend szabályos és jellemző, akkor a felbontásához 
szükséges hőmérséklet is meghatározott és jellemző méretü. Ha ez nincs 
így, a test szabálytalan. amorf belső szerkezetü. 

4.4.2 A kristályok szerkezete 

A dán Niels Stensen (Nicolaus Steno, 1 638- 1 686) toscanai udvari orvos 
volt az első. aki hegyikristályt vizsgálva megállapította, hogy az azonos 
helyzetü kristálylapok által bezárt szög állandó. Ettől kezdve a kristály
formákat már nem a véletlen változó müveinek, hanem természettörvé
nyek szerint fölépült képződményeknek kezdték tekinteni. A német 
Johann Friedrich Hessei ( 1 796- 1 872) 1 830-ban szimmetriaviszonyaik 
alapján foglalta máig is elfogadott rendszerbe a lehetséges kristályfor-
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má.kat. Hamarosan kiderült e kutatások gyakorlati jelentősége is. A tár
gyak keménysége, rugalmassága, megmunkálhatósága, és egy sereg 
más tulajdonsága is nagymértékben függ attól, hogy milyen és mekkora 
kristályok építik fel. Föltünt, hogy a kristályok keménysége általában 
nem azonos a tér különböző irányaiban, hanem ún. hasadási síkok je
lölhetők ki bennük. E tapasztalattal összhangban föltehető, hogy az ide
ális kristály szabályos belső rendet mutat, térben ismétlődő azonos 
egységekből, elemi cellákból áll. E cellákat úgy kapjuk, hogy egy tetsző
legesen kiválasztott részecske tartózkodási helyét - a rácspontot- kép
zeletben összekötjük a három, térben hozzá legközelebb esővel, majd 
ezeket az ábrán látható módon párhuzamos vonalakkal kiegészítjük. Ily 
módon olyan alakzathoz jutunk, amelynek szögei és részecsketávolságai 
(rácsállandói) az egész kristályra jellemzőek. Az elemi cellás elrendeződést 
Max von Lauének (1879-1960) 1921-ben kisérleti úton sikerült igazolni. 

A kristályos testek térfogata függ a hőmérséklettől: általában egyene
sen arányos vele. Ezt a legegyszerubb úgy magyarázni, hogy a részecs
kék (erőcentrumok) a rácspontok körül a tér minden irányában rezeg
nek, s e rezgések mértéke (amplitúdója) arányos a hőmérsékletteL Mivel 
rezgés közben egymás taszítási erőterébe lépnek, míntegy "szétlökik egy
mást": a kristály tehát tágul. 

4 7. ábra. A kristályos állapot Dalton·Bo�kovié:féle modellje 
A részecskéket összekapcsoló rugók ellenállnak a préselésnek is, a széthúzás
nak is . ugyanakkor szabad rezgést engednek e részecskéknek a rácspontok 
körül. 
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Az a, b, c távolságok, és az u. [3. y szögek is állandóak. és az adott kristályra jel 
lemzők. 
48. ábra. b) Mamedov: Egység 
Azonos elemek ismétlődéséből álló kép, melyből többféle módon emelhetők ki 
.elemi cellák". 

4.4.3 A kristályok növekedése 

Ha egy folyadék fagyáspontja alá hül, vagy ha egy oldat koncentrációja 
egy határérték fölé emelkedik, megindulhat a kristályosodás folyamata. 
Előbbire a tavak befagyása, utóbbira a tengeri só lepárlása lehet példa. E 
folyamatokban közös, hogy a rendezetlen részecskeeloszlás hosszú távú 
renddé alakul. A kristályosodás kiindulópontját gócpontnak nevezik. 
Ez gyakran valarnilyen szennyeződés, pl. a hópelyhek a lebegő porsze
mek köré kristályosodhatnak. úgy látszik, hogy a kezdeti feltételek alap
vetően befolyásolják a továbbiakat. A kristálynövekedés vizsgálata tehát 
a szilárd testek sok tulajdonságára fényt deríthet. 

401 

HASADÁSI SÍKOK 

KRISTÁLYOSODÁS 
� folyadékok belső rendje IX.4.2. 1 

GÓCPONT 
� csapadékképződés V111 .2. 3 
--+ halmazállapot-változások IX.4.5 
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49. ábra. Növekvő kristályról ké
szült mikrofotó 
Jól mutatja a rétegek egymásra épü
lésé nek irá nyát. 

50. ábra. Afelépülő kristályformá
ja nemfeltétlenül azonos az elemi 
celláéval 
Jobb oldalt: az elemi cellák (kockák) 
erösen na gyítva a kristály egy lapja 
mentén. 

HASADÁS ÉS MÁLLÁS 
f- külsö felszínformáló erök VIII.4. 
f- metastabi l  helyzet VI. 9.  5 

f- Platón: III.8.2 

.. EMLÉKEZŐ KRISTÁLYOK" 

LÁGYULÁSI TARTOMÁNY 

AMORF ÁLLAPOT 

IX. 4. Anyagi halmazok 

Kisérlet 
Tömény konyhasó vagy réz-szulfát -oldatba lógassunk cérnaszálatt 
Rázkódásmentes helyen hagyjuk hülni és párologni a folyadékot. Fi
gyeljük meg a kiváló kristályok alakját és elhelyezkedéséti 

A krtstályok oly módon növekednek, hogy a rácssíkok mentén a ré
szecskék ú jabb és ú jabb rétegei rakódnak rá. Ha a növekedés a tér min
den irányában egyenlő sebességgel történne az elemi cellák síkjai men
tén, akkor a krtstály formája megegyezne az elemi celláévaL Néha ez így 
is van, pl. a kősó (NaCl) esetében. Gyakoribb azonban, hogy a rácsréte
gek nem azonos kiterjedésűek az alattuk lévőkkeL Ekkor lépcsőzetes 
egymásra rakódással az elemi cellától eltérő szimmetriájú formák, pl. 
éleket, csúcsokat tompító krtstálylapok jönnek létre. 

A krtstály alakja a tapasztalatok szerint anyagi összetételén kívül 
gyakran a krtstályosodáskor uralkodó hőmérséklettől is függ. A kvarc 
krtstályai ennek ismeretében geológiai .. hőmérőként" is használhatók. 

Ha sok gócponton párhuzamosan indul meg a krtstályosodás, akkor 
az egymással érintkezésbe kerülő apró krtstályok véletlenszerű síkok 
mentén nőnek össze: a későbbiekben e vonalak mentén hasad, mállik 
először az ásvány. A rendeződéshez idő is kell: a túl hirtelen lehűlés 
olyan helyzetben dermeszti meg a részecskék hőmozgását, amely ener
getikailag kedvezőtlen, metastabilis állapotot eredményez. Általában így 
jönnek létre az amorf anyagok. 

A természetben ritka a teljes rendezetlenség, de a tökéletes rend is. 
Ideális krtstályokat valószínűleg nem is lehet növeszteni, a tökéletes 
geometriai forma: idea. De már a megközelítőleg tökéletes formáknak is 
meglepő tulajdonságaik vannak. A speciális körűlmények között növesz
tett vékony ónkrtstály százszor szilárdabb a "közönséges" ónnál, s hajlí
tás, deformálás után enyhe melegítés hatására pontosan visszanyeri 
eredeti alakját. Mesterséges krtstályokat ma gyakran rázkódás- és 
szennyeződésmentes közegben, űrhajókban próbálnak előállítani. 

4.4.4 Amorf szerkezet 

Az anyagok egy jelentős csoportja nem olvad meg egy adott hőmérsékle
ten, hanem vagy lassan meglágyul egy hőmérséklet-tartományban (üveg, 
gumi), vagy részecskéi szétbomlanak, károsodnak, még mielőtt folyé
konnyá válhatna (fehérjék, cellulóz). Ezek az amorf anyagok (morphé, 
görögül, alak; amorf= "alaktalan"). Előfordulhat, hogy ugyanannak az 
anyagnak létezik krtstályos és amorf változata is (pl. az elemi kénnek). 
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Kísérlet 
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5 1 .  ábra. Kvarc HhómérőH 

A kvarc el térö hömérsékleten el térö 
kris tályformáka t vesz fel. Balra : ma
gas. középen : alacsonyabb höfokon. 
jobbra : 573 °C alatt. 

52. ábra. Törött üvegfelülete 
Az amorf anyagokban sem szabad 
szemmel .  sem fénymikroszkóppal 
nem vehetö észre kris tályos . geome t
riai rendeze ttség. 

Kristályos ként (Sa) kémcsóben megolvasztva, majd a sárga folyadékot hirtelen hideg vízbe öntve amorf, gu
miszerú kéncsepp keletkezik. Néhány órás állás után megkeményedik: megindul a belsó átrendezödés, 
kristályosodás folyamata. 

Az amorf testek- metastabilis helyzetük Iniatt-energetikailag ked
vezőtlen állapotban vannak, ezért előfordul, hogy lassan rendeződnek, 
stabil. kristályos módosulattá alakulnak. Az átrendeződés sebessége 
erősen függ a hőmérséklettőL 

A szllárd anyagok alakja és térfogata közel állandó, bennük diffúzió 
alig lehetséges. Ez arra utal, hogy a részecskék helyzete rögzített, tér
kitöltésOk szaros. Ha a részecskék szabályos geometriai rend szertnt 
helyezkednek el, krtstályos, ha pedig többé-kevésbé véletlenszerúen, 
akkor amorf anyagokról beszélünk. A krtstályos anyagok olvadás
pontja határozott és jellemzö, az amorfoké nem. A krtstály elemi cel
lákból épül fel. A felépüléskor (kristályosodáskor) elkerülhetetlenül 
fellépő hibák csökkentik a kristály belsö rendjét, befolyásolják me
chanikai tulajdonságait. A természetben a teljes rend és a teljes ren
dezetlenség közti skálán sokféle átmeneti formával találkozhatunk. 

r me tas tabil állapo t VI.9 . 5  

Summa 
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PÁROLGÁS, LECSAPÓDÁS 
-t dinamikus egyensúly IX. 3 . 3 

TELÍTETT GőZNYOMÁS (TENZIÓ) 
� csapadékképzödés vm. 2 . 3  

FORRÁSPONT, OLVADÁSPONT 
� V1.9 . 3. 1 

OLDÓDÁS, FAGYÁS 

SZUBLIMÁCIÓ 

PAPIN-FAZÉK . .KUKTA" 

ut. 4. Anyagi habnazok 

4.5 Halmazállapot-változások 

4. 5.1 Az átalakulások típusai 

Ugyanaz az anyag általában három különböző halmazállapotban- szi
lárd, folyékony. gáz - létezhet. A halmazállapot-változások hétköznapi 
elnevezéseit a séma mutatja. 

l FOLYADÉK l 
lecsa� � � �párolgás fagyás� �.---.---, 

� krtstályosodás . SZIUJID 

� Szubllmáctó � 
A folyadék részeeskéit egyedül a hőmozgás is eltávolíthatja egymás

tól, ha a kérdéses részecske olyan irányú és nagyságú sebességre tesz 
szert, amely már elegendő ahhoz, hogy kiszakadjon a szomszédok von
záskörzetéból. Ez történik párolgáskor. Ennek fordítottja a lecsapódás 
(kondenzáció). Zárt rendszerben e két folyamat dinamikus egyensúlyra 
vezet: amikor a párolgás sebessége megegyezik a lecsapódáséval, a fo
lyadék fölött telített gőz alakul ki. A telített gőz nyomása (tenziója) a ta
pasztalatok szerint az anyagi mínőségen kívül csupán a hőmérséklettól 
függ. Ha a lehűléskor a gőz eléri és túllépi telitési pontját- harmatpont
ját -. a .. fölösleg" lecsapódik. Azon a hőmérsékleten, amelyen a folyadék 
gőzeinek nyomása eléri a légnyomás értékét, a heves párolgás már nem 
csupán a felszínen, hanem a folyadék belsejében is megindulhat. Ez a 
forráspont. E hőmérséklet fölött az adott nyomáson a folyadékrészecs
kék közti vonzás már nem tudja legyőzni a hőmozgás hatását. 

A szilárd, kristályos testek olvadása az olvadásponton következik 
be, hőenergia hatására. Megszünhet azonban a kristályrács rendje vala
mely folyadékkal (oldószerrel) való kölcsönhatás miatt is. Ez az oldódás. 
Ha kémiailag egységes folyadék lehűl, a fagyásponton megfagy, ha vi
szont több anyagból álló elegyet hű tünk, a kevésbé oldékony kiválik, ki
csapódik (kristályosodás). A fagyáspont tehát megegyezik az olvadás
ponttal, bár előfordulhat, hogy tiszta oldatot lassan hütve egy ideig a 
fagyáspont alatt is folyékony marad (túlhütés). 

A szilárd testek párolognak is. Ez a szublimáció. Mértéke légköri 
nyomáson általában csekély, némely anyag esetében azonban jelentős 
(naftalin, fagyasztott széndioxid = .. szárazjég", jód). 

4.5.2 A fázisdiagram 

A halmazállapotok nemcsak a hőmérséklettől, hanem a nyomástól is 
függenek. Ezt először Denis Papín (1674-1712/14) francia természetbú
vár fedezte föl (1680). Papín olyan gőzfazekat fejlesztett ki, melyet túl
nyomást szabályozó szeleppel látott el. A Papin-fazékban (a mai kukta 
ősében) a légkörinél nagyobb nyomás uralkodott. magasabb hőfokon 
forrt a víz, ezért a rágós húsok is igen puhára főttek benne. A Papín-fa
zék módosításával előállitható olyan berendezés, melyben egyidejűleg 
mérhető és változtatható a nyomás és a hőmérséklet is. így a forrás
pont-görbe pontról-pontra megmérhető. 
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53. ábra. Denis Papin {1647-1 712/1 4).francia tennészetbúvár, feltaláló 
Orvosi tan ulmányokat folytatott, majd Pár tzs ban H uygens. London ban R Boyle 
asszisztense lett. H ugenotta vallasa miatt Fran ciaorsz agban nem tűrték meg. 
1 68 7-től Németorsz agban élt. 1690- ben megépítette els ő d ugatty ús gőzgépét. 
amivel hajót kívánt hajtani. Sa j at készítésű lap atkerekes járművével a Fulda fo 
lyón ind ult el . a gyanakvó hajósok azon ban összetörték tal á.lmányat. Ezután 
Angliá ba költözött . ahol nyoma veszett. 

Az anyagok különböző halmazállapotait a különböző hőmérséklet- és 
nyomástartományokhan legegyszerűbben az ún. fázisdiagramokon le
het áttekinteni. A fázisdiagramokon az egyes tartományokat határoló 
görbék olyan állapotokat jelentenek, amelyekben az anyag két különbö
ző halmazállapota egyszerre létezhet egyensúlyi körülmények között. Az 
54. ábra a víz fázisdiagramját mutatja. 

4.5.3 Energiamérleg 

A halmazállapot-változások jellegzetes energiaváltozásokkal járnak Szi
lárd anyagot melegítve a befektetett energia egy pontig arányos hőemel
kedést idéz elő (fajhó1. A folyamatban a hőenergia a részecskék mozgási 
(rezgési) energiájává válik, de az egyes részecskék rezgéseinek közép
pontja mindvégig ugyanott marad. Az olvadásponton (fagyásponton) hir
telen változást tapasztalunk minda,ddig, amíg marad szilárd (kristályos) 
anyag az olvadékban, annak hőmérséklete nem emelkedik az olvadás
pont fölé. 

Legegyszerűbb magyarázat a jelenségre, ha föltesszük, hogy a befek
tetett hőenergiát ilyenkor a rácsszerkezet szétrombolása emészti fel. 
Fordított esetben, kikristályosodáskor természetesen ugyanez a hő
mennyiség felszabadul. Nagyságát számszerűen az olvadáshö mutatja 
meg. 

A folyadék melegítése hasonlóan energiaigényes, mint a szilárd anya
goké, az arányossági tényező azonban más. Ez a folyadék fajhője. Egy
ségnyi tömegü folyadék elpárolgása is höt igényel: ez a párolgáshö. Ma
gyarázata az, hogy éppen a legnagyobb mozgási energiájú molekulák 
hagyják el a folyadék felszínét, a folyadékfázisban maradók átlagos moz
gási energiája, azaz a párolgó folyadék hőmérséklete csökken. A folyadék 
forráspontján hasonló jelenség játszódik le, mint olvadáskor: a hőmér
séklet mindaddig nem emelhető tovább, amíg van folyadék. A befektetett 
energiát ilyenkor a rövid távú rend szétrombolása emészti fel. Forrás
pontján lévő folyadék egységnyi tömegének gőzzé alakításához szüksé
ges energia a forráshö. Méctékegysége szintén J /kg. 

Hőigényes folyamat a szublimáció is (szublimációs hő). 

54. ábra. A vizfázisdiagramja 
J =jég, V = víz . G = gőz: h = hármaspont, krit = kritik us h őmérséklet és nyo
m as ;  1 :  olvad asi .  2 :  telitési gőznyom asi, 3 :  sz ublimációs görbe. Pontozott vonal 
jelzi az atlagos földfelszíni nyom ason ( l  0 5 Pa = l atm) mérhető olvad as- és for
ráspon t -értékeket. 
Az ( 1 )-el jelölt olvad asi görbe pontj ai a jég és a víz keverékének felelnek meg. A 
(2) szamú telitési gőznyom as görbével megha wozott h őmérséklet- és nyom as
értékek esetén víz és telített vízgőz kerül egyens úlyba. A (3) szamú szublimációs 
görbe pontjaiban vízgöz és jég létezhet e gyütt. A H hármaspontban pedig mind 
három halmaz allapot egyens úlyban van (víz esetén ez: 0,01 •c. 602,6 Pa). A fa
zisdiagramról leolvasható , hogy 602 Pa-ná.l alacsonya bb nyomáson a jég nem 
olvasztható meg: a folyadék á .llapot "kihagy asával" szubllm á.l. 
A nyomás növelésével a víz forraspontja is nő ( Papin-fazék). A mérések tan úsá
ga szertnt azon ban csak egy határértékíg. Az ún. krltikus nyomás és h6mér
séklet felett a vízgőz már nem cseppfolyósitható (371 •c. 22 1 -10 5 Pa) .  

405 

�a víz fajhőjének szerepe V 111 .2.4.2 

� óceáni éghajlat Vlll . 5.3.2 

OLVADÁSHÖ 
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Summa 

IX. 4. Anyagi halmazok 

A balmaz.á11apot-változások során az energia-változások ls jelzik. 
hogy Ilyenkor min6séglleg új szerkezet jön létre. A tapasztalatok eze
rint a rendezettebb állapot megszüntetése mlncUg endoterm (olva
dáshő, forrásbó, szublimáctós hő), létrejötte pedig exoterm folyamat
(fagyáshő, lecsapódási hő). 

Kérdések, problémák 

L A táblázat a C02-gáz viszkozitását mutatja (15 °C-on), különböző nyomásokon. Milyen következtetés von
ható le belőle? Milyen magyarázat adható rá? 

p (Hgmm) viszkozitás eP (centiPoise), 0,01 g/(cm·s) 
760 0,0149 
380 0,0149 

20 0,0148 
2 0,0147 
0,6 0,0138 

2. Adszorbeálódna-e a (daltoni) ideális gáz? 

3. A légnyomás fölfelé haladva folyamatosan csökken (barometrtkus nyomáscsökkenés), Mi ennek az oka? 
Ideális gáz esetében is tapasztalnánk-e ezt a jelenséget? 

4. a) Milyen következménnyel járna, ha a 33. ábra kisérleti berendezését úgy módosítanánk, hogy a bura 
alatt növeljük a gáznyomást? 

b) Hogyan befolyásolná az eredményt a hőmérséklet növelése? 

5. Mi a hasonlóság és a különbség a kémiai reakció egyensúlyi állapota és az adszorpció-deszorpció egyen
súly között? 

6. A folyadékok viszkozitása kb. százezerszerese a gázokénak. Hogyan magyarázható ez? 

7. a) Helyezzünk el egy-egy �csöppet először tiszta, majd zsírozott üveglapral Melyiken terül szét jobban? 
Miért? 

b) Ismételjük meg az előző kisérletet ultrás vízzel és petróleummal isi Milyen következtetéseket vonhatunk 
le? 

c) Tervezzünk kisérletsorozatot az előző kisérlet ismeretében különböző anyagok felületi feszültségének 
számszerű összehasonlításárai 

8. Tömény alkohol és víz elegyítésekor az össztérfogat kisebb lesz, mint a résztérfogatok összege. Milyen kö
vetkeztetést vonhatunk le ebből a megfigylésből a folyadékok szerkezetére vonatkozóan? Lehetne-e ezt a je
lenséget "daltoni módon", apró golyócskákkal modellezni? Alkalmas-e a magyarázatára a Boskovi�-féle 
modell? 

9. Pudingban áztatott mazsolaszemek egy része megduzzad, más részük nem. Mi lehet a különbség oka? 

10. A szikes föld ozmózisnyomása a benne lévő Na-ionok miatt igen magas. Miért nem él meg a legtöbb növény 
az ilyen talajban? Mi a ftzikai-kémiai feltétele annak, hogy egy növény gyökere elláthassa feladatát? 

l L Valaki úgy kiván fertőtlenített akváriumvizet készíteni, hogy felforralja, majd lehűtés után belehelyezi a 
halakat. Mit fog tapasztalni? Miért? 

12. Mekkora erőt kell egy hidraulikus emelő d1 =4 cm átmérőjű dugattyújára kifejteni, hogy a�= 30 cm átmé
rőjű másik dugattyú a 250 kg súlyú terhet emelje? 

13. Hasonlitsuk össze az arkhimédeszi emelő és a Pascal-féle hidraulikus sajtó működésétl Milyen gyakorlati 
előnye miatt alkalmazható a hidraulikus sajtó olyan esetekben is, amikor az emelő nem? Mi a hidraulikus 
sajtó .sebezhető pontja"? 
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14. A nyitva hagyott ajtót ide-oda csapdossa a szél, de könnyen be is csaphatja. Mi e jelenség aerodinamikai 
magyarázata? 

15. Hogyan lehetséges. hogy a repülögép szárnyának helyzetét módosítva a pilóta hol emelkedést, hol süllye-
dést, hol pedig fékezést ér el? 

16. Mekkorára nöne egy tökéletes (ideális) kristály? Szükségképpen a rend megbontását jelenti-e a test határa? 

17. Exoterm vagy endoterm folyamat az amorf anyagok kristályosodása? 

18. Tiszta levegöjű helyeken általában nagy pelyhekben hull a hó, a szennyezett városokban apró szemcsék
ben. Mi a különbség oka? 

19. Folyadéknak vagy szilárd anyagnak tekinthetö-e az aszfalt 20°C-on? És 60°C-on? Hogyan függ egy ilyen 
test viselkedése az öt érö eröhatások gyorsaságától, hirtelenségétöl? 

20. A szilárd naftalin nem olvad meg. hanem szublimál. Létzezhet-e más körülmények között a folyékony naf
talin is? (A válaszadáshoz sagítséget ad a fázisdiagram. A vízét ld a 54. ábrán!) 

21. Magashegységekben nehéz puhára fözni a babot, a húst. Mi a jelenség oka? 

22. Az autó szélvédö üvegén vékony jégréteg van. 5-6 km/h sebességgel haladva néhány perc után tiszta a 
szélvédö (fűteni nem kell). Hová tűnt a jég? Miért nem következik be a jelenség álló autón? 

23. A víz fázisdiagramja segítségével határozzuk meg. hogy (kb.) hány fokon olvad a jég és forr a víz 0,01 atm 
(=1000 Pa) és 100 atm (107 Pa) nyomáson! 

24. A Vénusz felszíni hömérséklete kb. 450 °C, a nyomás a földi 90-100-szorosa. A Mars felszíni hömérséklete 
erösen változö, egyenlítöjén nyári délben +10 °C, éjszaka -70 oc is lehet. Keressük meg a két bolygó p/V 
adatainak megfelelö helyet a víz fázisdiagramján (54. ábra)! Milyen halmazállapotú lehet a Vénusz-beli és a 
Mars-beli víz? 

Irodalomjegyzék 
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Tigris! Tigris! ÉJszakánk 
Erdejében sárga láng, 
Mely örök kéz szabta rád 
Rettentő szimmetriád? 

Milyen katlan. mily egek 
Mélyén gyúlt ki a szemed? 
Szárnyra mily harc hőse kelt 
Aki e tűzhöz nyúlni mert? 

Milyen váll és mily művész 
Fonta szíved izmaü? És 
Mikor elsőt vert szíved, 
Milyen kar s láb bírt veled? 

Milyen pöröly? Mily vasak? 
Mily kohóban forrt agyad? 
Mily illlőre mily marok 
Törte gyilkos terrorod? 

S amikor befejezett 
Mosolygott rád a mestered? 
Te voltál, amire várt? 
Aki a Bárányt, az csinált? 

Tigris! Tigris! Éjszakánk 
Erdejében sárga láng, 
Mely örök kéz szabta rád 
Rettentő szimmetriád? 

William Blake: A tigris 
(Szabó Lőrinc fordítása) 
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l. A formák állandósága 

l .  l A faj 

1.1.1 Linné rendszere 

Mint minden más tudomány, a biológia is úgy született, hogy a kutatók 
megalkották sajátos fogalmait és módszereit. A biológia egyik alapfogal
ma: a faj. Bevezetése és elfogadtatása a svéd Karl von Linné (Carolus 
Linnaeus) érdeme. 

A természet rendszeres tanulmányozása és a földrajzi felfedezések, a 
gyarmatosítás eredményeképpen a XVIII. századra sok új állat- és nö
vényfajjal ismerkedtek meg a természetbúvárok. Az egymásnak ellent
mondó elnevezések hamarosan lehetetlenné tették az eligazodást. Több 
kísérlet is történt valamely egységes elv alapján történő csoportosításra 
(John Ray, Bemard de Jussieu). Ezek azonban nem teljedtek el. Linné 
alapötlete az volt, hogy az arisztotelészi logika szabályait kell tükröznie a 
neveknek: meg kell adni adni a nemzetség nevét (genus proximum) és a 
faji jellegzetességet tükröző második nevet is (differentia specifica). E 
kettős nevezéktan (melynek nyelve latin vagy görög) nemcsak nemzet
közi és pontos, hanem megmutatja azt is, hogy a faj logikailag mely hal
mazba tartozik. (A házi macska Felis catus, a vadmacska Felis silvestris, 
az amerikai puma Felis concolor, de már az oroszlán Panthera leo, a pár
duc Panthera pardus.) Linné javaslata alapján máig élő szabály az, hogy 
a névadás a fajt először leíró kutató joga (nevének kezdőbetüjét és a le
írás időpontját gyakran jelzik is a név mögött). így elkerülhetők a sokféle 
elnevezésből adódó félreértések. (Maga Linné több, mint 6800 fajt írt le 
így.) Az embert is besorolta - pusztán biológat lényként- a főemlősök 
közé, Homo sapiens L. ("bölcs ember") néven. 

Az áttekinthetőség kedvéért a nemnél (nemzetségnél) szélesebb rend
szertani kategóriákat is létrehoztak. Ma- kíbővítve Linné eredeti soroza
tát - a következőket használják: 

faj 
nemzetség 

család 
rend 

osztály 
törzs 

regnum (ország) 

Az egész rendszer nagyobb dobozokba csomagolt kísebb dobozok so
kaságára emlékeztet. 

Léteznek a fajnál kísebb kategóriák is. A más aHajba (subspecies, 
ssp.) tartozó egyedek néhány jellegben öröklötten eltémek egymástól, és 
önálló, többé-kevésbé élesen elhatárolt elteijedési területük van. Ilyen 
pl. a dolmányos és a kormos vaijú. A természetes változatoknak és az 
ember által fenntartott fajtáknak (varietas, var.) nincs önálló elteijedési 
területük, de különbségeik örökletesek Ilyenek pl. a kutyafajták. "A két
ségtelen változatokat- íija Linné - a közönség kényelmére vezesse be a 
rendszerező, de csak módjával, mert különben a játékos és sokformájú 
természetnek a végére sohasem ér." (Philosophia botanica). 

A X. fejezet címlapképe. Leonar
elo-kéztanulmány és egy kerekes 
óra szerkezete 
A mechanika kora az élő szervezetet 
is bonyolult gépezetként. szerkezet
ként írta le. 

f-- A vi lágatlasz V Il i. l. l 
f-- Humboldt VIII.5. 1 

1. ábra. ..Doboz a dobozban" - Lin
né rendszerének szemféltetése 
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3.ábra. A kannos varjú (Corvus 
corone corone} (sötét} és a dolmá· 
nyos varjú (Corvus corone cornix} 
(pontozott} elterjedési területe Eu· 
ró p ában 

X. l .  A formák állandósága 

2. ábra. Karl von Linné (Carolus Linnaeus} (1 707-1 778} svéd tennészettu· 
dós 
E fiatalkori képe lapp népviseletben ábrázolja a későbbi nagy tudóst. 
Apja papnak szánta, a fiatal Linnaeust azonban jobban érdekelte az élö tenné
szet és az ásványvilág. 1732-ben az uppsalai egyetem megbízásából tanul
mányutat tett Lappföldön. Beszámolója (Flora Lapponica. 1737) ismertté tette 
nevét. Orvosi diplomáját Hollandiában szerezte meg 1735-ben. Még ebben az 
évben megjelent későbbi nagy müvének, a Systema Naturae-nak (A Természet 
rendszere) elsö kiadása. Az ekkor még csak tíz oldalas kis füzet vált a modern 
rendszertan alapjává. Hollandiában megbízták. hogy rendszerezze egy dúsgaz
dag bankár botanikus kertjét és állatgyüjteményét. Miután itt fajismeretét ala
posan bövitette. visszatért Svédországba. Stockholmba. Már jómódú orvos volt, 
amikor a világ kezdte felismerni rendszerének hasznát. Özönlöttek az elismeré
sek: Linnaeus lett a Svéd Tudományos akadémia egyik alapitája és elsö elnöke. 
létrehozta a Természettudományi Múzeumot (Museum rerum Naturalium, 
1745). 1753-ban a svéd király személyesen avatja lovaggá. 1762-töl nemes. 
neve ettöl kezdve: Karl von Linné. A munka megszállatja volt: 72 könyvet írt 
a növények. állatok. ásványok rendszerezéséröl. de átlalkulásukról is 
(Metamorphoses plantarum: A növények átváltozása. l 755). 

A kettös nevezéktan önmagában csak a megnevezés módját rögzíti, ám 
nem ad támpontot arra, hogy a rendszerezö minek alapján csoportosít
son. azaz mi legyen a felosztás logikai alapja. Munkájának növénytani 
részében Linné az ivarszerveket, a porzók és termök számát, elrendezö
dését tekinti alapnak. az em l ösök körében a fogazatot stb. A szempontok 
kiválasztása önkényes, a tudósnak egyedül arra kell vigyáznia, hogy 
kulcsa egyértelmű legyen, azaz a határozás munkáját a gyakorlatban is 
lehetövé tegye. Linné maga is jól tudta, hogy rendszere nem a vizsgált fa
jok rokonságát, hanern saját elképzeléseit tükrözi, azaz mesterséges. A 
természet valódi rokonsági kapcsolatait megmutatá természetes rend
szert csak célul tűzhette ki, megvalósítani nem tudta. 

Ma már szinte érthetetlen az a lelkesedés, amit Linné a természettu
dományok, különösen a botanika iránt keltett. Az állatok, növények és 
ásványok gyüjtése és rendszerezése divattá vált, a botanikát .scientia 
amabilis" -nek "kedves tudomány" -nak nevezték. A XVIII. , de még a XIX. 
század kezdete is a lelkes és szorgalmas gyűjtögetés jegyében telt el. 

E munkából magyar tudósok is kivették a részüket. Fazekas Mihály 
(1766-1828) Csokonai barátja és munkatársa, 1807-ben adta ki a Dió
szegi Sámuellel közösen írt .Magyar jüvészkönyvét", Linné nyomán. 
Kitaibel Pál (1757-1817) a kiváló botanikus és geológus kétszáz új nö
vényfajt írt Ie. ötven ma is az ö nevét viseli. 
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X. 1 . 1  A faj 

1.1. 2 Linné fixizmusa 

A faj ma a biológia egyik alapfogalma. Vajon a természetben is létez
nek-e fajok vagy csak a tudós elméjében? Ha léteznek: állandóak-e vagy 
változnak? Élesen elkülönülnek-e egymástól vagy átmenetek sorozatán 
keresztül vezetnek át egymásba? Linné nem szabatudós volt, hanem a 
terepen járva szerezte tapasztalatait. úgy látta, hogy az állat- és növény
egyedek szinte soha nem .tökéletesek", egyik példánynak tépett. másik
nak szakatlan színü a szinna, a harmadik termete apró stb. Kellő gya
korlattal mégis azonnal és egyértelműen fölismerhető, hogy a növény 
melyik fajhoz tartozik. A természetbúvár egyik alapélménye ez a föl- vagy 
ráismerés: maga a természet ilyen tagolt. Linné látta a variációk szinte 
végtelen sorát is, ezeket azonban csupán az alapformáktól való eltéré
seknek, kilengéseknek tartotta. A rendszerező feladata, hogy a variációk 
sokaságában meglássa a tipikus, az állandó formákat, a platóni érte
lemben vett ideákat. Ezek a fajok. 

A faj hagyományos meghatározása Linné szemiéietén alapul. Esze
rint az azonos fajba tartozó egyedek külsö-belsö tulajdonságaikban 
alapvetöen megegyeznek, egymással szaporodóképes utódok létre
hozására képesek. Ez a meghatározás nem csak az állandó formákat, 
hanem a formák átadásának (örökítésének) képességét is magában fog
lalja. 

A fajok- pontosabban a természeti formák- Linné szerio t változatla
nok. Ez a fajállandóság (fixizmus) elve. Linné ugyan logikai és gyakor
lati szükségszerüségként fogalmazta meg, azonban nem habozott, hogy 
megkísérelje feltevésének teológiai alátámasztását is. Híres megfogal
mazása szerint: .Annyifqjt számlálunk, ahány különbözőfonna kezdet
ben teremtetett." (.Species tot numeramus, quot diversae formae in prin
cipio sunt creatae"- a Systema Naturae előszavából). .Kétféle különbség 
van ezért a növények között: egyik a valódi különbség, a változatosság, 
amit az Alkotó mindenható keze hozott létre, másik a külső burok átala
kulása, ez a tennésze t játékos pillanatának műve. Megkülönböztetem 
ezért a Mindenható valódi fqjaitól a kertészek tennészetes eifqjzásait. 
Előbbiek a jelentősebbek Alkotójuk miatt- az utóbbiakat elutasítom- al
kotóik miatt. Előbbiekfennálltak és fennállnak a világ kezdete óta, utób
biak csak kinövések és csupán rövid ideig élhetnek" (Critica botanica, 
idézi: Benedek 1.) 

A tapasztalatok azonban élete vége felé óvatosabb megfogalmazásra 
késztették Linnét. Az alapformától jelentősen eltérő, hirtelen megjelenő 
variációk gyakran tartósnak bizonyultak. E tényt nehéz volt beleill eszte-
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4. ábra. Kitaibel Pál és néhány, ne
vét viselő faj 
Kitaibel Pál ( 1 75 7-18 1 7) nemcsak 
botanikusként, de geológusként és 
vegyészként is maradandót alkotott. 
A magyar hévforrások, ásványvizek 
kiváló lsmeröje volt. A börzsönyi 
ezüstércben fölfedezte a tellúrt 
( 1 798). 
Elöl Kitaibel-árvácska (Viola 
Kitaibeliana). hátul Kitaibel-köhúr, 
(Minuartia lariclfolia ssp.Kitaibelii) 
közöttük magyar gyik (Ablepharus 
Kitaibelii). 

� nominalizmus-univerzalizmus vita 
a középkorban V.5.2 

-t mennyiségi tulajdonságok 
eloszlása XXIII. 

� platóni formák III.8 

-t genetikai oka: XXVI. 

FIXIZMUS 

-t hány faj van? XXVII. 

-t mutációk XVII I. 
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f- deizmus VIJ.6 

f- az ös nemzés az ókorban III. l O. l .  

f- Leibniz monászai VIJ.3.2 
f- értelemcsírák Augustinusnál V.3. l 

5. ábra. Francesco Redi kísérlete 
az ősnemzéstan ellen 

� a  mikroszkóp XIV. 

� baktériumok XIII. 

� Pasteur XVIII. 

ÉLŐLÉNY CSAK ÉLŐLÉNYBŐL 
KELETKEZHET 

� az élet eredetének kérdése XXIX. 

X. l. A formák állandósága 

ni a fixista világképbe. Linné a Systema Naturae 1766-os kiadásából 
ezért egyszerűen kihagyta a híressé vált mondatot, és a következővel he
lyettesítette: 

.A Természet Isten változhatatlan törvénye, az a dolga, hogy legyen, azt teszi. amit 
tennie kelL " 

1.2 A sejt 

1.2.1 Az ősnemzéstan bukása 

Az ősnemzés ókori elmélete nem volt idegen a mechanika korától sem. 
Ha minden testre ugyanazok a törvények érvényesek, talán csak a ked
vező alkalom szükséges ahhoz, hogy az élettelen anyagból élőlény kelet
kezzen. Még az előreformált csírák tanával (preformáció) is össze lehetett 
egyeztetni ezt az hipotézist. hiszen ezeket a csírákat mindenhová oda le
hetett képzelni. 

Csakhogy az ősnemzéssel szemben már a XVII. századtól kételyek 
ébredtek föl. Az itáliai Francesco Redi pl. (1686-ban) egyszerű kísérlettel 
döntötte el: csakugyan a romló húsból keletkeznek-e a légynyüvek? A 
hús fölé üveghengert borított, tetejét tüllhálóval fedte le. A hús így is 
megromlott. de légynyüveknek nyoma sem volt benne. Látta viszont a 
tüllhálón izgatottan mászkáló dögleweket. és a háló szemei közt fönn
akadva megtalálta apró petétket is. Igy - legalábbis a légyről - kiderült, 
hogy ivarosan szaporodik, éppúgy, mint a nagyobb állatok. 

.Ezek a férgek mind megtermékenyítés által nemződnek és a rothadó anyag. me
lyen találhatók, csupán a helyet szolgáltatja, a fészket, ahová az állatok lera.Jgák 
petéiket a nemzés idején, és ahol a kikelö férgek táplálékot lelnek. leülönben állí
tom hogy soha semmilyen élőlény sem képz6d.ött még ilyen anyagbóL " 

Francesco Red !  ( 1 686) - idézi F. Jacob 

Érdekes módon éppen a mikroszkóp felfedezése adott új tápot az ős
nemzéstannak. A mind nagyobb nagyítású lencsék alatt egyetlen csepp 
vízben is apró lények százait pillantották meg, különösen, ha az táp
anyagban gazdag volt (pl. szennyvíz. állott húsleves stb.) Nehéz volt felté
telezni, hogy ezek a jószágok is ugyanúgy nemzik egymást, mint a 
nagyobb állatok. Valószínűbbnek tűnt, hogy magából a húslevesből ke
letkeznek, ősnemzéssel. Egy Lazzaro Spallanzaní nevü olasz kutató 
azonban alaposan felforralt húslevest úgy zárt el, hogy abba nem jutha
tott kívülről levegő, így a levegőben lebegő apró élőlények sem. Az így ste
rilizál t húsleves tetszés szerinti ideig eltartható volt: nem keletkeztek 
benne baktériumok. S bár az ősnemzéstan hívei szívósan védték elkép
zeléseiket- az utolsó kétségeket a XIX. században oszlatta el Louis Pas
teur- valójában már ekkor világossá vált, hogy élőlény csak élőlényből 
keletkezhet . 

• Az ember nem várhatja, hogy az ösnemzés tételétfélreteszik mindaddig, amíg en
nek érdekében komoly érveket nem tudunk hozni. Azért van ez így, mert ez, és a 
Föld felszínénl levő élet eredetének a kifürkészhetetlen titokzatossága rokon prob
lémák. Ez a tétel a legendás szömyeteghez hasonlítható, melynek nagyon sok. és 
szünet nélkül újraképz6d.ö feje van. Valamennyit el keU pusztítani." 

Pasteur ( 1 862) - Idézi: H. Leehevaller 
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6. ábra. Pasteur kisérletének vázlata 
Az ún . •  hattyúnyakú palackok" vékony üvegkapillárisban végződtek, amelyek 
lehetővé tették, hogy a palack légtere érintkezzék a levegővel. Ezekkel a különös 
lombikokkal mérte a döntő csapást Pasteur az ősnemzéstanra. 
Az ősnemzés hívei ugyanis nem fogadták el Spallanzani eredményeit, mondván, 
hogy a forralás elpusztította a levegőben lakozó .nemzőerőt" is. Pasteur beren
dezésében azonban a leves a forralás után is folyamatosan érintkezett a szoba 
levegőjével, a várt ősnemzés mégsem következett be, hiszen a baktériumok a 
porral együtt leülepedtek az üvegcső hajlatában. A nyak letörése után a leves 
hamarosan megromlott (lent). 

1.1.2 A sejtelmélet 

A minden élölényre jellemzó alapvetó szerkezeti egység, a sejt felfedezé
se Robert Hooke nevéhez köthetó. Hooke 1665-ben megjelent Micro
graphia című művében mikroszkóp segítségével tett felfedezései között 
lerajzolta a parafa kamrácskáit (celluláit) is. Mai tudásunk szerint ezek a 
parafa elhalt sejtjeinek sejtfalai voltak. Ezzel egyidöben Leeuwenhoek 
éló egysejtűeket - baktériumokat, maszatokat - pillantott meg mikro
szkópjában. 

Egyik felfedezésnek sem lett azonban messzemenó következménye jó 
150 éven át, amíg az ósnemzés-tan cáfolata szükségessé nem tette, hogy 
az élet bonthatatlan egységeit keresni kezdjék, s végül bennük találják 
meg. A sejtelmélet szerint (Schwann és Schleiden, 1838) e rnikroszkóp 
alatt látható testecskék nem csupán anatómiai egységek, hanem az élet 
folytonosságának hordozói is: m.inden sejt sejtből lesz. 

A sejt fogalma olyan szerepet játszott a biológiában, mint az atom fo
galma a kémiában. Megvolt már az a legkisebb egység, ami még az élet 
összes lényegi tulajdonságát hordozta, s azt nemzedékról nemzedékre 
továbbadta. Ugyanakkor- mint atomokból a vegyületek vagy polgárok
ból az állam - az éló sejtekból is fölépülhetnek nagyobb egységek. 

l .  3 A szervezet 

1.3.1 Sejttársulások 

Több sejt társulásának legegyszerűbb módja a kolónia (sejttársulás) 
képzése. Egyszerű vagy elágazó fonalakat több moszat, gomba és bakté
rium is alkothat. Gyakoriak a gömbszerű vagy lemezes kolóniák is. E 
társulási formákban az egyes sejtek önállósága nagy, legfeljebb néhány 
feladatra .szakosodnak" (specializálódnak). így például a sziklákhoz ta
padó fonalas maszatokban a fonal alapjánál rögzító sejt található, a csú
csi sejtek osztódnak, a fonal egésze fotoszintetizál. 

A gombákra. zuzmókra és maszatokra jellemzó telepek változatos 
alakúak, gyakran tekintélyes méretűek, s bennük különbözó feladatú 
(funkciójú) részek különülhetnek el. Az egyes sejtek azonban a telepek
ben is többnyire azonos vagy hasonló felépítésűek. 
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7.  ábra. Parafa cellulái, R.  Hooke 
rajza nyomán {l 665) 

KOLÓNIA 

� tengerek élővilága Vlll.5.5.2 
-) evoluciójuk XXIX. 

TELEPEK 
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8.  ábra. Példák a sejttársulásTa és 
a telepre 

a) Rivularia kékmaszat sejtfanalat 
b) Micracystls kékmaszat kolóniái; 
c) tözegmoha faj telepes teste 

SZÖVET 

--? turgor X.4.2.4 

--? növényi kiválasztás XIII. 

--? a fás szár vastagodása X.4. 1 
--? X. 3 .  l 
--? X. 4. l 

--? X.3 . 1 

--? X. 4. l 

X. l. A formák állandósága 

a) b) 

1.3.2 Növényi szövetek 

A szövetek jelentőségét előbb ismerték fel, mint a sejtekét A francia 
Bichat 1 80 1 -ben fejtette ki, hogy minden állati és növényi szervet né
hány, azonos eredetü, müködésü, és azonos módon szerveződő réteg: 
szövet épít fel .  Később mutatták ki, hogy minden szövetet sejtek alkot
nak, de a szövet tulajdonságainak meghatározásában nagy szerepe le
het a sejtek közti tér anyagának, a sejtközötti állománynak is. Jól fel
ismerhető szöveteket a növények között a harasztokban és a virágos 
növényekben találunk (de a mohákban is előfordulnak egyszeru típusa
ik), az állatvilágban általános, csak a szivacsok testére nem jellemző. 

A növényi szövetekre jellemző, hogy sejtjeik nagyok, tartásukat a 
sejtfal és a turgor együttesen biztosítja. A sejtek osztódóképességüket a 
szövet kialakulása után elvesztik (állandósult szövetek), csak speciálls 
helyeken őrzik meg végig (pl. kambium) . Gyakori, hogy a növény a sejtek 
anyagcseretermékeit a sejten belül raktárazza (zárványok, vakuolu
mok), ezért a citoplazma aránya az idősebb sejtekben csökken, el is tün
het. Az ilyen elhalt sejtek továbbra is fontos funkciót tölthetnek be a nö
vény szervezetében (pl. az edénynyalábokban). 

a) Osztódó szövetek 

Egyedül ez a szövettipus őrzi meg osztódóképességét. Elhelyezkedése 
szerint csoportosítják. A csúcsi osztódó szövet (csúcsmerisztéma) a 
hajtás- és a gyökércsúcs növekedését okozza. A kambium az edénynya
láb, illetve - gyürüvé záródva - az egész szár vastagadását eredményezi 
(fásszárúakban). A közbeiktatott osztódó szövet a pázsitfüfélék szárá
nak "bütykeiben" található, és a szártagok kétirányú megnyúlását idézi 
elő. 

b) Bőrszövetek 

A bőrszövetek a növény védelmére és a külvilággal való kapcsolattartás
ra szolgálnak. A leveleket borító elsődleges börszövet sejtjei szarosan 
záródnak, felszínüket gyakran párolgáscsökkentő kutikula borítja. illet
ve módosult szőrsejtek védik. Különleges jelentőségüek a gázcsere
nyílások állapotát szabályozó zárósejtek, melyek - a többi bőrszöveti 
sejttől eltérően - zöld színtestet is tartalmaznak. A gyökérfelszín (rhi
zodermisz) fő funkciója a sók és a viz felszívása. Sejtfalai vékonyak, 
egyes sejtjei megnyúlt gyökérszőröket képeznek. 
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A másodiagos és harmadlagos börszövetek akkor alakulnak ki, 
amikor a szár vastagodása miatt az elsődleges vékony réteg felszakad, s 
a képződő sebzési hormonok hatására paraanyagokból álló, vastag, szi
getelö kéreg alakul ki. Ahogy a fa vastagodik, a kéreg lepattogzik, s új 
képződik alatta. A repedéseken át a müködö kéreg levegót vesz fel .  

c) Szállítószövetek 

Feladatuk elsősorban a szárazföldi növényekben jelentős: a felszívott vi
zet és a benne oldott sókat juttatják a levelekbe, a kész táplálékot a nö
vény minden részébe. A szállítószövetek lágyszárúakban edénynyaláb
okba tömörülnek, melyek fásszárúakban késöbb egységes gyúrükké 
olvadnak össze. A vizet és sókat a belső farész, a szerves molekulákat a 
felszinhez közelebb futó (vagy a faedényeket körülvevő) háncsrész szál
lítja. A kettő között fekvő kambium kétirányú osztódással hozza létre e 
két szövetet. (Ha a kambium megszünik, az edénynyaláb gyarapodása 
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9. ábra. Növényi szervek és szöve
tek 

K - kétszikü lágyszárú (szöló) . E 
egyszikü lágyszárú (gyöngyike) : F -
fásszárú növények (balra fiatal és 
idős kétszikü tölgy, jobbra egyszikü 
sárkányfal. 

Középen: szár keresztmetszet: ep -
börszövet (epidermisz) . a - alapszö
vet, e - edénnyaláb, benne f - faele
mek (vizszállitó csövek), o - osztódó 
szövet (kambium), r - rostacsövek 
(háncselemek). 

Lent: a gyökér felépítése: sü - gyökér
süveg, r - rhizodermisz (a gyökér bór
szövetel. o - osztódó szövet 
(gyökértenyészócsúcs), en 
endodermisz ( a  központi hengert ha
tároló sejtréteg). v és h - vizszállító 
csövek és háncselemek. 

Jobbra lent R - raktározó alapszövet 
(keményítöszemcsékkel). 
Fölötte: raktározó szövet i - illóolajjá
ratokkal. 

Fönt: ne - nyalábközti kambium - a 
kialakuló kambiumgyürü a fiatal 
tölgyben 

Mellette: h - háncs. c - kambiumgyü
rü, ö és t - az évgyürük, őszi és tava
szi pászta. b - bél. 

Jobbra fent: az edénynyalábokat (e) 
körülvevő szUárdító szövet (s). 

� növényi hormonok XVIII.  

� fás szár X. 4. l .  3 
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� a levél felépítése X.3. l . l  

� rovaremésztő növények XIII. 

r turgor IX.4.2.4 

� az elszarusodó hám szerepe X. 5. 2. 

� tápanyagfelszívás XIII. 

� inak szerepe X.2.2. 

� a  vér biokémiája XIII. 
� porc az ízületekben X.2.3. 

� az emberi csontváz X.2.5. 

X. l. A formák állandósága 

megáll). A farész jellegzetes elemei az összeolvadt és elhalt sejtek falaiból 
álló hosszú vízszállító csövek, a háncsrészé a több élő sejtet összekap
csoló rostacsövek. 

d) Alapszövetek 

Alapszövet a növény szervezetében mindaz, ami sem nem osztódó, sem 
nem szállító, sem pedig bőrszövet. A meghatározásból adódóan sokféle mü
ködésü szövet gyüjtőfogalma. A tápWékkészít6 (asszimiláló) alapszövet 
zöld színtesteket tartalmaz. A leveleken kívül a szárban is előfordulhat. A 
raktározó alapszövetek tartalék tápanyagokat (pl. a magvakban fehélje, 
olaj vagy keményítő) vagy immár szükségtelen anyagcseretermékeket tá
rolnak (csertölgy: csersav). A szilárdító alapszövetek a szár tartásáért fele
lősek. A kiválasztó szövetek anyagokat juttatnak a külvilágba: pl. rovar
csalogató nektárt, emésztőnedveket (harmatfü) vagy a növény belsejébe: 
kutyatejfélék tejnedve. 

1.3.3 Állati szövetek 

Jellegzetességük, hogy sejtjeik általában kisebbek, mint a növényi sej 
tek, s nincs szilárdító sejtfaluk. A szövet mechanikai tartását a sejtek 
turgora és a sejtek közötti állományba kiválasztott anyagok, rostok biz
tosítják. A sejtek osztódóképességüket általában nem vesztik el végleg 
(kivéve az idegszövetet) . 

a) Hámszövetek 

Jellemző rájuk, hogy nincs sejtek közötti állomány, a sejtek szorosan áll
nak. Felépítése alapján lehet lapos sejtekből álló lap hám, nagyjából koc
ka alakú köbhám és magas sejtekből álló hengerhám. A hámsejtek több 
rétegben is elhelyezkedhetnek, ekkor a felső rétegek gyakran elhalnak és 
elszarusodnak (többrétegü, elszarusodó laphám). E tipusnak a húllők 
és az emlősök bőrének védelmében van szerepe. 

Funkciója alapján megkülönböztetik a test (bőr}, a bélcsatoma, és az 
erek felszínét borító fed6hámot, a mirigyek csatornáit alkotó, anyagki
választásra specializált mirlgyhámot, a megemésztett anyagok felszívá
sát végző felszívó hámot, az érzékelésben részt vevő érzékháJnot és az 
ivarsejteket létrehozó csírahámot. 

b) Kötő-és támasztószövetek 

Sejtek közötti állomárlyuk jelentős. Ha ez szilárd, támasztó- ,  ha lágy 
vagy folyékony, kötőszövetről beszélünk. 

A tömöttrostos kötliszövet az inakra jellemző. Sejtek közötti állo
mányát főként nagy szakítószilárdságú kollagén fehéljerostok alkotják. 
A lazarostos kötliszövet általában a szervek közti hézagokat tölti ki. A 
fehéljerostok laza hálózatán kívül sok vizet tartalmaz. A zsírszövet tar
talék zsírkészletek raktározási helye. Szerepe lehet a hőszigetelésben, a 
hőtermelésben (téli álom) és a mechanikai védelemben is. 

A vér olyan kötőszövet, melyben a sejtek köztötti állomány folyékony. 
Sejtjei (alakos elemei) a vörösvértestek, a fehér vérsejtek és a vér
lemezkék. 

A porcszövet sok vizet tartalmazó támasztószövet. Sejtjei egymástól 
elkülönülten, porcudvarokban találhatók, táplálásuk diffúzióval törté
nik, így a porc növekedése lassú. Több tipusa van. A sok rugalmas 
(nyújtható) rostot tartalmazó rugalmas porc például a fül és a gerincosz-
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lop rugalmasságát biztosítja, az üvegporc az izületi felszínen csökkenti a 
súrlódás mértékét. 

' 

A csontszövet sejtek közötti állománya szervetlen sókből és fehér
jékből áll. Elöbbiek a csont szilárdságát, utóbbiak rugalmasságát adják. 
A szervetlen sók: Ca és Mg karbonátok, foszfátok és -föként a fogban -
fluoridok. A két összetevő aránya a nemtől és a kortól is függ. Mind a sej
tek mind a sejtek közötti állomány körkörösen szervezödnek egy-egy 
vérér köré (osteonok). 

c} Izomszövetek 

Sejtjeiken belül összehúzódásra képes fehéijefonalakat tartalmaznak. 
A simaizom önálló, orsó alakú izomsejtekből áll. Gerinctelen állatok

ra, pl. férgekre és a gerincesek zsigeri szerveire jellemző. Tartós, lassú 
összehúzódásokra képes. 

A harántcsíkolt izom jellegzetessége a sokmagvú izomrostokra me
röleges lefutású harántcsíkolat. Erőteljes, gyors összehúzódásra képes, 
fáradékony. Az ízeltlábúak és a gerincesek vázához kapcsolodó váziz
mok ilyenek. 

A szívizom rostjai elágazók, finom harántcsikolattal. Az ingerületi 
állapot bennük tovateijed. Tartós, de erős összehúzódásokra képesek, a 
szívet alkotják. 

d} Idegszövet 

A membránjaikon zajló elektromos folyamatok jelentik az idegrendszer 
működésének alapfeltételéL A jellegzetes, hosszú nyúiványú idegsejtek, 
és az azokat tápláló gliasejtek alkotják. 

1.3.4 Szervek és szervrendszerek 

Mínden élőlény egységes egész, de részekből áll. Ha a soksejtű élő
lényben e részek jól elkülöníthetők, sajátos feladatuk (funkciójuk) és jel
lemző szöveti szerkezetük van, úgy szerveknek nevezzük azokat. Ilyen 
feladat lehet például a fotoszintézis (levelek), a vér mozgásban tartása 
(szív), a képalkotás (szem). A szervek egy-egy bonyolultabb feladat ellá
tására szervrendszerekké kapcsolódnak össze (például az embert moz
gás szervrendszerét többszáz kapcsolódó csont és izom alkotja). 

Az élő egyedet alkotóelemeinek szervezödéseként, röviden szervezet
ként vizsgálhatjuk A szervezet jellemzöje, hogy részekből áll, tagolt, 
azaz szerkezete (struktúrája) van, e részeknek feladata (funkciója) van, 
amivel az egész szervezet fenntartásához járul hozzá. 

A szerkezet feltárása az anatómia ("bonctan"), a működés felderítése 
pedig az élettan (fiziológia) feladata lett. így pl. az embert csontvázat és 
izomrendszert az anatómia íija le, a mozgás módjait pedig az élettan. A 
szervezet megértése csak úgy lehetséges, ha a szerkezetet és a működést 
sikerül egymásnak megfeleltetni, így pl. ha megértjük azt, hogy az izmok 
és a csontok rendszere miért éppen a tapasztalt mozgásokat teszi lehetövé. 

Bonyolultabb élőlények szervezetén belül szervezödési szinteket 
különböztethetünk meg. Minden színtre külön-külön is érvényes az, 
ami az egész szervezetre: alkotóelemei miatt szerkezete, s e szerkezetnek 
funkciója van. Mivel a szinteknek önálló, másból le nem vezethető sajá
tosságaik is vannak, egy sor tudományág keletkezett, melyek csak e tu
lajdonságok vizsgálatára specializálódtak. A mai orvosi rendelök beosz
tása is e szemléletmódot követi: szövetek, szervek, szervrendszerek 
vizsgálatára szakosodott osztályokból áll. (Néha azonban a vizsgálat esz
köze vagy a betegség jellege szabja meg a csoportosítást). 
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� simaiZom az emberi szervezetben 
XI Í I .  

� a szív ingerületkeltö- és vezetö 
rendszre XVIII. 

� elemi idegmuködések XVIII. 

f- szümpatheia a sztoikusoknál 
IV.6. 1 ;  7.3 
� korrelációk tana X.5. 1 
� szerkezet és funkció a 
biokémiában XII-XIII. 

� a szervezödés fenntartása 
(szabályozás) XVIII. 

ANATÓMIA ÉS ÉLETTAN 
f-boncolások V.7.4 

f- tudományok WerarcWája a 
középkorban V.4.2; 5.3 
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l O. ábra. Állati szervek és szövetek 
(az emberi szervezet példáján) 

Balra fent: a légcső felépítése: p -
porcszövet. benne pu - porcudvarok. 
c - csillós hengerhám. közte n - nyál
katermelő hámsejtek. A két réteg kö
zött SI - simaizomsej tek. Jobbra fent: 
I - idegszövet. benne a vérereket és az 
i idegsejetket összekötő gliasejtek (g). 
Mellette: H - harántcsíkolt izoszövet. 
benne ip - izom pólya. ir - izomrostok. 
m - miofibrillumok (izomfonalak). 
Alatta: sz - szívizomrostok. 

Jobbra középen: L - lazarostos kötő
szövet benne f - fehérvérsejtek, e 
elasztikus (rugalmas) rostok. K - kol
lagén rostok. Z - zsírszövet. 

Jobbra lent: a bőr felépítése, s - sza
ru - többrétegű elszarusodó laphám, 
v - verejtékmirigy. é - érzéksejtek (re
ceptorok). h - szőrhagyma a hozzá
kapcsolódó erekkel. idegekkel és kis 
izommal, valamint a tövébe torkolló 
faggyúmiliggyel. 

Balra lent: bélfal részlete, falában 
körkörös és hosszanti 
simaizomrétegekkeL a bélbolyhokat 
borító egyrétegű hengerhámmal (E). a 
bélbolyhokba is bej u tó erekkel (é). L 
az érfal legbelső rétege, laphám. V -
vér. 

Balra középen: egy borda csontszöve
te (CS), benne o - oszteon hengerek, 
cs - csonthártya és r - fehérjerostok. 

Fölötte Í - ínszövet (tömöttrostos kö
tőszöveti a vállizületben. 

Néhány felirat egy mat kórházban 

citológia 
hisztológia 
neurológia 
hematológia 
urológia 

dermatológia 
endokrinológia 

kardiológia 

sejtek 
szövetek 
idegrendszer 
vér 
kiválasztó 
szervek 
bór 
belső 
elválasztású 
mirtgyek 
SZÍV 

X. l. A formák állandósága 

sejt szerv 

(például izomsejtJ (például gyomor) 

szövet 
például izomszövet 

szervezet 

szervrendszer 
például emésztőrendszer 
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X. Summa 

Az élőlények rendszerezésének, csoportosításának alapegysége a faj 
(Linné) . A fajokban Linné az élö természet állandó, visszatérő formáit 
látta (fajállandóság, flxizmus). Linné rendszere az arisztotelészi logi
kát követi (kategóriák: doboz a dobozban). 

Az ösnemzéstan megdöntése után (Redi, Spallanzani) kimondták, 
hogy az élet szerkezetl alapegysége a sejt. Egyedül ez képes az élet to
vábbadására (sejtelmélet: minden sejt sejtből lesz. Schwann és 
Schleiden, 1838). 

A sejtek - többsejtú élőlényekben - kolóniákat, telepeket vagy szö
veteket alkothatnak. A kolóniákban (fonalak, gömbök, lemezek) a 
sejtek megtartják viszonylagos önállóságukat, a telepekben is cse
kély a specializáció. A szövet: bizonyos működésre elkülönült (speci
alizálódott) sejtek csoportja. Tulajdonságait a sejtjeiken kívül sejt
közöttl állományuk is meghatározza. A szövetek szervekké, a szel'vek 
szervrendszerekké, a szervrendszerek szervezetté épülnek föl. 

Kérdések, problémák 

Summa 

l .  Miben emlékeztet Linné gondolkodásmódja Platónéra? Mi a fő különbség? 

2. Mi az, amiben Linné elődjének, Arisztotelésznek a gondolatait követi? 

421 

3. Linné korában tartották az első olyan népszámlálásokat, ahol az embereket kettős néven (családi és ke
resztnév) jegyezték föl. Mennyiben hasonlit ez Linné eljárására? 

4. Sokféle embercsoport, nép él a Földön. Honnan tudjuk, hogy mind egy fajba tartozik? 

5. Linné sapiens-nek, "bölcs"-nek nevezte az embert. Találhatnánk-e más faji jellegzetességet, ami minden 
emberre jellemző, de minden állattól megkülönbözteti? 

6. Linné rendszertanában és a fajállandóság kérdésében új formában bukkan föl ismét a nominalizmus - rea
lizmus középkori vitája. Mi a kapcsolat? 

7. Miben hasonlít a sejt az atom ókori fogalmához, és miben tér el attól? 

8. Az "alapszövet" könyvben olvasható meghatározása nem felel meg az arisztotelészi logika követelményei
nek. Miért? 

9. A mai orvosi rendelők kiírásai közül mi az, ami szerveződési szintet jelöl. és mi az, ami mást (pl. betegségti
pust, vizsgálóeszközt)? 

1 0. Miben hasonlít a növényi bőrszövet és az állati hámszövet? Miben térnek el egymástól? 
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PASSZÍV ÉS AKTÍV MOZGÁS 

+-- a lebegés feltétele Arkhimédész 
szerint IV.5.3 

HÁMIZOMSEJT, BŐRIZOMTÖMLÖ 
� a  bél pertsztaltlkus mozgása XIII. 

+- lendületmegmaradás: VI.7.6 

KÜLSŐ ÉS BELSŐ VÁZ 

ÚSZÁS 

l l . ábra. Mozgástípusok a gerinc
telen állatok körében 

a) A vándorkagylók halak vagy hajók 
testére tapadva utaznak (passzív 
mozgás) 

b) A medüzák harangjuk összehúzá
sával lökik magukat előre (rakétaelv) 

c) A gyürüsféreg testén összehüzódá
si hullámok futnak végig (pertsztalti
ka) 

d) A rovarok kitines külső vázukat iz
maikkal mozgatják (skorpiólégy). 

2.  A mozgás mechanikája 

2. 1 Mozgástipusok az állatvilágban 

Az állatok egy része helyhez kötött életmódot folytat (korallok, sziva
csok), azaz helyét nem, legföljebb helyzetét képes megváltoztatill (pl. 
szúrás hatására összehúzódik) . A helyváltoztató mozgások néha teljes 
egészében a közeg mozgását használják ki: ez a passzív mozgás (pl. a 
plankton sodródása, a szitáló ölyv röpte) . Sok élőlény használja ki ter
jeszkedéséhez más élőlények mozgását (pl. a gazdaállataikon teijedő 
bolhák) . 

Aktív mozgás esetén maga az élőlény fejt ki energiát saját testének 
mozgatására. Ehhez néha elegendő a test fajsúlyát megváltoztatni: a ha
lak így képesek süllyedni vagy emelkedni a közegükben. Az előrehaladó 
aktiv mozgáshoz mindenképpen szükséges valamilyen összehúzódásra 
és elernyedésre képes alkotórész. Ilyenek pl. a medúzák hámizom
sejtjei, melyek az egész test összehúzódás-hullámát okozzák vagy a 
gyűrűsférgek börizomtömlöje, mely körkörös és hosszanti simaizom
kötegekből áll, s a  férgek jellegzetes perisztaltikus ("féregszerű") mozgá
sát teszi lehetövé. 

A medúzák és a lábasfejűek vizet préselnek ki magukból, így lökik 
magukat előre az ellentétes irányba (rakétaelv) . A legtöbb állat a közeg 
súrlódását használja ki: ilyenek pl. a kúszó, mászó, ugró vagy futó moz
gások. 

A legtöbb élőlény mozgása az izomrendszer és a vázrendszer össze
hangolt működésén alapul. Ha ez a kemény váz kívülről boritja az állat 
testét, így egyúttal védelmül is szolgál: külsö vázról beszélünk. Ezt a 
megoldást találjuk az ízeltlábúaknál és a legtöbb puhatestűnéL A cson
tos vagy porcos belsö váz főként a gerincesek jellegzetessége. 

A gerincoszlop minden gerincesben a test szimmetriatengelye is. A 
halakban a gerincoszlophoz kétoldalról kapcsolódó szelvényezett izom
rendszer eredményezi a törzs jobbra-balra hajlítását, a hullámzó úszást. 
A mell- és hasúszók segítik ezt a mozgást, különösen a gyors megállás
ban, fordulásban játszanak szerepet. 

c) 
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X. 2 . 1  Mozgástipusok az állatvilágban 

A legtöbb kétéltűre és húllőre jellemző a csúszó-mászó mozgás. Ezt a 
négy végtag teszi lehetővé, melyeket a két függesztööv csontjaihoz kap
csolódó izmok mozgatnak (vállöv és medenceöv). A gerinc ezekben az ál
latokban rugalmas, de szilárd hídként ível át a végtagok fölött. A rövid 
lábak oldalirányban kapcsolódnak a testhez. Az állat feszítőizmai segít
ségével képes fölemelkedni a földről és négy lábon haladni, de hasára 
visszaereszkedve kúszni is (gyíkok). A kúszó-mászó mozgásban az ener
gia nagy részét a test fölemelése emészti föl (antigravitációs munka). A 
mellső és hátsó végtag között sokszor működési különbség figyelhető 
meg. Az erőteljesebb hátsó láb ellöki a testet, a mellső lábak pedig felfog
ják az ütközés erejét (ugrás, pl. békák). 

A madarakban (és néhány kihalt őshüllőben) a test teljes súlya a hát
só lábra nehezedik, a mellső láb számnyá alakulva a röpülést teszi lehe
tővé. 

b) 

CSÚSZÓ-MÁSZÓ MOZGÁS 
� x.5.3.6 

� hajlító és feszítő Izmok X.2.2 

RÖPÜLÉS 
� x.s.3.6 

423 

1 2. ábra. A halak, kétéltűek és a 
négy lábonjáró emlősök vázrend
szerének néhány jellegzetessége 

a} A halak izmai hullámzó úszó moz
gást keltenek, az úszók segítik a 
mozgást. 

b) A kétéltűek (pl. szalamandrák) lá
bai csak időlegesen emelik fel a testet 
a talajróL 

c) Kétéltűek mellső lábának ízesülése 
a vállöv csontjaihoz. 

d} A négylábú emlősök gerincoszlopá
nak rugalmasságát kettős görbülete 
biztosítja. A görbületek a fej, illetve 
a törzs súlyának (G) hatására kiegye
nesednének, ha a nyakizmok és a 
hasfal Izmainak húzóhatása (H) ezt 
nem ellensúlyozná. A húzóerő a ge
ríncoszlop hossztengelyében nyomó
erőként (NY) hat, amit a porckoron
gak tompítanak. 

e} Az alsó rajz egy lépő tlgrtst mutat. 
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JÁRÁS NÉGY LÁBON 

13. ábra. Két lábon álló csimpánz 
(a) és ember (b) vázrendszere (Ka· 
tona Ferenc nyomán) 
A csimpánz testének súlyvonala jóval 
a csípö elött halad, a helyzet csak a 
láb feszítölzmalnak erös összehúzá
sával tartható fenn; az emberi test 
súlyvonala a medencén és a térdízü
leten is áthalad. 

JÁRÁS KÉ:T LÁBON 

� az ember evolúciója XXIX. 

f- a  test, mint szerkezet V.7.4 
f- az .Embergép" Vll .6.2.2 

ÍZÜLET EK 
f- emelötörvény IV.5. l .és 2. 

� korrelációtan X.5. 1 

X. 2. A mozgás mechanikája 

A négy lábon járó emlősökben (és kihalt öshüllökben) a végtagok a 
test alatt ízesülnek a függesztöövekhez. Az állat súlyának nagy részét így 
maga a csont tartja, az izmok munkájának java a test előrelendítésére 
fordítható. Mivel lábaik általában jóval hosszabbak, mínt a göték vagy a 
hazai gyíkok lábai, mozgásuk gyorsabb, robbanékonyabb lehet (futás, 
szökellés) . 

a) b) 

Néhány emlős - ürge, egér- képes két lábra állva felegyenésedni: így 
kémlelnek körül. Az emberszabású majmok (csimpánz, gorilla) kézfej
ükre támszkodva haladnak, de súlyuk inkább lábukra nehezedik, így 
bármikor könnyen fölemelkedhetnek. Tartósan két lábon járni az emlő
sök közül csak az ember képes. A két lábon járást és az egyenes tartást 
néhány olyan anatómíai sajátosság teszi lehetövé, ami az ember és az 
emberszabású majmok geiincét, koponyáját, medencéjét és lábfejét jel
legzetesen megkülönbözteti egymástól. 

2.2 A vázrendszer működési elve 

A szílárd vázú állatok mozgását a mechanika elveivel jól lehetett magya
rázni, hiszen az egész- izmokból és szilárd elemekből álló - rendszer sok 
szempontból hasonlít egy mechanikus gépezethez. Döntő különbség 
azonban, hogy míg a gépi tengelyek forgó alkatrészeket tartalmaznak, 
addig az élőlények szilárd vázának elemei végig kapcsolatban maradnak 
egymással, így a tengelyek körül csak meghatározott mértékű és irányú 
elmozdulásokat végezhetnek. E mozgékony kapcsolódási pontokat a bi
ológiában ízületeknek nevezik. A rendszer az emelőelven működik. Az 
izom általában közelebb tapad a tengelyhez, mínt ahol a teher hat, így 
nagyobb erőkifejtésre kényszerül mínt a mozgatott súly, de gyorsabb el
mozdulást hoz létre. 

A vázizmok nagy része - többnyire ínak segítségével - egy csonton 
ered és egy másikon tapad. Az eredés és a tapadás helye a csontokon is 
látszik: mínél nagyobb az izom, annál nagyobb tapadási felületre van 
szüksége. Ezért a felszíni nyúlványok, tarajok, dudorok a gyakorlott 
anatómusnak elárulják a vizsgált csont szervezetben betöltött szerepét is. 
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X. 2.2 A vázrendszer működési elve 425 

Egyetlen elmozdulásra képes elemhez (csonthoz) legalább kettő, de AZONOS ÉS ELLENTÉTES IZMOK 
többnyire sok izom kapcsolódik. Ezek csoportokba sorolhatók aszerint, 
hogy hasonló hatásúak-e (szinergisták) vagy ellentétesek (antagonis-
ták) . Jellegzetes antagonista izmok a hajlitök és a feszítök. Finom és 
gyors izommozgás csak az összes izom együttmüködéséböl, összjátéká-
ból születhet meg. 

G 

F 

G F 

a) b) 

e 

b) 

1 6. ábra. a) Hajlító- és feszítőizmok az emberi karban 

1 4. ábra. Emelőtipusok az élőlé
nyekben 

a) Egykarú emelő: a teher és az ellen
tétes hatású izom a forgástengely 
azonos oldalán hat. így működik pl. a 
felvonóhíd és az aJkart emelő izom 
(biceps). Az utóbbi esetben a forgás
tengely a könyökízület. 

b) Kétkarú emelő: a teher és az ellen
tétes hatású izom a forgástengely el
lentétes oldalain hat. így működik pl. 
a gémeskút és a koponya nyakszirt
csontjához tapadó tarkóizom 
G - a test súlya. F - a vele egyen
súlyt tartó erő. 

1 5. ábra. Rovartest mozgása (tor
szelvény) 

h - hátpajzs, m - mellpajzs, o - oldal
pajzs 
l - szárnyemelő izom. 2 - szárnyle
csapó izom. 3 - hátlemez-összehúzó 
izom. 4 - a torszelvényt kidomborító 
hosszanti izom. 5 - a lábízület hajlító 
izma 6 - a lábízület feszítő izma 
A fekete nyil a feszítő. a világos a haj
lító izmok mozgását jelöli. 

a) kétfejű karizom (biceps) - hajlít: b) háromfejű karizom (trtceps) - feszít: c) végtagfüggesztő (lapocka): d) felkarcsont; e) 
alkar (orsócsont és singcsont): O könyöknyúlvány. 

1 6. ábra. b) A karhajlító és :feszítő izmok müködésének mechanikai modellje 
Az izmok hatását csigákon átvetett kötelekkel helyettesítettük Az F. hajlítóizom (biceps) által kifejtett erő. az Fr ennek 
függőleges irányú komponense. (Ténylegesen csak ezt használhatjuk fel emelésre). Az alkar az í izületi tengely körül forog. 
A többi jelölés megegyezik az előző ábráéval. 



forrasok_szurke.indd   426 2017. 02. 15.   8:47

426 

f- Arkhimédész axiómái IV.2. 1 

A CSONTOK ÖSSZETÉTELE 
f- csontszövet X. l .3 

X. 2. A mozgás mechanikája 

2.3 A csontok mechanikája 

2.3.1 A csontok szerkezete 

Az egyszerű mechanikai modellekben feltételezhető, hogy a csontok me
rev, súlytalan és végtelen teherbírású testek. Ez - természetesen - nincs 
így. Legelőnyösebb, ha minimális súly mellett maximális a csontok te
herbírása. Ezt két tényező szabja meg: a csontok szerkezete és kémiai 
összetétele. 

Egyszerű kísérletekkel igazolható, hogy a csontok anyaga - a csont
szövet sejtközötti állománya - szervetlen sókból áll (kb. 60%), vízből és 
szerves molekulákból (osszein) áll. A szervetlen sók (nagyrészt kalci
um-karbonát és kalcium-foszfát) szilárdítják a csontot, de ha arányuk túl 
nagy, rideggé, törékennyé és súlyossá is teszik. A szerves alkotórész adja 
a csont rugalmasságát. Aránya gyermekkorban nagy, később csökken. 

Kísérlet a csont összetételének megállapítására: 
A megtisztított csont súlyát leméijük, majd sósavba (H Cl-oldat) helyezzük. A kalcium-karbonát a sósav ha
tására szén-dioxiddá alakul és távozik: a csont könnyü és lágy, hajlitható lesz. A súlykülönbségból követ
keztethetünk a szervetlen állomány arányára. 

1 7. ábra. A combcsont teherbíró 
képessége különbözö írányú erők
kel szemben 

6000 N 

1 8. ábra. a) Csontgerendák lefutása vázlatosan 

b) Hasonló elvek szerínt épültek a gótikus katedrálísok is (a képen a köl
ni székesegyház támpillérrendszereJ 

a) 
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X. 2.3 A csontok mechanikája 

Ha csontjaink tömörek lennének, aránytalanul nagy súlyuk ellenére 
is eléggé törékeny felületet adnának az izrnoknak. Mechanikai szem
pontból előnyösebb, ha a tömör szerkezet csak a csontra ható erővona
lak mentén épül ki. Ez magyarázza, hogy a különösen nagy erőhatásnak 
kitett végszakaszokhan finom elrendezésü gerendázat, szivacsos állo
mány alakul ki. A szivacsos állomány vörös színe jelzi, hogy mechanikai 
szerepén túl a vérképzésben is alapvetően fontos vörös csontvelőt tartal
mazza. A csontgerendák a változó terhelés hatására lassan átépülhet
nek. A hosszú csöves csontok (pl. sípcsont) belsejét nagyrészt zsírt tar
talmazó sárga csontvelő tölti ki. 

2.3.2 A kapcsolatok 

A vázelemek kapcsolódási módja szabja meg azt, hogy rnilyen mozgást 
végezhetünk. Csont egy másik csonthoz a következő módokon kapcso
lódhat: 

a) Összenövésset Ez merev, szilárd kapcsolat. Szerepe: támaszték 
vagy védelem. Így kapcsolódnak az agykoponya vagy a keresztcsont egy
ségei. Az agykoponyáll a varratok jól mutatják az összenövés helyét. 

b) Rugalmas kapcsolat porccal. Ez kismértékü, de mínden irányú 
elhaj lást lehetövé tesz, ahogy a fürész lapja hajlítható. Ilyen pl. a bordák 
és a mellcsont kapcsolódása. 

c) Ízülettel. Az izületek adják a kapcsolódó csontok legnagyobb moz
gási szabadságát. Ahogyan egy gépezetben a mozgó alkatrészek kapcso
lódása a legnagyobb gond, ugyanúgy az élő szervezetben is. Meg kell ol
dani, hogy 

- a csontok elmozdulhassanak annyit és olyan irányban, amennyire 
ez szükséges, de ne többet, 

- mégis erősen kapcsolódjanak egymáshoz, 
- a súrlódás rninimális legyen. 
A csontok elmozdulását megszabja egyrészt az izületi felszín alakja, 

másrészt a kapcsolódó izületi szalagok. A súrlódást a felszínt borító 
sima üvegporcon kivül az is csökkenti, hogy az izületek felszínét a kötő
szövetes tok által termelt súrlódáscsökkentő folyadék, az izületi nedv 
vonja be. 

A kötőszövetes tok és az izületi szalagok erősen összetartják a cson
tokat. Mégis előfordul, hogy egy váratlan erőhatás széthúzza egymástól 
az izületi felszíneket a vérerek ilyenkor megrepedhetnek, a tok megnyú
lik, majd a csontok visszatémek eredeti helyzetükbe. Ez a rándulás. 
Erősebb hatásra a tok kiszakad, és az egyik ízesülő csontvég tartósan ki
mozdul helyéről. Ez a ficam. 

Az izmok többnyire nagy szakitószilárdságú szalagok: inak segítségé
vel kapcsolódnak a csontokhoz. Ezek szerepe az, hogy az összehúzódás 
hatását veszteség nélkül vigyék át azokon a pontokon, ahol maga az 
izom már nem lehet jelen. Ilyen pl. az izületek felszin e. Mivel maguk az 
inak is jelentős súrlódásnak vannak kitéve, gyakran védőburok, ínhü
vely óvja őket. Ha ez meghúzódik, megsérül, fájdalmas ínhüvelygyulla
dás léphet föl.  Váratlan, igen nagy erőhatásra elszakadhat az ín, vagy el
törhet az ínhoz kapcsolódó csont. Mindkettő sürgős orvosi beavatkozást 
igényel. 

19. ábra. Térdízület fölépítése 
l - combcsont. 2 - sípcsont. 3 - térdkalács. 4 - szivacsos állomány (vörös 
csontvelö). 5 - sárga csontveló. 6 - üvegporc, 7 - izületi szalag, 8 - izületi tok, 
9 - izületi nedv, 1 0 - izom, l l - ínszalag, 12 - az ín tapadási helye. 

SZIVACSOS ÁLLOMÁNY 

� vérképzés XIII. 

ÖSSZENÖVÉS 

PORCOS KAPCSOLAT 
f- porcszövet X. l . 3  

ÍZÜLET 
f- kötószövet X. l .3 

2 

427 
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a) 

b) 

X. 2. A mozgás mechanikája 

A vázrendszer valójában sokkal rítkábban sérül, mint egy azonos tö
megű és szilárdságú elemekből összeállitott gép. Ennek fő oka. hogy az 
egész rendszer rugalmas, mert a sok elem egymáshoz képest kisebb-na
gyobb mértékben mínd képes elmozdulni. Ez részben a csontok közötti 
rugalmas porcok hatása (pl. csigolyák). részben pedig annak köszönhe
tő, hogy az izületi szalagokat a kicsiny. de tartós erők kissé megnyújtják, 
nagyobb játékot engedve így az ízületeknek (bemelegítés) . 

20. ábra. A vázrendszer gyakoribb sérülései 

a) Rándulás. Az izületi szalagok és a tok megnyúltak. A testrészt pihentetni 
kell. 

b) Ficam. A ficamot ajánlatos a helyszínen, a talált helyzetben rögzíteni. A csont 
helyretétele orvosi feladat. Gipszrögzítés szükséges míndaddig, amíg a tok épsé
ge helyreáll. Amint azonban lehet. meg kell kezdeni az izület mozgatását. kü
lönben az izmok sorvadásnak indulnak. 

c) Törés. Erös, hirtelen és szokatlan irányú erö hatásra jöhet létre. A teendök 
megegyeznek a ficamnál leírtakkal, azzal súlyosbítva, hogy az esetleg Jerepedt 
csontszilánkok kivételéhez mütét ls szükséges lehet. 

Elslisegély: teend6k a vázrendszer séralése esetén 

A r6ndulúok pihentetés, hideg Vizes borogatás hatására gyógyulnak. 
Ha ffilmerOl a 8cam (vagy a törés) gyaruya, minél elóbb orooshoz keUfordulnL 
Tünetei: az izület alakja megváltozlk. mozgatására irányuló próbálkozás erös fájdalmat okoz. bevérzés esetén megdagad. 
A ficam addig áll fenn, amíg helyre nem teszik. a szakszerütlen beavatkozás könnyen ronthat az állapoton. A testrészt a 
sérOlt helyzetben kell rögzíteni az orvosi segitség megérkeztéig. 

Caonttörá esetén is az a legfontosabb. hogy a sérOlt állapota az orvos megérkezéséig ne rosszabbodjon. A törött végtagot 
nem szabad elmozdítani. Ha az orvos a helyszínre tud jönni, a sérOltet kényelembe kell helyezni, ha ez nem lehetséges, a 
végtagot a törött helyzetben kell rögzíteni. KOlönösen veszélyes a gerinctörés (cstgolyasérOlések), mert a gerinevelói ide
gek sérOlése bénulásokhoz vezethet. 
Tünetei: fájdalom a gerinc mozdításakor, zsibbadtság vagy bénulás, légzési vagy vizelési nehézségek. 
Meg kell várni az orvos érkezését. 

FEJGYÁM (ATLASZ), FORGÓ 

2.4 Az ember fontosabb csontjai és izmai 

Az ember csontváza több, mint kétszáz csontból áll. Ebből 29 építi fel a 
koponyát (a nyelvcsontot is ideszámítva), több, mint 50 a törzset, 64 a 
felső, 62 az alsó végtagokat. 

2.4.1 A gerincoszlop 

Szelvényes fölépítésű, csigolyákból áll. A 7 nyakcsigolya közül kiemeit 
fontosságú a fejgyám (atlas) és a forgó. A fejgyám a koponya nyakszirt
csontjához ízesül, és bólintómozgást tesz lehetövé. A forgón fordulhat ol
dalirányba a koponya (nemleges intés). 



forrasok_szurke.indd   429 2017. 02. 15.   8:47

X. 2.4 Az ember fontosabb csontjai és izmai 429 

A 1 2  hátcsigolyához bordák kapcsolódnak. Mivel ez az egységes mell
kas támasza, nem lehet túl hajlékony, az egyes csigolyák ezen a szaka
szon alig mozdulhatnak el. Az 5 ágyéki csigolya ismét hajlékonyabb 
együttes. A keresztcsont 5 esigolyából forrt össze. A medencével tart szi
lárd kapcsolatot. Az apró farokcsont változó számú (4-6) esigolyából 
csontosodott össze. 

A csigolyák ala.Jqa lehetőséget ad izmok tapadására és más csontok 
(bordák) illeszkedésére is. A csigolyák közti porckorong rugalmassága biz
tosítj a  az egész test, s főképp az agy rázkódásmentes alátámasztását. A 
csigolyák belsejében, a gerincesatomában védetten fut végig a gerincvelö. 

2.4.2 A végtagok és függesztőöveile 

A függesztöövek csontjai adják a végtagok rögzítésére szolgáló izmok és 
szalagok tapadási felületét és biztosítják a végtagok és a grtncoszlop köz
ti kapcsolatot is. A medencén tapadnak a zsigeri szerveinket védö hasiz
mok is. 

2 1 .  ábra. A csigolyák fölépítése 
egy nyakcsigolya példáján 

A - tövisnyúlvány; B - csigolyalyuk; 
C - csigatyák közti ízesülési felszin; 
D - csigolyatest; E - harántnyú lvány; 
F - gerincvelő (benne a fehér- és 
szürkeállomány) ; G - gerincvelői ideg; 
H - vérerek (artéria és véna); I - csi
golya közti idegdúc; J - porckorong. 

ME L L KAS 

GERINCCSATORNA 

GERINCVELŐ 
� a gerincvelő felépítése XVIII. 

22. ábra. A csigolyák kapcsolódá
sa vázlatosan 

a - porckorong; b - csigolyatest; 
c - csigolya közti nyílás; d - tövis
nyúlvány; e - gerincvelő; f - gerincve
lői idegek kilépése. 

Mellette: a csigolyák mint kétkarú 
emelők. A mindkét irányú kismérté
kü kitéréseket a porckorongak rugal
massága. illetve a tövisnyúlványokat 
összekötő rostok és izmok biztosítják. 

FÜGGESZTŐÖVEK 
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singcsont 

orsócsont 

HV»--- kéztócsontok 

kézközépcsontok 

u.1Jpercek 

23. ábra. a) A felső végtag csontjai 

24. ábra. Afelső végtag 
függesztőövének csontjai (a}, ezek 
kapcsolata az izületi szalagokkal 
(b), valamint néhány hozz4/uk ta· 
padó izom (c-d) 
A - kulcscsont: B - lapocka: 
c - felkarcsont: d - a lapocka egyik 
nyúlványa (acromion): e -
hollócsórcsont (a lapocka nyúlványa): 
f - a felkarcsont feje: g - ízesülési fel
szín: h -, i -, j - a  felkarcsonthoz 
kapcsolódó néhány izom, amelyek 
a felkarcsontot jobbra, illetve balra 
csavéllják: k - kétfejű karizom 
(biceps): 1 - belsö karizom: m - nagy 
mellizom. 
(A sötét és Világos nyilak az ellentétes 
hatásokat jelzik.) 

X. 2. A mozgás mechanikája 

lapockacsont 

szegycsont 
(mellcsont) 

bordák 

23. ábra b) Afelső végtagfüggesztőöve és a mellkas csontjai 

c) d) 
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ízesülési 
"""''"'c.,....---- felszín 

combnyak 

-t---- combcsont 

szárkapocs 

sarokcsont 

sípcsont 

ujjpercek 

térdkalács 

a) 

�:ot---=o::::--- gertncoszlop 

csípöcsont 

keresztcsont 
szemérem
csont 
combcsont 

ülőcsont 

�It::==::::::.... symphysls 
(porc) 

b) 

A rajz alapján szembetűnö a két végtag alapvetöen hasonló fölépíté
se. Néhány fontosabb különbség: 

- Az alsó végtag csontjai eröteljesebbek, hiszen az egész testsúlyt 
tartják. Különösen megnagyobbodott ez okból az egyik lábtöcsont, a 
sarkcson t. 

- A  kéz hüvelykujja (ellentétben a lábéval) szembefordítható a többi
vel (opponálható) . Ez az állatvilágban rttka tulajdonság teszi lehetövé a 
precíziós fogást, a tárgyak használatát, tehát végsö soron színte mínden 
speciálisan emberi cselekvést. - A lábtö- és lábközépcsontok egy szalagokkal szilárdított boltivet al
kotnak. A boltív három ponton támaszkodik a talajra. Ha valami okból 
megsüllyed (lúdtalp) , az rendellenes járást, esetleg fájdalmakat okozhat. 
A bokasüllyedés megfelelö betétekkel és tomáztatással (mezítláb járás) 
gyógyítható. 

2.4.3 A koponya 

A koponyát alkotó 28 csont közül 2 1  egyetlen dobozszerű, merev tömbbé 
forrt össze. Ez védi az agyat (agykoponya), illetve tapadási felületetjelent 
a rágóizmok számára Uáromív) . Föltűnö ízesülés a koponyán az alsó áll
kapocsé. Az állkapocshoz futó rágóizmok lehetövé teszik nemcsak a füg
göleges irányú mozgást (harapás), hanem az oldalirányút is (rágás, örlés) . 

26. ábra. a) A koponya néhány csonüa 

homlokcsont 

állkapocs 

25. ábra. a) Az alsó végtag csontjai 

25. ábra. b) A medence csonüai 

OPPONÁLHATÓ HÜVELYKUJJ 

� az ember evolúciója XXIX. 

JÁROMÍV 

26. ábra. b) A koponya ízesülése 
a gerincoszlophoz 
A - atlasz; F - forgó. 
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MIMIKAI IZMOK 
---? metakommunikáció XVII. 

27. ábra. Az állkapocs mozgatásá
ban részt vevő fontosabb izmok és 
csontok 

A - alsó állkapocs; B - járomív; 
C - az ékcsont röpnyúlványa; D - rá
góizom; E - halántékizom; F -
röpnyúlványizom (musculus 
pterygoideus). A nyilak az izmok által 
az állkapocsra kifejtett erö irányát 
jelzik. 

GYÖKERES FOGAK 

FOGKÉPLET 
f-fotoszintézis és légzés IX. l .4.4 

28. ábra. AJagakfelépítése 

1- zománc; 2 - dentin; 3 - fogbél 
(pulpa) az erekkel és az idegekkel; 
4 - csont; 5 - íny; 6 - foggyökércsa
toma. 

X. 2. A mozgás mechanikája 

A fej izmai közül néhány nem csonthoz, hanem egyik vagy mindkét 
végével a bőrfelülethez tapad. Ezek a mhnikai izmok. Eredeti feladatuk 
a testnyílások (szem, orr, száj) tágasságának szabályozása. Az emberi 
kommunikációban ezek az arcmozgások jelekké (is) változtak: pusztán a 
mirnikával sokféle érzelmet tudunk kifejezni. Érdekes, hogy örömünket 
általában e testnyílások tágításával, nemtetszésünket pedig szűkítésük
kel jelezzük. 

2.4.4 A fogak 

A rágáshoz szükség van jól beágyazott. gyökeres fogakra is, amelyek 
minden irányú mechanikai hatásnak jól ellenállnak. A kígyók és a halak 
foga nem ilyen, ezért nem tudják megrágni zsákmányukat. Az ember 
maradó (végleges) fogsora 32 fogból áll, de gyakori, hogy néhány ezek kö
zül nem nő kí. A metszőfogak harapófogó-szemen működnek, szerepük 
a növényi vagy állati eledel darabjainak leharapása. A hegyes szemfogak 
főként a ragadozó állatokat segítik táplálékuk széttépésében. A kís- és 
nagyőrlők (zápfogak) végzik a rágást. 

A fogak számát, arányát és elrendeződését legtömörebben a fogkép
lettel lehet kifejezni. Az ember fogképletét a 

M p c c p M 

3 2 l 2 2 l 2 3 

3 2 2 2 2 3 

képlet fejezi kí, melyben a felső sor a felső, az alsó sor az alsó fogsort 
jelenti, az M, P. C. és I betűk pedig rendre a nagyőrlőket. kísőrlőket, 
szemfogat és metszőfogakat. 

Minden fogunk hasonló szerkezetű. Kívülről igen kemény zománcré
teg védi, alatta a cement vagy dentin, majd az idegekkel és vérerekkel át
szőtt fogbél következik. A fogakat húsos íny és csont veszi körül. A fog 
gyökerét több ezer apró, rugalmas rost kapcsolja környezetéhez. Ezt a 
rugalmas felfüggesztést eddig még nem sikerült utánozni, így a mester
séges fogak mindenképp kevésbé értékesek az eredetinéL A fogak legve
szedelmesebb ellensége a szuvasodás (caries). Olyan baktériumok okoz
zák, amelyek a zománcrétegen megtapadva cukorból és lisztből savas 
termékeket állítanak elő. Ez a sav képes feloldani a kemény zománcréte
get is. A baktériumok terjedését meggátolhatjuk, ha tápanyagszegény és 
oxigéngazdag környezetet teremtünk (sok rágás, kevés szénhidrát, fog
mosás). A fogak épsége nemcsak a táplálkozás, hanem a beszédhangok 
képzése miatt is fontos. 
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X. Summa 

Az élőlények aktiv mozgását emelőelven működö mechanikai rend
szer biztosítja. Az izmok tapadási felületét a gerincesekben a belső 
váz képezi. Ennek alkotói, a csontok, összenövéssel, rugalmas porc
cal vagy ízülettel kapcsolódhatnak. Az emberi csontváz részei a ge
rincoszlop, a koponya, a mellkas, a felső és az alsó végtag, valamint 
ezek függesztőövet 

Kérdések, problémák 

433 

Summa 

l .  Az ábra az ember és egy emberszabású majom koponyáját mutatja. Mik a fő különbségek? Mi lehet ezek 
oka? 

8 
8 

Ember és emberszabású majom koponyája vázlatosan 
l .  koponyatérfogat 2. homlok. 3. homlokeresz. 4. orrcsont. 5. szemfog. 6. áll
csúcs. 7. öreglyuk 

2. A X. 14. ábra alapján hasonlítsuk össze a csigák és emelök arkhimédészi felhasználását az élőlények csont
vázának müködésévell  Mi a különbség oka? Elképzelhetö-e olyan csontszerkezet, melyben az erőkar 
hosszabb, mint a teherkar? 

3. A leszakadt lepkeszárny többé nem mozdul. a pókláb néha igen. Mi a különbség oka? Mi történik, ha egy 
lepke torát fölülről enyhén megnyomjuk? Miért (Ld. a 1 5 . ábrát!) 

4. A 15.  és 1 6. ábrák alapj án vessük össze a külsö és a belső váz előnyeit és hátrányait! 

5. Egy 20 kg-os csontváz anyagából kb. hány kg a szervetlen só? 

6. Mi az oka, hogy idős korban növekszik a csonttörések (pl. combnyaktörés) gyakorisága? Mi magyarázza a 
1 7. ábrán a csont eltérő teherbíróképességét a különböző erőhatásokkal szemben? 

7. A korabeli leírások szerint nomád őseink alacsony. s jellegzetesen görbe lábú emberek voltak. Mi okozhatta 
ezt? Vajon öröklött vagy egyéni élet során szerzett tulajdonság volt a láb görbülete? Mi teszi lehetövé egy 
csont alakjának megváltozását? Az adott esetben mely csontokat érintett ez? (Ld. a 25. ábrát!) 
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29. ábra. Az emberi csontváz és né
hány ízülettípus 

X. 2. A mozgás mechanikája 
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3.  A gázcsere 

Willarn Prtestley és Antoine Lavoisier kísérletei nyomán vált világossá, 
hogy életműködései energiaigényét az élőlények döntó többsége biológi
ai oxidációval fedezi. (A kivételek az ún. anaerob baktériumok és gom
bák, ezek más módon jutnak energiához) . 

Maga a biológiai oxidáció kémiai folyamat, mely a sejtek belsejében 
zajlik, ezért sejtlégzésnek is nevezik. A sejtlégzés leggyakoribb formája 
oxigént igényel és szén-dioxidot termel. Az egysejtűek és más kistestű 
állatok (pl. egyes férgek) ezeket a gázokat diffúzió útján veszik fel és ad
ják le. A többsejtű szervezeteknek azonban a diffúzió lassúsága miatt ez 
már nem megfeleló módszer. Nekik meg kell oldaniuk az oxigén haté
kony, gyors eljuttatását a sejtek közvetlen közelébe és a szén-dioxid eltá
volítását is. Ez a - többnyire - fizikai folyamat a gá,zcsere. 

A növényeknél a gázcsere feladata is, iránya is kettós. Folyamatos 
légzésükkel oxigént vesznek fel és szén-dioxidot termelnek. Fotoszinté
ziskor a szén-dioxid beépítése és oxigén termelése történik. 

3. l A növényi gázcsere 

3.1.1  A levél 

Fotoszintetizálni csak a zöld levelek képesek, de a növény minden éló 
sej tje lélegzik. Oxigénre tehát a növények minden szövetének és szervé
nek is szüksége van. Ha a gyökér levegótlen helyen nó - pl. pangó vizes 
területen - gyakran a levelektól a gyökerekig éró üreges szellóztetó alap
szövet biztosítja oxigénigényét. A levelek belsejének egy része is üreges. 
Ezekben az üregekben a levegó alkatrészei diffúzióval áramlanak a ki
sebb koncentrációjú hely felé. 

g 

a) b) 

f- I.X. l .4.4 
� erjedés XIII. 

� lépései XIII. 

f- diffiZió I.X.4. 1 .2--4.2. 1 

f- alapszövetek X. 1 .2 
f- diffúzió IX.4. 1 .2 

30. ábra. Néhány növény levelének 
keresztmetszete 
a) Teacserje 
b) Sárga tavirózsa 

g - gázcserenyílás, e - edénnyaláb, 
k - kutlkula, ae - szellőztető alap
szövet. Z - Ca-oxalát-zárvány. k 
kloroplasztlsz, oa - oszlopos alapszö
vet. sa - szivacsos alapszövet. l - Jég
udvar, b - bőrszövet, s - színtestek. 
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KUTIKULA 
� szerepe X.5.2 

� sivatagi növények VIII .5.2.3 
� a fotoszintézis biokémiája XIII. 

A LEVÉL FELÉPÍTÉSE 
� növényi szövetek X. l .2 

ZÁRÓSEJT 

A TURGOR VÁLTOZTATÁSA 
� ozmózis IX.4.2.4 

3 1 .  ábra. a) Nyitott gázcserenyi
lások 
(fénymikroszkópos felvétel) 

3 1 .  ábra b) A zárósejtek működése 
vázlatosan 

sm - sejtmag. s - színtest. 
Z - zárósej t. 

X. 3. A gázcsere 

Mivel a szárazföldi növények a vizet általában korlátozott mennyiség
ben és gyakran csak ideig-óráig vehetik föl, takarékoskodniuk kell vele. 
A kiszáradástól a levél börszöveti sejtjeit burkoló kutikula védi a nö
vényt. Ez a viaszos, tömör réteg száraz, félsivatagi körülmények között 
élö növényekben gyakorlatilag semmi vizet nem ereszt át, egyúttal me
chanikai védelmet is nyújt. A kutikula azonban nemcsak a vizleadást 
gátolja, hanem a széndioxid-felvételt is, amire pedig éppúgy szükség van 
a fotoszintézishez. A levél börszövetét ezért- többnyire az árnyékos foná
kon - idönként gázcserenyílások szakitják meg, melyeket- a két hatá
roló zárósejt segítségével - zárni és nyitni tudja a növény. A gáz
cserenyílás a levél belsejében tágas légudvarba torkollik. 

A gázcserenyílások belsö oldalán üregekkel átjárt szivacsos alapszö
vethe jut a levegö. ahol a sejtek közötti résekben eljut egészen a tömör 
felépítésű oszlopos alapszövetig. Az alapszövet néha kiválasztó mű
ködésú is: a tea, kávé vagy kokacserj e levelében rej ló alkaloidok, vagy a 
különféle keserű és mérgezö anyagok gyakran a növény védelmét szol
gálják. Az ala pszövethe vezetö edénynyalábok alkotják a levél erezetét. 

3. 1 .2 A gázcserenyílások 

Noha a gázcserenyílások a levelek összfelületének alig l %-át alkotják, 
rajtuk keresztül megy végbe a vizgöz- és gázforgalom 99%-a. A gáz
cserenyílások zárósejtjeinek állapota tehát megszabja, hogy a növény 
milyen eröteljesen lélegezhet és fotoszintetizálhat. A száraz körülmé
nyek között élö növények alapvetö problémája az, hogy a gázcsere csak 
nyitott gázcsernyílás mellett lehetséges, ez viszont nagy vízvesztéssei is 
jár. A növények nagy része ezért csak akkor nyitja ki a gázcserenyilá
sokat, ha van elegendö víz a talajban, s így folyamatosan pótolni tudja a 
veszteség et. A tapasztalatok szelint- ilyen körülmények között- a meg
világítás is elömozdítja a nyitást. Vízhiány esetén azonban a legnagyobb 
fényerósség mellett is kicsi a fotoszintézis hatékonysága. Ezért a leglas
sabban növö, leghosszabb életű növények sivatagí-félsivatagi eredetűek. 
(Szálkásfenyö- Észak-Amerika: 5-6000 éves.) 

A gázcserenyílás zárósejtjeinek működési módja a turgomyomás 
változásán alapul. Ha a zárósej tekben megnö a falra nehezedö nyomás 
(a sej tfeszesség) , akkor a két sejt Hkifeszül" és eltávolodik egymástól. Ha 
a turgor csökken, a zárósejtek egymáshoz simulnak, a nyílás ezzel zárul. 
Tehát minden olyan hatás, ami a zárósejtek turgorát szabályozza, alkal
mas a gázcsere szabályozására is. 
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X. 3.2 Légzőrendszertípusok az állatvilágban 

A bőrszöveti sejtek közül egyedül a zárósejtekben van zöld színtest. E 
régi megfigyelést a kutatók igyekeztek összefüggésbe hozni a nyitás-zá
rás mechanizmusávaL Zárt helyzetből kiindulva föltehetjük, hogy fény 
hatására glükóz keletkezik a zárósejtben. Ezáltal megnő az ozmózisnyo
mása, a kömyező szövetekre gyakorolt szívóereje. Ha a levélben van elég 
víz, meg is indul a beáramlás, ami megnöveli a turgort, és nyitja a 
gázcsrenyilást. Ha nincs elég viz, a nagy szívóerő dacára a turgor kicsi 
marad , a nyitás elmarad. Ez az egyszerű elmélet azonban nem számol 
azzal, hogy az így fellépő koncentrációváltozások igen csekélyek, nem 
elegendők ekkora turgorváltozás előidézéséhez. Arra sem ad magyaráza
tot, hogyan képes sok növény hajnalban vagy éjszaka nyitni a 
gázcserenyílásai t. 

A mai elméletek fölteszik, hogy a glükóz szintézise, vagy - ami ezzel 
azonos hatású - a  keményítőtartalékok lebontása csak jel olyan aktiv fo
lyamatok megindításához, melyek már elegendő ozmotikus szívóerőt ké
pesek létrehozni. 

A szárazföldi növények a párologtatást és a gázcserét a gázcsere
nyílásokon keresztűl végzik. Ezek zárósejtjel a turgor növekedése 
esetén nyílnak, csökkenésekor zárnak. A turgomövekedést előidéző 
vízbeáramlást általában a fény hatására megemelkedő glükózszint, -
mint jel - biztosítja. 

3.2 Légzőrendszertípusok az állatvilágban 

Az állatok légzőrendszertípusait két csoportra oszthatjuk aszerint, hogy 
a gázok szállításában részt vesz-e a keringési rendszer. Egyetlen osztály
ban, a rovarokban válik ketté ez a két szervrendszer (ez a csoport azon
ban egymagában is a fajok háromnegyedét jelenti) . A rovarok légcső (tra
chea) rendszere elágazó kilincsövekből áll, melyek a sejtek közvetlen 
közelébe juttatják a gázokat A gyors mozgású rovarok - röpülő legyek, 
darazsak - oxigénigényét azonban nem fedezi a puszta diffúzió. Ezek az 
állatok potroh uk ritmikus mozgásával légáramlást keltenek a légcsövek
ben, vagyis aktiv légzömozgásokat végeznek. 

A legtöbb állatcsoport keringési szervrendszere segítségével szállítja 
a légzési gázokat. Ez a testfolyadékok gyors áramlása miatt hatéko
nyabb, mint a diffúzió, ám meg kell oldani a légzési gázok keringési 
rendszerbe juttatását. Ennek első lépése, a gázok oldódása folyadékban 
(abszorpció), ami a leglassúbb folyamat, így az összes többi lépés haté
konysága ettől függ. Az abszorpció gyorsul, ha növekszik az érintkező fe
lület és a koncentrációkülönbség, ezért az állatok számára előnyös, ha 
nagy légzőfelületük van (kopoltyú, tüdő), s ennek közelébe rendszeresen 
friss, oxigéndús közeget áramoltatnak (légzőmozgások) . A szabadon álló 
nagy lélegzőfelület ugyanakkor sérülékeny és a mozgást is akadályozná. 
Ezért a legtöbb állatban védetten, a test belső üregeiben bukkanunk a 
légzőfelületekre (kopoltyúüreg, mellkas) . A légzés teljes folyamata tehát 
ezekben az állatokban, s az emberben is a következő részlépésekből áll: 

� a fotoszintézis biokémiája XIII. 
f- JX.4.2.4 

f- kancentráció IX.2.2.2 

� kémiai jelek (hormonok) XVIII. 

Summa 

A ROVAROK LÉGZÉSE 

f- IX.4.2.4 

A KERINGÉS SZEREPE A 
LÉGZÉSBEN 

f- gázok oldódása folyadékban 
JX.4. 1 .3 

A LÉGZÉS RÉSZFOLYAMATAI 

437 
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� vérkeringés X.4.2-3 
� vértestek szerepe XIII. 

� sejtlégzés XIII. 

KOPOLTYÚ 

LÉGZÉS LÉGKÖRI LEVEGŐBŐL 

32. ábra. Légzőrendszertípusok az 
állatvilágban 

a) A rovarokban csörendszeren (tra
cheákon) át jut az oxigén a külvilág
ból a sejtek közvetlen környezetébe. 

b} A rákok, a puhatestűek többsége 
és a halak kopoltyúval lélegeznek. Itt 
a vízben oldott oxigén a testfolyadék
ban oldódik. s így jut el a sejtekig. 

c} A tüdöben a levegö oxigénje a vérbe 
kerül, s a vér szállítja a sejtek közvet
len közelébe. 

X. 3. A gázcsere 

ra) u,dmoqú: a folyadék vagy gyors. ftz1kaJ folya-
a levegó áramlása a ma t 
légzófelületlg a 

b) Küls8 16p6s: gázcsere a légzőfelületen (ab- lassú, fóként 

l szorpcJó és deszorpció) ftz1kaJ folyamat 

lel A gúok az61Utúa a keringési rendszerben gyors, ftz1kaJ folya-
ma t 

d) Beld 16gúa: gázcsere az élö szövetek és a lassú, föként 
keringési rendszer között kémtat folyamat 

l e) Sejt16gz6s: biológtat oxidáció a sejteken kémtat folyamat 
belül (oxidáció) 

Ezen folyamatok közül az élők mechanikai modellje a légzőmoz
gásokat és a keringési rendszert tudja jellemezni. 

Az élőlények egy része a vízben oldott oxigént veszi fel: ezek kopol
tyúkkal lélegeznek. A gerinctelen állatok kopoltyúi a kültakaró kitürem
kedései, a halakéi viszont az előbél és a testfelszin közti kopoltyúrések
ből származtathatók. A cápákon jól megfigyelhetők ezek a csupasz 
nyilások, melyeken a hal folyamatos úszása miatt áramlik át a víz. A 
csontoshalak kopoltyúit kopoltyúfedők védile Ezek az állatok a szájuk
ba szívott friss vizet kopoltyúlemezeik közt préselik ki, így nyugalmi 
helyzetben is lélegezhetnek. 

A légköri oxigén megkötése nedves, vékony légzőfelületen történik. 
Ez a felület lehet egyszerűen a nyálkás bőr (békák), a test egy védett üre
ge: a köpeny (légköri levegőből légző csigák) , módosult úszóhólyag (tü
dőshalak) vagy a tüdő. A tüdő legegyszerűbb esetben egy rugalmas falú 
zsák, melybe az állat időnként friss levegőt nyom szájüregéből (békák). 
Azokban a faj okban, melyekben zárt mellkas alakult ki (krokodilok, ma
darak, emlősök) a mellkast mozgató légzőizmok okozzák a levegő ki- és 
beáramlását. Különleges a madarak tüdejének felépítése: bennük a tü
dőhöz hatalmas légzsákok kapcsolódnak, melyekbe belégzéskor a légző
felületet megkerülve is juthat levegő. Repülés közben a légzsákokból ki
áramló levegő is részt vesz a gázcserében. 

a) 

--_ _ . :
: -- : - -

- - - ::-= -�// , , ,�·-_ - -_ - - - �J ' -- -- / l l \\ ' --
-

-- - - \ - - -

-- -

b) c} 
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X. 3.3 Az ember légzése 

A B 

3.3 Az ember légzése 

3.3.1 Légzőmozgások 

Az emberi tüdő teljes légzőfelülete pl. körülbelül 1 50 m2. A légzőszerv
rendszer legfontosabb feladata az, hogy ezt a nagy és érzékeny felületet 
védje, és folyamatosan ellássa tiszta, friss levegővel. Ezt egy fújtatóhoz 
hasonló szerkezet: a mellkas mozgatásával éri el. A tüdő szorosan a mell
kas, illetve az azt alulról határoló rekeszizom belső felszínén tapadó mell
hártyán rögzül. A mellhártya kettős lemezén belül alacsony nyomású tér 
van, ami lehetövé teszi, hogy a tüdő mindig kövesse a rekeszizom, illetve a 
mellkas mozgásait. A mellhártya két lemeze közti savós folyadék biztosítja 
a szükséges mértékű oldalírányú elmozdulást. Levegő csak akkor áram
lik ki a tüdőből, ha a belső nyomás nagyobb, mínt a külső (kilégzés). For
dítva: a belégzés csak akkor indulhat meg, ha a tüdőben uralkodó nyo
más a légköri alá csökken. A nyomásváltozásnak - állandó hőmérsékleten 
- csak a térfogatváltozás lehet az oka (Boyle-Mariotte-törvény). Ezért min
den olyan izmot. amely a mellkas térfogatát megváltoztatja. légzőizom
nak tekinthetünk. 

a) 

439 

33. ábra. A madarak kettős lég
zése 
A - belégzés B - kilégzés 
Ez a mechanizmus csak repülés köz
ben müködik a melltzmok hatására. 
T - tüdö L - légzsákok 

LÉGZŐFELÜLET 

MELLHÁRTYA 

A Kl- ÉS BELÉGZÉS OKA 

f- Boyle-Mariotte-törvény: IX.2. 1 .4 
LÉGZŐIZMOK 

34. ábra. Az ember légzőszervrend
szerének részei vázlatosan 

a) A levegö útja a tüdöbe a gégén (A). 
a légcsövön (B). a félhörgökön (C) ke
resztül vezet a hörgökbe, majd a hör
göcskékbe (D). 
b) A hörgöcskék apró léghólyagokban 
(alveolusokban) szölöfürtszerüen ér
nek véget. A léghólyagokat behálózó 
vékony erek (kapillárisok) falán át 
diffundál be az oxigén a vérbe. 
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35. ábra. Az emberi mellkas és a 
légzőizmok működése vázlatosan 

a) A mellkas alakjának változása be 
és kilégzés során 

b) A rekeszizom és a bordaközti iz
mok hatása a mellkas térfogatára se
matikusan 

c) A bordák és a hátcsigolyák kapcso
lódása és egyetlen borda mozgásai. 

REKESZIZOM 

BORDAKÖZ! IZMOK 

-t a légzés szabályozása XVIII. 

VITÁLKAPACITÁS 

LÉGZÉSI PERCTÉRFOGAT 

TÜDŐPESTIS ÉS TBC 
-t védöoltások XVIII. 

X. 3. A gázcsere 

a) 

A rekeszizom nyugalomban enyhén bedomborodik a mellkasba; ha 
összehúzódik. növeli a térfogatot, tehát belégzést okoz. A bordaközi iz
mok egy csoportja az eredetileg ferde helyzetű bordákat a vízszinteshez 
közeli ti, így növelve a mellkastérfogatot, ami kismértékű, gyors belégzést 
eredményez ( .. pihegés"). A karokat emelő mellizmok szintén hatnak a 
mellkasra (is). Ezt használják ki pl. a légzőgyakorlatok. 

Normális kilégzés után a mellkas ellazult állapotba, ún. nyugalmi kö
zépállapotba jut. Normális belégzéssei kb. 0,5 l levegő jut a tüdőbe. Ezen 
a mennyiségen túl maximális erőfeszítéssel még kb. 2,5 ! levegő lélegez
hető be (belégzési tartalék). A kilégzett térfogat is növelhető még kb. 1 , 5 
literrel (kilégzési tartalék). Ezeket a tartalékokat a szervezet akkor veszi 
igénybe, amikor a fokozott megterhelés miatt a nyugalmi gázcsere már 
nem képes kielégíteni a szervezet oxigénigényét. A maximális kilégzés 
utáni maximális kilégzéssei felvehető levegőmennyiséget nevezik a tüdő 
vitáikapacitásának (fiatal férfiak esetén ez 4,5-5,5 l közt változik) . A 
tüdő teljes kapacitása ennél nagyobb érték (kb. 6 1) , a maradék levegő 
azonban akaratlagosan nem távolítható el. 

vitáikapacitás 
(4600 cm� 

eröltetett belégzés 
(3000 cm� 

nyugodt Tégzés 
�-�--;�--->,,..-+--+--+--',_.....,� t (500 cm� 

eröltetett ldlégzés 
( 1 100 cm� 

maradék levegö 
( 1200 cm� 

36.ábra. Légzési tér:fogatok 

A tüdőn percenként átáramló levegő mennyisége - a légzési perctér
fogat - a légzésszámtól is függ. Percenkénti 1 6  belégzés esetén, nyuga
lomban a perctérfogat átlagosan 1 6  · 0,5 l =  8 liter. 

A tüdő légzőfelületének nagysága több okból csökkenhet. A .. tüdőtá
gulás", a léghólyagok falának összeolvadása (tehát helyesebb lenne tü
dőszűkülésnek nevezni) . Kialakulását a szennyezett levegő, a dohányzás 
hatására kialakuló hörghurut gyorsíthatja meg, gyakorisága öregkor-
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X. 3.3 Az ember légzése 

ban nő. Veszedelmes baktériumos fertőzések is pusztíthatják a tüdő 
szövetét. A középkor rettegett betegsége a tüdőpestis, a közelmúlté a 
gümőkór vagy tuberkulózis volt (tbc). Ezt egy - a tüdőben elszaporodó 
baktériumfaj okozza, hatására nagy területen elfolyósodik a tüdőállo
mány. Régebben ritkán tudták teljesen meggyógyítani. Ma a rendszeres 
szűrővizsgálatok és megelőző oltások (BCG) hatására ritkábban fordul 
elő. Ma is gyakori veszélyes baktériumos fertőzés következménye a tüdő 
és a mellhártya gyulladása (Pneumococcus, Klebsiella baktériumok), 
és emelkedik a a káros sejtburjánzás, a tüdőrák gyakorisága. 

37. ábra. Elsősegély: mesterséges lélegeztetés 
Baleset következtében előfordulhat, hogy a légzés leáll. Ilyenkor meg kell pró
bálkozni az újraélesztéssel, mert az agy az oxigénhiányos állapotot csak néhány 
percen át viseli el maradandó károsodás nélkül. Az elsősegélynyújtáskor a 
mesterséges lélegeztetéshez szabaddá kell tenni a felső légutakat. Ez úgy érhető 
el, hogy a hanyatt fekvő balesetes fejét hátrahajtva alsó állkapcsát a felsőhöz 
szoritjuk. A légutak ebben az állapotban megnyílnak. Ha ilyenkor a sérült or
rán át annak tüdejébe fújjuk a levegőt, az még elegendő oxigént tartalmaz az 
életben tartáshoz ( 1 5- 1 6%). A befúvást percenként 1 6-20-szor kell megismétel 
ni. és mindaddig folytatni. amíg az orvos meg nem érkezik, vagy a légzés magá
tól meg nem indul. A lélegeztetés eredményessége abból látható. hogy a beteg 
mindaddig kékes (cianotikus) bőrszíne rózsaszínüvé változik. 

Ha a mellhártya két lemeze közé levegő kerül (pl. háborús sérülés kö
vetkeztében). akkor a tüdő nem képes követni a mellkas mozgásait. Ez a 
légmell. Ha csak az egyik tüdőfélre terjed ki, a másik fél segítségével 
életben maradhat a beteg, s az orvosi beavatkozás segíthet. 

D t 

b) 

p (kPa) 
.-------------,--,----------� 

3 4 

belégzés 
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38. ábra a) Pozitív nyomású léle
geztető 

b) "Vastüdő" működési elve 
A megbénult légzés pótlására a kór
házakban lélegeztetőkészüléket alkal
maznak (pl. olyan mütétek alatt, 
arnikor a beteg légzőizmait a mütét 
idejére szándékosan bénítják.) A po
zitiv nyomású gépi lélegeztetés a 
befúvásos lélegeztetéshez hasonló 
módon zajlik. a személyt ekkor egy 
pumpa helyettesíti. A negativ nyomá
sú lélegeztető készülék ("vastüdő") 
egy zárt kamra, mely a beteget nya
kig körülveszi. Ha ebben a kamrában 
a pumpa a légkörinél kisebb nyomást 
hoz létre, a különbség kitágítja a 
mellkast. ami belégzést eredményez. 
Ha a karnrai negativ nyomás megszü
nik. bekövetkezik a kilégzés. Ezt a 
módszert főleg hosszan tartó bénulá
sos betegség esetén (pl. gyermekbé
nulás) alkalmazták. 

39. ábra. Nyomásváltozások a tű· 
dőben és a mellhártya lemezei kö
zött 

l ,  2. 3. 4 - a  be· és kilégzés fázisai 
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40. ábra. Képek Kempelen Farkas 
Az emberi beszéd mechanizmusa 
c. könyvéből (1 791 , Bécs} 
Az elsö rajz a mellkas müködését fúj 
tatóval helyettesíti. és bemutatja a 
gége helyzetét. A második rajz az F 
hang képzésének módját szemlélteti. 
Az éles perem a felsö fogsornak felel 
meg. amely a hangképzés pillanatá
ban az alsó ajakhoz nyomódik. 

CSILLÓS HÁM 
� állati szövetek X. l .  3 

GARATMANDULA 

KÖHÖGÉS, TÜSSZENTÉS 
� Bernoulli-hatás IX.4.3 . l 
� védekezö reflexek XVlll.  

GARAT, GÉGE 

NYELÉS 
� a táplálék további útja XIII. 

X. 3. A gázcsere 

3.3.2 A légutak 

A tüdő a felsö légutakon keresztül érintkezik a külvilággal. Ezek a gáz
cserében nem vesznek részt (.,holt tér") ,  szerepük mégis fontos. 

E szakasznak kell kiszúrnie azokat a szennyeződéseket, baktériumo
ka t, amelyek egyébként a tüdőbe jutnának. Ebben legfontosabb szerepe 
az orrüreget és a légcsövet borító csillós hámrétegnek van. A csillók -
nagyságukhoz képest hatalmas erővel - folyamatosan csapkodnak az 
orrnyílás felé, így a baktériumok és porszemek jó részét kisodorják Más 
részüket a garatmandulák szúrik ki. Ha valami szennyező anyag - eset
leg füst vagy gáz - mégiscsak bekerül a tüdőbe, sajátos védekező reflex: 
köhögés indul be. A köhögés wors légáramlat, amely általában magával 
sodorja a szennyeződést is. Ugy jön létre, hogy zárt gégefedő mellett a 
hasizmok erőteljes összehúzódása miatt a tüdőben nagy légnyomás ala
kul ki. Mikor aztán a gégefedő nyílik, az összepréselt levegő hirtelen kitó
dul a nyíláson. Ehhez hasonló védekezőreflex a tüsszentés is, amit az 
orrnyálkahártya izgatása idéz elő. 

A fölső légutak fontos szerepe az is, hogy páradússá tegyék és fölme
legítsék a levegőt. 

Az alsó légutak kezdete a gége. A nyelőcső és a légcső közös eredési 
pontjában, a garatban keresztezi egymást a táplálék és a levegő útja. A 
keveredést a gége akadályozza meg. A gége bonyolult szerkezetú, porcos 
tok, amelyhez mozgékony, rugalmas gégefedő csatlakozik, és egy izom 
segítségével függőleges irányba (a nyelvcsont felé) emelhető. Nyeléskor a 
gége a nyelvgyök alá emelkedik - az .,ádámcsutkán", vagyís a pajzsporc 
kiemelkedő részének mozgásán ez jól látható. Ilyenkor a gégefedő elzárja 
a légcső nyílását. Ugyanekkor a szájpadlás is fölemelkedik, elzárva az 
orrüreg és a garat közti utat. így a lenyelt falat csak a nyelőcsőbe kerül
het. Ha .,félrenyelés" miatt mégis táplálék kerül a légcsőbe, azonnal he
ves köhögést vált ki. 
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X. Summa 

A hangképzés is tisztán mechanikai úton történik, bár a folyamat 
maga igen bonyolult. Megfelelő erősségű, magasságú és felhangokkal. 
zörejekkel sajátosan .dúsított" légrezgések kibocsátását jelenti. A hang 
erősségét a tüdő Oégzőizmok) , magasságát a gége, a hangszínt, és egyéb 
módosításokat pedig a száj - és orrüreg, a nyelv és a fogak szabják meg. 
Maga a hang úgy jön létre, hogy az összébb húzott hangszalagok aka
dályt jelentenek a gégén kitóduló levegő számára, az kissé kijjebb nyom
ja őket, de a hangszalagok - rugalmasak lévén - visszaugranak. Ha ez 
periodikusan ismétlődik: légrezgés jön létre. A rezgések szaporasága 
(frekvenciája) a hangszalagok hosszától és feszességétől függ. Mivel a [e
szességet a kapcsolódó izmok segítségével szabályozni tudjuk, így - bizo
nyos határok között - beállíthatjuk hangmagasságunkat. Ez tanult fo
lyamat, ép hallást (ellenőrzés) és gyakorlást igényel. Ha a hangszalagok 
hossza a gége méretének növekedése következtében megváltozik, rövid 
időre bizonytalanná válik a megszokott hangképzés (mutálás serdülő
korban) . 

Az egyes hangok megformálása bonyolult folyamat. Először a magyar 
Kempelen Farkas - feltalálómérnök, II. József tanácsadója - kisérelte 
meg, hogy mechanikai sajátosságaikat tisztázza, és .beszélőgépével" si
került is megközelítenie az emberi beszéd hangzását. 

A beszédzavarok - dadogás, pöszeség - oka a hangképző szervek hi
báin kivül hallászavar is lehet, vagy pedig a folyamat idegi szabályozása 
nem alakult normálisan. Ebben az esetben a rendellenességek türelmes 
munkával gyakran megszüntethetők. 

A légcső föhörgökre majd hörgökre, hörgőcskékre ágazva folytató
dik a tüdökben. A hörgöcskék falában levő nyirokcsomók a baktériumok 
kiszürésében, a simaizmok a légjáratok tágasságának szabályozásában 
játszanak szerepet. Az asztma a légutak szükülete miatt beálló légzésza
var, oka az immunrendszer túlérzékenysége. A léghólyagok és hörgöcs
kék falának simaizomzata tartósan összehúzódik, megduzzad. Tünetei: 
köhögés, sípoló légzés, légszomj . Az asztmás rohamot kiválthatja külsö 
tényező (pl. dohányfüst. virágpor, állat szőre, poratka), de belső hatás is 
(szorongás, fizikai terhelés). A fiatalkori asztma a betegek többségében 
serdülőkorban elmúlik. Az asztma nem fertöző, a betegnek és környeze
tének meg kell tanulnia együttélni vele. Megfelelő szerek belégzésével la
zíthatók a simaizmok, így csökkenthető a rohamok erőssége. 

A sej tek életmüködéseikhez energiát igényelnek. Ezt az állatok szer
ves molekulák oxidálásával szerzik meg. A folyamat a biológiai oxidá
ció (sej tlégzés, Lavoisier). Bonyolultabb felépltésű állatokban a szük
séges oxigént a légzőrendszer (rovarok) vagy a légző- és a keringési 
rendszer együttesen (gertncesek) j uttatja el a sejtekhez (külső légzés). 
A külső légzés hatékonyságát növeli a nagy felület, amely azonban 
sérülékeny, így a légzőfelület a test rejtett üregeiben alakul ki (kopol
tyúk, tüdő). A diffúzió gyorsaságát növelő nagy koncentrációkülönb
séget a légzőmozgások idézik elő. A víz vagy a levegő áramlásának 
irányát a nyomásviszonyok szabják meg. A nyomás periodikus válto
zásait a légzőizmok működése okozza. Az emlősök szervezetében a 
gázcsere az alsó légutakban, a tüdő léghólyagocskárnak falán át tör
ténik. A fölső légutak szerepe a tüdő védelme és a hangképzés. A 
légzőrendszer hámjának izgalmakor védekezőreflexek (köhögés, 
tüsszentés) lépnek fel. 

443 

HANGKÉPZÉS 
� a hangok jellemzói, akusztika XIV. 

2 

4 1 .  ábra. A gége fölépítése 

l - gégefedö: 2 - pajzsporc; 3 - gyű
rúporc; 4 - légcsó; 5 - nyelócsö; 
6 - hangszalag; 7 - hangrés 

Summa 
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444 X. 3. A gázcsere 

Kérdések, problémák 

l .  a) Hány liter oxigéngáz keletkezik, miközben a fatörzs l ktal gyarapszik? (Tételezzük fel ,  hogy gyarapodá
sa kizárólag cellulózból ered). l mol gáz 20 °C-on 24 dm o 
b) Mennyivel gyarapszik egy növény tömege, miközben 1 00 liter szén-dioxidot megköt? 

2. Mitöl függhet az, hogy egy növény mennyi oxigént termel idöegység alatt? Elképzelhetö-e, hogy egy kaszáló
rét l év alatt több oxigént szolgáltat, mint egy erdö? Lehetséges-e, hogy több szén-dioxidot termel, mint 
amennyi oxigént? 

3. Hazai növényekben többnyire a levél fonákján találhatók a gázcserenyílások. Miért? Hasonlítsuk össze a 
30. ábrán látható tea- és tavirózsa-levelet ebböl a szem pontból! Mi a különbség oka? Milyen más különbsé
gek figyelhetök még meg a két levélen, s hogyan hozhatók ezek összefüggésbe a két növény eltérö életmód
j ával? 

4. A mohák egy részében vannak ugyan gázcserenyílások, ám ezek mérete nem változtatható, végig nyitottak. 
Mire következtethetünk ebböl? 

5. Mi a különbség és a hasonlóság egy fújtató (pl. biciklipumpa) és az emberi tüdö müködése közt? 

6. Sok rovar felszállás elött elöre-hátra mozgatja torszelvényeit. Miért? Vessük össze ezt a gerincesek 
légzömozgásaival! 

7. A 33. ábrán látható a madarak kettös légzésének mechanizmusa. Milyen izmok müködése teszi ezt lehetö
vé? Miért csak repülés közben jellemzö a madarakra? 

8. A hal és az ember egyaránt oxigént vesz föl és szén-dioxidot ad Je. Miért fullad meg az ember a viz alatt, és 
miért pusztul el a partra vetett hal? 

9. Miért nem egészséges szájon át lélegezni? 

10 .  A meleg ételt fújjuk, fázó kezünkre rálehelünk. Miképp lehetséges , hogy a légáramlat egyszer füt, másszor 
hüt? (V.ö. pl. :  IX.4.5.3). Lehetséges-e egy, a Itifújt Jevegönél hidegebb felületet fújással lehüteni? Lehüt-e a 
fújás egy üveglapot vagy fadarabot is? 

l l . A serdülö korú lányok mutálása sokkal kevésbé feltünö, mint a fiúké. Mi e jelenség anatómiai oka? 

1 2 .  Miért félkör alakúak a légcsövet védö porcok? 

1 3 .  A légzörendszer gyakori müködészavara a csuklás, csaknem pontosan ellentétes a köhögéssel. Mi történik 
ilyenkor? 

1 4. A nök légzésében eleve nagyobb szerepet kapnak a bordaközi izmok. Régebbi korok ruhadivatja (fűzö, ab
roncsszoknya) ezt a különbséget még fokozta. Miért? 

1 5. A föhörgök átlagosan 1 6  elágazás után érik el a léghólyagocskákat. Tegyük fel, hogy a föhörgök átméröje 
éppen 20 mm. Mekkora lesz az átmérö az utolsó elágazás után, ha feltesszük, hogy a méretek mindig fele
zöd tek? 

16 .  Ha a rekeszizom bénul, a beteget "vastüdö" segítségével lehet tartósan lélegeztetni (lásd a 38. ábrán!) Miért 
nem alkalmazható ez a berendezés a légmellsérülések esetén? Mit lehet ilyen esetben tenni? 

1 7. Mi a hasonlóság a mellhártya és az izületi tok felépítése között? (Vesd össze a 20. és a 42. ábrákat is). Miért 
nem okoz az izületi tok megrepedése a légmellhez hasonlóan súlyos tüneteket (teljes müködésképtelensé
get)? 

1 8 .  A 39. ábra elemzése alapján állapítsuk meg: 
a) Miért áll meg a tüdön belüli nyomás csökkenése az l .  fázis végén? 
b) Mi az oka, hogy a 2. fázisban a növekvö nyomás ellenére még belégzés megy végbe? 
c) Mikor éri el a tüdöben uralkodó nyomás a maximumát? 
d) Hogyan függ össze a tüdöben és a mellhártyák között uralkodó nyomás nagysága? 
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4.  Az anyagszállítás mechanikája 

4 .  l A növényi anyagszállítás 

4.1 .1  A felszívás 

A szárazföldi többsejtű növények gyökerükön át veszik fel a szükséges 
vizet és az abban oldott sókat. A XVIII. század végén kisérleti úton mu
tatták ki, hogy e folyamatokban nem a gyökér egésze, hanem csak a gyö
kérszörök zónája vesz részt. 

A gyökér a felvett anyagokat továbbítja a szár edénnyalábjaiba. A fris
sen levágott szár csonkján gyakran észlelhetök ezek a cseppek ("könnye
zés") .  A XIX. században meg is mérték a gyökérnyomás értékét: ez an
nak a felületegységre esö nyomóerönek a nagysága, amivel a gyökér 
fölfelé préseli a felszívott folyadékot. 

Az ozmózis jelenségének felismerése lehetövé tette a gyökérnyomás 
magyarázatát is. Ha a gyökér sejtjeinek ozmózisnyomása meghaladja a 
talajban levö folyadékét, víz áramlik a sejtekbe. Emiatt nö a turgor. 
Ameddig a sejt ozmózisnyomásának számértéke nagyobb, mint a tur
gornyomás, a sejt szívóeröt gyakorol a környezö vízre. A magányos sej
tekben a beáramlás a turgor és az ozmózisnyomás egyenlövé válásával 
megszűnik (egyensúlybajut), a gyökérben azonban nem, hiszen a hígab
bá váló (kisebb szívóerejű) sejtek a környezö nagyobb szívóerejűekkel 
érintkeznek, így a felvett víz azokba továbbáramlile A szívóerö értékét 
befolyásolja a kapillari tás, a vakuolumokban oldott anyag kencentráció
ja és a sejtekben oldott óriásmolekulák aránya is. Ezek ugyanis felszinü
kön vizet adszorbeálnak és ezzel töményebbé (nagyobb ozmózisnyomá
súváj teszik a környezö oldatot. 

A vízáramlás azonban nemcsak a növény, hanem a talaj állapotától is 
függ. A talajrészecskék felszinén adszorbeált (erösen kötött) víz a leg
több növény számára hozzáférhetetlen. A lehulló csapadék hatására ta
lajba kerülö gravitációs víz felvehetö, de általában gyorsan elszivárog. 
A vízfelszívás legföbb forrása a talajszemesék közti üregekben tárolt ka
pillárlsvíz. Ez annál könnyebben mozgósítható, minél nagyobb átmérö
jűek a kapillárisok és minél kisebb magának a talajoldatnak az ozmoti
kus szívóereje. A kötött, tömör és a nagy ozmózisnyomású (pl. szikes) 
talajból ezért csak kevés növény képes felszívni a vizet. 

GYÖKÉRNYOMÁS 

42. ábra a) Kísérletsorozat, mely 
azt bizonyítja, hogy a növény a 
gyökérszörökön át szívjafel a vi
zet 
Az edénybe a víz fölé olajat rétegezett 
a kisérletezó (sürú vonalkázás). A csí
ranövények csak akkor maradtak 
életben, ha a gyökérszőrök zónája a 
vízzel értntkezett. 

b) A gyökérnyomás kisérleti kimu
tatása 
A levágott gyökér csonkjára gumicsó
vel ráerősített üvegcsóben a folyadék
szint megemelkedik 

f- ozmózis IX.4.2.4 
f- vízadszorpció IX.4. 1 .3 
� kolloidok adszorpciója XII. 

ADSZORBEÁLT ÉS SZABAD VÍZ 
f- talajnedvesség VIII .4.2 

KAPILLÁRISVÍZ 
f- kapillantás IX.4.2.3 
� szikes talaj XII. 
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t- füves szavannák V111 .5.2.2 

-7 aktiv transzport XIII. 

t- növényi szövetek X. l. 2 

43. ábra. a) Malpighi gyűrű.zéses kí
sérlete 

b) A kisérletet - módosítva - mi is 
elvégezthetjük 
Valamilyen cserje - pl. fagyal - fiatal 
hajtását tavasszal meggyürűzve, 
majd oltóviasszal bekenve őszre már 
jól látható a kéreg kidudorodása. 
Szintén megmaradnak a levelek. ha 
csak itt-ott ékszerűen vágjuk be a 
kérget és a farészt Ha azonban egy 
kis kéregablakon keresztül eltávolít
juk az ág fatestének egészét, az ág el
szárad, mert nem kap vizet. 

a - háncsrész 
b - farész 
c - bél 
A nyilak a folyadékáramlás irányát 
mutatják. 

KÉTIRÁNYÚ ÁRAMLÁS 

t- gázcserenyilások X.3. 1 .2 

X. 4. Az anyagszállítás mechanikája 

A növényi sejtek ozmotikus szívóereje változtatható, a membrán át
eresztőképességének változtatása és a sejtek ionkoncentrációjának nö
velése révén. Gyors záporok után hirtelen csökken, szárazság idején nö
vekszik az értéke. Ugyancsak változhat az, hogy milyen ionokat és 
milyen mértékben vesz föl a növény. Ezek koncentrációja gyakran jóval 
kisebb a talajban, mint a növényi sejtekben, ami arra utal, hogy a nö
vény aktiv transzporttal, energia befektetésével szívja fel őket. A kísérle
tek szerint a vízfelvétel szabályozásnak helyszíne a gyökér szállitószö
vet-hengerét (a központi hengert) határoló sejtsor (endodermisz) . Ennek 
különleges felépítésű sejtfalai a sejtplazmába terelik az áramló folyadé
kot, ahol mind a hengerbe juttatott víz, mind az ionok mennyisége és 
aránya változtatható. 

4.1.2 Áramlás az edénnyalábokban 

Az olasz Marcello Malpighi a XVII. században egyszerű kísérlettel bizo
nyította, hogy a növényi szárban milyen anyagok merre áramlanak. Fák 
oldalágának kérgét gyűrű alakban körbemetszette úgy, hogy a vágás 
csak a háncselemeket (rostacsöveket) érintse. A lombkorona így tovább 
élt. a gyűrű felső széle pedig megduzzadt és tápanyagokat tartalmazó 
cukros nedv szivárgott belőle. Ha a bevágást egészen a szíjácsig (a mű
ködő farész határáig) mélyítette , a lombkorona elhalása volt a válasz. 

b) 

l 
,. ,: t, 

A kísérlet eredményéből Malpighi azt a következtetést vonta le, hogy 
a növények szárában kettős áramlási rendszer van. A vizet és a benne ol
dott ionokat a szállítászövet-rendszer farésze szállítja a gyökerektől a le
velek felé. A háncsrészben pedig a levélben elkészült szerves anyagok 
áramlanak a levelekből felhasználási helyükre (pl. a gyökerek felé is). 

A víz fölfelé áramlásának egyik okaként kinálkozott a gyökérnyomás, 
ez azonban nem volt elegendő magyarázat. Értéke ugyanis önmagában 
kevés ahhoz, hogy a folyadékoszlop gyakran tekintélyes súlyával egyen
súlyt tartson. A szívóerő nagysága a mérések szerint a levelek, a 
gázcserenyílások felé haladva emelkedik meredeken. Ez azt bizonyította, 
hogy a levelek párologtatásánakjelentős szívóhatása van. Ez kísérletileg 
is igazolható. 
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X. 4. 1 A növényi anyagszállítás 

levélfelszín - 326 kPa 

levélér - 1 2 1  kPa 

levélnyél - 90 kPa 

a szár alsó része - 30 kPa 

gyökérkéreg - 20 kPa 

a) b) 

A háncselemekben zajló áramlás magyarázatára egy német kutató 
(Münch) modellkísérletet hajtott végre (46. a) ábra) . Két, féligáteresztö 
hártyával ellátott edényt helyezett egy-egy vízzel telt kádba, az egyik 
edényt 1 0%-os cukoroldattal, a másikat vízzel töltötte meg. A két edényt 
üvegcsóvel kötötte össze. A töményebb oldatha az ozmotikus nyomáskü
lönbség miatt víz áramlott. ami az összekötó csövön át a másik edénybe 
folyt át, a cukor pedig a töményebb hely felól a hígabb felé kezdett áram
lani. E modellben a cukros víz áramlásának oka a cukor koncentráció
különbsége, ami megfelel a valóságos helyzetnek (pl. a levél és a szár 
között). E modell azonban nem ad számot az áramlás viszonylag (a diffú
zióhoz képest) nagy sebességéról (kb. 1 0 m/h) , másrészt azt sem tudja 
magyarázni, hogy a növény hogyan képes aktívan irányítani, szabályoz
ni a szállított anyagok útját. A módosított modellben figyelembe veszik 
azt a tapasztalatot is, hogy a háncsrészt alkotó rostacsövek élö citoplaz
mát tartalmaznak, mely körkörösen áramlik. Feltehetó, hogy a plazma a 
lyukacsos sejthatáron, a rostalemezen át felveszi a szállítandó anyagot, 
magával ragadja. majd - a szükséges mennyiségben - átadja a következö 
rostacsöelemnek. 

4 7. ábra. Marcello Malpighi (1628-1694}, aki mikroszkópjábanfelfedezte 
a kapillárisokat 
Malpighi nevéhez füzödik a növények keringésének. a rovarok 
kiválasztószervének (Malpighi-edények) és a vese mikroszkopos szerkezetének 
leírása is. 

447 

44. ábra. Kisérlet a levél szívóhatá
sának igazolására (balra) 
Az aljával higanyba mártott csö felsö 
végébe erösitett hajtás párologtatásá
nak hatására a csóben a higany 
emelkedni kezd. 

45. ábra. Szívóerőértékek egy bo
rostyánnövény farészének külön
böző pon�ain ljobbra) 

46. ábra. a) Modellkisérlet a szer
ves anyag áramlásának magyará
zatára a háncselemekben 
(Münch. 1 926). 

b) A módosított modell 
figyelembe veszi, hogy a rostacsö 
sejtjei élnek és plazmájuk körkö
rös mozgása gyors, irányított 
áramlást tesz lehetövé 

t- ozmózis l.X.4.2.4 
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A LEVELEK SZÍVÓHATÁSA 

ÉV GYűRŰK 
f- növenyi szövetek X. l .2 

SZÍJÁCS ÉS GESZT 

Summa 

Kérdések, problémák 

X. 4. Az anyagszállítás mechanikája 

4.1.3 A fás szár 

A mérsékeltövi fásszárú növények törzse jellegzetes belsö tagoltságat 
mutat: évgyűrűk láthatók benne. Kialakulásukat a fák vastagodásának 
módja magyarázza. A szállítóelemeket képzö kambiumgyűrű (növesztö
henger) kifelé osztódva háncselemeket, befelé faemeket (vizszállító csö
veket) hoz létre. A tavaszi csövek a növény nagy vizigénye miatt vasta
gabbak, az ösziek vékonyabb falúak és sötétebbek. A kettö együtt alkot 
egy évgyűrűt. Általában csak egy vagy néhány fiatal gyűrűben áramlik 
nedv (szijács), az idösebb faelemek működése megszünik. Ezekbe gyak
ran anyagcseretermékek, tartósító anyagok rakódnak, kialakul a geszt. 
A nem gesztesedö fák törzse a gombák támadása miatt gyakran odvaso
dik, kikorhad, így a fafeJdolgozó ipar szempontból értékét veszti (fűz, 
nyár). Az évgyűrűk szerkezetéböl, süruségéból nacsak a fa korára, ha
nem az idöjárás változásaira és a fa "élettörténetére" is következtethe
tünk. 

A háncsrész sejtjei lassan kifelé tolódnak, elfásodnak, elhalnak és a 
faj ra jellemzö mintázatú héjkérget hoznak létre. 

48. ábra. Fásszání növény edénnyalábjainak gyarapodása (évgyűrük} és a 
növény élettörténetének néhány eseménye 
A fás szár reszel: a kereg (k), a farészen belül a működö szíjács (sz) es a söté
tebb, vizet már nem szállító geszt (g) . A kinagyitott részben egyetlen évgyűrű re
szel: a tavaszi (t) es az öszi (ö) pászta elteró átmeröjű vizszállító csövekból (v) 
áll. A fareszben ezen kívül más alkotök is megfigyelhetók. így szilárdító rostok 
(r), vizszállító sejtek (a rost fölött). es sejtplazmát tartalmazó, elö 
parenchimasejtek (p). A fa elettörténetere utaló jel például a fagyrepedes (O; be
nött égesnyom (e) utal egy regt erdótűzre: a szíjács évgyűrűinek sürüsödese 
(.sz" körül) sorozatos száraz nyarak, lassú növekedes jele: az ággörcs (á) egy 
növekedesnek indult oldalág-kezdemény, amit körbenött a törzs. a kergen meg
figyelhetö nyílások es a törzsbe rágott cincerjáratok (c) pedig farontó rovarok je
lenletere utalnak. 

A szárazföl<;li hajtásos növények a vizet és oldott tápanyagokat a gyö
kérszörökön át veszik fel aktiv módon (ionok) és passzívan (vízfelvé
tel) . A folyadékáramlás oka az edénynyalábok farészében a gyökér
nyomás és a levelek szívóereje (párologtatás) . A háncsrészben szerves 
molekulák áramlanak (Malpighi: gyürűzéses kísérlet) a kisebb ozmo
tikus szívóerejü helyek irányába, a háncselemek aktiv sejtáramlásá
nak segitségével. 

A fásszárú növényekben a faelemek az évszakosan eltérö igények 
rniatt változó nagyságúak (évgyürük), egy részük müködése megszü
nik (geszt vagy korhadás) . A háncsrész kéreggé alakul. 

l .  Mit kívántak igazolni a kutatók a 42. a) ábrán látható kísérletsorozattal? Miért volt szükség ennyi válto
zatra? 

2 . .A kapálás felér egy öntözéssel" - szokták mondogatni a gazdák. Hogyan befolyásolja a kapálás a talaj szer
kezetét? Miért befolyásolhatja ez a vizfelvételt? Miért hasznos hajnalban és este kapálni? 

3. Egy tölgyfa sejtjeinek szívóereje l-6 atm (kb 1 00-600 kPa). Egy sziki növény 40-50 atm szívóeröt is képes ki
fejteni. Mi a különbség oka? 
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X. 4.2 Keringési rendszerek az állatvilágban 449 

4.2 Keringési rendszerek az állatvilágban 

4.2.1 Harvey folfedezése 

A testfolyadék (vér, nyirok) áramlásának az ókortól kezdve ismerték 
összekötő kapocs szerepét. Így pl. összeköti a légzés és a mozgás szerve
it, mert a tüdöböl fölvett oxigént (az ókorban: "pneumáe) az energiafel
használó izmokhoz juttatja el. A véráramlás mechanizmusára vonatko
zóan egészen a XV11. századig elfogadták Galénosz magyarázatát, aki a 
tüdő periodikus mozgásainak megfelelően az "árapálymodellt" alkal
mazta. A változást Wiliam Harvey felfedezése hozta. 

Harvey kisérleti úton, élő kígyók szívét vizsgálva jött rá arra, hogy a 
szív összehúzódása miatt a vér az artériákba kerül, a vénákon (gyűjtő
ereken) át azonban nem képes távozni, mert ezt a benne lévő billentyúk 
megakadályozzák. Olyanok ezek a billentyük, mint a bányaszivattyúk
ban alkalmazott szelepek: csak egyirányú (a szívbe vezető) áramlást 
tesznek lehetövé. Szükségszerű tehát, hogy a vér áramlása körkörös le
gyen. Azokat az ereket, melyek a szívbe szállítják a vért vénáknak (gyűj
tőereknek, viszereknek) . azokat pedig, amelyek a szívből vezetik el, arté
rfáknak (verőereknek) nevezik. (55. ábra) 

Harvey szemléletes kísérletekkel is alátámasztotta állítását: a vizs
gált személy elkötött kaijának mindig azonos oldalán duzzadnak meg a 
vénák, tehát itt gyűlik össze a vér, ami nem tudott továbbfolyni. Ha 
Galénosznak lenne igaza, ilyet nem tapasztalhatnánk Azt is bebizonyí
totta - amit Galénosz is tudott - hogy az élő állat vagy ember ereiben 
mindenütt vér áramlik, nem pedig "éltető levegő". Egyetlen láncszem hi
ányzott csupán: nem találta az artériákat és a vénákat összekötő csator
nákat. Nem is találhatta, hiszen szabad szemmel észrevehetetlenek. Föl
fedezésükre azonban már nem kellett sokáig várni. 1 66 1 -ben az olasz 
Marcello Malpighi, aki tudatosan kereste, mikroszkópjában meg is pil
lantotta őket. Ezzel megszületett a vérkeringésnek az a mechanikai mo
dellje, amelyet nagy vonalakban ma is elfogadunk 

49. ábra. Willarn HanJey (1 578-1 657) angol onJos 
Jómódú kereskedöcsalád legidösebb fiaként végezte el a páduai orvosi egyete
met. Tanára. Fabrizio (Fabricius de Aquapendente) ekkortájt fedezte föl az erek
ben lévö billentyúket szerepüket azonban helytelenül magyarázta. Harvey már 
Angliában. mint a londoni Szent Bartholomeo kórház orvosa jött rá a megoldás
ra. Vérkeringésról szóló könyve 1 628-ban jelent meg Londonban. A késöbbtek
ben az orvosi gyakorlat mellett föleg az állatok egyedfejlödésével. a szervek 
embrionális korban lezajló változásaival foglalkozott. 

4.2.2 A keringési rendszer típusai 

Néhány állatcsoportban - így pl. a szivacsok és a csalánozók között 
egyáltalán nem találunk keringési rendszert. Az anyagszállításról arnö
baként mozgó vándorsejtek gondoskodnak. 

A többsejtű állatok két keringésirendszer-tipusa: a nyílt és a zárt. A 
nyílt keringési rendszerben - amilyen pl. a puhatestűeké és az izeltlábú
aké - a szövetek közt szabadon áramlik a testnedv, a zárt keringési 
rendszerekben - ami a gyűrűsférgekre és a gerincesekre jellemző -jól el-

+-- Galilei elképzelése IV.6. 

BILLENTYŰK 
+-- a bányaszivattyúk és Torricelli 
felismerése IX.2. l 

ARTÉRIÁK ÉS VÉNÁK 

KÖRKÖRÖS ÁRAMLÁS 
-t mikroszkóp XIV. 

VÁNDORSEJTEK 

NYÍLT ÉS ZÁRT KERlNGÉS 
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50. ábra. a) rovar nyílt keringési 
rendszerének vázlata 
A színtelen vérnyirok a háti oldalon 
végigfutó, szelvényezett csószív (c) 
összehúzódásainak hatására áramlik 
elóre, majd a sejtek közt szivárog las
san vissza. 

b) gerinces zárt keringési rendsze
rének vázlata 
Az erekben áramló vér (v) nem élint
kezik közvetlenül a sejtekkel (s). Az 
összeköttetést a nyirok (ny) biztosítja. 

--? a vér oxigénellátása XII. 

EGYKÖRÖS VÉRKERINGÉS 

KÉTKÖRÖS VÉRKERINGÉS 

5 1 .  ábra. a) A halak b) A hűllők c) a 
kétéltűek d) a madarak és emlő
sök keringési rendszerének vázla
ta 
s - sziv. A sötét szin a vénás, a vilá
gos az artériás vért jelöli, a pontozott 
a kevertet 

X. 4. Az anyagszállítás mechanikája 

különül az erekben kelingő vér és a szövetek közt áramló nyiroknedv. 
Mindkét típus előfeltétele egy olyan izmos falú szerv, ami egyirányú 
áramlást kelt, így tartja fenn a körkörös áramlást. 

a) b) 

A gelincesek vérkeringésének egyik fő feladata a légzési gázok szállí
tása. Színében és összetételében egyaránt eltér a kissé kékes szén-dio
xidban gazdag, oxigénszegény vénás vér az élénkpiros, oxigéndús arté
rtás vért61. (Ez a két szó a vér típusára vonatkozik, és nem feltétlenül 
esik egybe az erek elnevezésével!) 

A gelincesek közt a véráramoltatás két fő típusa figyelhető meg. A ha
lakra jellemző egykörös kelingésben a szívet elhagyó kopoltyúartéria a 
vénás vért a kopoltyúhoz vezeti, ott megtörténik a gázcsere, az így artéri
ássá vált vér a szervezet más részeibe áramlik, leadja a fölvett oxigént, 
majd - immár vénás vérként a testvénán át jut vissza a szívbe. A halak 
szíve kétüregű: pitvarból és kamrából áll. A kettő közti billentyű teszi 
egyirányúvá az áramlást. 

A többi gelinces osztály kétkörös vérkelingésü: elkülöníthető egy, a 
légzőszervhez vezető kis vérkör, és egy, az összes többi szervhez vezető 
nagy vérkör. Ezeknek az állatoknak a szíve is bonyolultabb felépítésü: 
egyazon összehúzódással áramoltatják a vért mindkét körben. 

a) b) 

d) 
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X. 4.3 Az ember keringési rendszere 451 

A kétéltüek háromüregü szíve két pitvarból és egy kamrából áll. A KÉTÉLTŰEK 

jobb pitvarba érkező vér nagyrészt vénás vért kap, ezt juttatja a (közös) � összefüggése az életmóddal X.5.2 

kamrába, ahol részben keveredik a tüdőből érkező artériás vérrel. A 
kamrából kilökött vér egy része a kis vérkörbe jut, a gázcsere után a tü-
dővénán és a bal pitvaron keresztül tér vissza a kamrába. A kamrából ki-
lökött vér másik része pedig a nagyvérkörbe kerül, ahol ellátja oxigénnel 
a szerveket. Mivel kétéltüekben a szájpadlás és a bőr is légzőfelület, a 
kisvérkör erei ide is küldenek elágazásokat. 

A hüllők négyüregü szívében két pitvart és két kamrát találunk, a HŰLLŐK 

kamrák közt azonban nem zárul a válaszfal, így az artériás és a vénás 
vér a hüllőkben is keveredik. MADARAK ÉS EMLŐSÖK 

A madarak és emlősök négyüregü szívében a válaszfal (szívsövény) � müködése X. 4. 3 

tökéletesen elválasztja egymástól a két szívfelet, az artériás és vénás vér 
ezekben a fajokban nem keveredik. 

4.3 Az ember keringési rendszere 

4.3.1 A szív 

Az emberi szív ökölnyi nagyságú, izmos fal ú szerv, a mellüreg közepén. A 
szívet egy hosszirányú, zárt sövény jobb és bal szívfélre osztja. a két 
szívfél között átáramlás nem lehetséges. A sövényre nagyjából merőlege
sen ún. vitorlás billentyúk osztják két félre a szívet. Az emberi szív négy 
ürege ezek szerint: jobb pitvar, jobb kamra, bal pitvar és bal kamra. A 
kamrákból kiinduló artériák falában fedezték fel a félhold alakú vagy 
zsebes billentyúket. 

A vér a nyomásviszonyoknak megfelelően áramlik át a szíven. Mivel a 
pitvarok és kamrák kis időbeli eltéréssel húzódnak össze, a szívmükö
dés egy ciklusát célszerü ennek megfelelően szakaszokra bontani. 

a) A pitvarok összehúzódnak, a kamrafal elemyed. Mivel ilyenkor a 
pitvamyomás nagyobb, mint a kamrában lévő, a vitorlás billentyúk ki
nyitnak, és a vér a kamrákba áramlik. (A véna felé nem folyhat vissza, hi
szen azt a vénabillentyúk gátolják.) 

b) A kamrák összehúzódnak, a pitvarok elemyednek. Mihelyt a kam
ranyomás meghaladja a pitvamyomást, a vitorlás billentyúk záródnak, 
így megakadályozzák a vér visszaáramtását a pitvarokba. A záródás zaja 
az első szívhang. Amikor a kamranyomás meghaladja a kivezető artéri
ákban (a tüdőartériában és az aortában) uralkodó nyomást, kinyitnak a 
félhold alakú billentyúk, és a vér az artériákba áramlik. Eközben az eler
nyedésük miatt kis nyomású pitvarok megtelnek a vénákból származó 
vérrel. 

c) A kamrák elemyednek. Mihelyt nyomásuk kisebb lesz az artériás 
nyomásnál, a félhold alakú billentyúk is becsapódnak. Ez a második 
szívhang. Emiatt a vér nem tud viszaáramlani a kamrákba. 

d) Mihelyt a kamra annyira elemyed, hogy nyomása kisebb lesz a pit
varénál, a vitorlás billentyúk kinyitnak, és a folyamat kezdődik elölről. A 
szívnek ez a müködése jól modellezhető egy kéthengeres dugattyúval, 
amint azt az ábra mutatja. 

52. ábra. Az emberi szív fölépítése 
és a véráramlás (a vonalkázott nyi
lak a vénás, a fehér nyilak az artéiiás 
vér áramlását mutatják) 

JP - jobb pitvar: BP - bal pitvar; 
JK - jobb kamra; BK - bal kamra; 
A- aorta; TA- tüdőartélia: 1V- tü
dővéna; ÜV- .üres véna"; F- félhold 
alakú billentyü; S - szívsövény; 
SZ- szemölesizom (a vitorlás billen
tyút feszíti ki): V- vitorlás billentyú. 
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53. ábra. Az emberi szív mechani
kus modelije 
l - vitorlas. 2 - zsebes billentyúk; 
3 - a mozgó dugattyúba beépített 
szelepekre a merev falak miatt van 
szükség. Mellette: a szelepek lehetsé
ges elrendezése a dugattyúban. 

KERINGÉS, PERCTÉRFOGAT 

� szabályozasa XIII. 

MELLKASI SZÍVÓHATÁS 

54. ábra. Artéria (a) és véna (b) ke
resztmetszete 
h - az ereket belülról bélelö lapham; 
r- rugalmas rostos szövet; s- sima
izom. 

55. ábra. a) Az ér:fal rugalmassá
gátjobbanfigyelembe vevő "skót 
duda"-modell 

b) Lökésszerűen továbbított folya
dék áramlását egyenletessé tevő 
ún. szélkazán 

X. 4. Az anyagszállítás mechanikája 

t t 

+ .. .. t 

A szív teljesítményét a bal kamra által egy perc alatt továbbított vér 
mennyíségével, a keringési perctérfogattal szokták jellemezni. A fel
nőtt emberi szív kamráí egyetlen összehúzódással kb. 70 cm3 vért 
löknek ki, az összehúzádások gyakorisága nyugalomban átlagosan 
72/perc, így a nyugalmi keringési perctéfogat közel 5 dm3. Ezt az értéket 
azonban fizikai terhelés vagy különbözö izgatászerek (alkaloidok) jelen
tösen növelhetik. 

4.3.2 Az artériálc 

A szív ritm.ikus működése ( összehúzádások = szisztolék és elernyedések 
= diasztolék) a keringési rendszer artériás szakaszára hat közvetlenül. A 
bal kamrát elhagyó vér nagy sebességgel zúdul ki a legnagyobb artériá
ba, az aortába Az egyszerű dugattyús modellböl az következne, hogy itt 
csak akkor áramlik a vér, ha a kamrák összehúzódott állapotban van
nak. A valóságban azonban az áramlás csaknem folytonos, bár sebessé
ge változó. A szív elernyedésének idején a zsebes billentyúk zártak, ezért 
az áramló vér ilyenkor nem érkezhet a szívböl. A megoldás nyitja a verö
erek rugalmas fala. Az artériák nem merev csövek, faluk izomból és ru
galmas kötöszövetböl áll. Ez kitágul, amíkor a kamrák vért préselnek 
belé, majd rugalmasságánál fogva a nyugalmi periódusban újra vissza
húzódik, így ekkor is vért továbbít. A mechanikai modell módosítható 
úgy, hogy ezt is tükrözze. a rajzon látható módon (szélkazán). 

A rugalmas falú ütőérrendszer tehát átveszi a szív ritmusát, így a vér
nyomás- bár tompítva, kisebb különbségekkel. mint a szívben- a verö
erekben is periodikusan váltakozik. Ezt ki is tapinthatj uk, ha az ér cson
tos alapon fut (pl. csuklón, halántékon). Felnőtt ember nyugodt, normál 
pulzusa percenként 72. 
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X. 4.3 Az ember keringési rendszere 
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56. ábra. A keringési rendszer fizi
kai jellemzői az emberben 
A vérnyomás, a véráramlás sebessé
ge. az egyes erek átlagos átmérője 
(pontozott) és az erek összkereszt
metszete (sávozott). A keringési rend
szer egyes szakaszait a középen lát
ható rövidítések jelölik: BK - bal 
kamra; AO -aorta; A -artériák; 
K - kapillárísok; V - vénák; JP -jobb 
pitvar; JK -jobb kamra; TA -tüdöar
téría; TV- tüdövéna; BP-bal pitvar. 

a) �Véres manométer" (Hales, 1708). Egy hosszú és vékony Ovegcsövet vezetnek a vizsgált érbe. és lemértk, hogy mllyen 
magasra emelkedik benne a vér. 
b) Az ún. mandzsettás módszer szükségtelenné teszi az érfal megsértését (Korotkoff, 1905). Fölfújható gumtmandzsettá
val szaritják le az eret, majd fokozatosan csökkentik a nyomást. mtndaddtg, amíg az összehúzódás! periódus (sztsztoié) 
vérnyomása meghaladja a kart összeszoli tó nyomás érté két, vagyis a keringés megindul a mandzsetta alatt. A csatlakozó 
nyomásméröben (manométerben) ekkor elkezd ingadozni a higanyoszlop magassága, és hallgatóval ts hallant az átprése
lödö vér surranó hangját. Ez jelzi a legnagyobb nyomás értékét. Legkisebb (diasztolés) a nyomás akkor, amikor a kamrák 
elernyedt állapotban vannak. Ez úgy mérhetó, hogy a mandzsetta nyomását mindaddtg tovább csökkentik, amíg a ma
nométer már nem jelez ingadozást. Ekkor a véráramlás folytonossá vált. A két értéket törtjellel elválasztva szokás Rllírnt. 
s az orvosi gyakorlatban hagyományosan Hgmm-ben adják meg, pl. 120/90 Hgmm. 
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� vegetatív idegrendszer XVIII. 

57. ábra. A valódi és az artéria-vé
na kapillárisok 

A- artéria, V- véna, av- artéria-vé
na kaplllárls, k -valódi kapilláris, 
s -slmalzom-gyúrú. 

� a kaplllárlsok anyagfogalma XIII. 

X. 4. Az anyagszállítés mechanikája 

A vérnyomás csökkenése fejfájást, szédülést, súlyosabb esetben .fe
hér ájulást" (kollapszust) eredményez. A nyugodt fekvés (nyáron hűvös 
helyen) általában helyreállítja a normális kertngést: az arc bőre kipirul. 
az agy vérellátása megfelelő lesz. 

4.3.3 A hajszálerek 

Az artériák az egyes szervekben mind kisebb ágakra oszlanak, majd haj
szálerekre (kapillárisokra) válnak szét. Ezek összátmérője jóval na
gyobb, mint az artériáké, így a vér áramlása bennük lelassul. Közben 
megtörténhet az anyagok fölvétele és leadása. azaz a környező szövetek 
igényeinek kielégítése. Az újból összeszedódó kapillárisok már oxigén
szegény (vénás) vért szállítanak a vénákba. 

A hajszálerek valamennyi szervet behálózzák. pl. a bőr felszinét is. Az 
az egyszerű megfigyelés azonban, hogy képesek vagyunk elsápadni és 
elpirulni, arra utalt, hogy e kapillárisoknak csak egy részében áramlik 
vér, s hogy az áramlás irányát és mennyiségét valamiképpen szabályoz
ni is tudja a szervezet. Ezt az elméleti megfontolást erősítették azok az 
adatok, melyek szerint a vérrel teljesen átjárt kapillárisok össztérfogata 
többszörösen meghaladná a vér összmennyiségét. Szükségszerű tehát, 
hogy a hajszálereknek csak egy részébe kerüljön vér. (Egy 30 kg-os 
izomzatú emberben pl. kb. 60 OOO km hosszúságú hajszálér-hálózat 
van, s ennek csak a felében áramlik vér.) 

A mikroszkópos vizsgálatok kimutatták, hogy a valódi kapillárisok 
fala igen vékony. kötőszövetet vagy izmokat nem tartalmaz. Fölfedeztek 
viszont olyan ereket, amelyek nagyobb átmérőjűek. és közvetlen. kis el
lenállású összeköttetést alkotnak az artériák és a vénák között (arté
ria-véna kapillárisok). Ezek falában már vannak simaizomgyűrűk, ame
lyek összehúzódásukkal megnövelik az adott érszakasz ellenállását. 
Ilyenkor a vér a valódi kapillárisokba préselődik, és vérrel telíti az adott 
szervet. Mivel izmaink normállsan mindig kissé összehúzódott. feszes 
állapotban vannak (izomtónus). ezért a kapillárisok egy részében mindig 
áramlik vér. 



forrasok_szurke.indd   455 2017. 02. 15.   8:47

X. 4.3 Az ember keringési rendszere 

4.3.4 A vénák 

A vénák szélesebbek. mint az artériák, és faluk tágulékony, ezért sok 
vért képesek befogadni anélkül, hogy közben a nyomás változna bennük 
(gyűjtöerek). Emiatt a vénás rendszerben a szélkazánhatás nem működ
het, két tényező azonban gyorsítja az áramlást. 

A mellkas nyomásváltozásai a légzömozgások miatt periodikusan 
szívóeröként hatnak (mellkasi pumpa). Kilégzéskor pedig a vénabillen
tyúk gátolják a visszafolyást 

A izmok közt futó vénákra a felváltva összehúzódó és elemyedö iz
mok fejtenek ki pumpáló hatást. 

A vénák egyesülve a szív jobb pitvarába futnak. Innen a jobb kamrá
ba, majd a tüdöartérián keresztül a tüdöbe kerül az oxigénszegény vér. 
Ez az ún. kísvérkör kezdete. A tüdőartéria szintén kapillárisokra ágazik, 
és ez lehetövé teszi, hogy a tüdőben távozzon a vérböl a szén-dioxid nagy 
része, és oxigént vegyen fel. Az így felfrissült vér a tüdövénán át jut a szív 
bal pitvarába. így zárul a kísvérkör. A bal pitvarból a vér a bal kamrába 
jut, és ezzel képzeletbeli utunk kiindulópontjához érkeztünk vissza. 

4.3.5 A keringési rendszer rendellenességei 

a) Érelmeszesedés - magas vérnyomás 

Ha az érfal többé-kevésbé rugalmatlanná válik (elmeszesedik), akkor a 
szívnek kell átvállalnia azt a szerepet, amelyet eddig a .. szélkazán" ját
szott. Az erős nyomásingadozás fokozottan terheli az érfalat. Ez az álla
pot sajnos gyakran bekövetkezik a kevés mozgás, a zsíros ételek és a do
hányzás hatására. 

b) Érszűkülés, trombózis, irifarktus 

A szívizomzat vérellátását a koszorúserek (coronariák) biztosítják. Ezek 
elmeszesedése, szűkülése oxigénhiányt okoz, ami - különösen nagyobb 
igénybevétel esetén- ismétlődő, múló szívtáji fájdalmat (angina pectoris) 
okoz. A fájdalom általában néhány percig tart, pihenés és értágító szer 
(pl. nitroglicerin) hatására megszűnik. Az érszűkület fokozza annak a 
veszélyét, hogy rög keletkezzék (trombózis) vagy máshol keletkezett rög a 
szűkült szakaszon megakadjon (embólia). Ekkor az adott szívizom-terü
let elhal: infarktus keletkezik. Az infarktus hosszan tartó, tűrhetetlenül 
erős fájdalommal jár(hat), gyengeség, verejtékezés, vémyomásesés kisé
ri, értágítók nem hatnak rá. Kezelés nélkül a halálozás 40-50%-os, a ha
lál oka az infarktus után fellépő szövődmény, szívritmus zavar is lehet. 
Ezért fontos az infarktus azonnali felismerése, kórházi kezelése. A szív
infarktus keletkezésének esélyét növeli a dohányzás, a kevés mozgás, a 
zsíros ételek, a cukorbetegség. 

c) Vele született szívhibák 

Ezer újszülött közül átlagosan hét szívhibával születik. A leggyakoribb 
rendellenesség a szívsövény elégtelen záródása (a magzati életben a sö
vény még nyitott!). Ez az artériás és vénás vér keveredéséhez vezet, ami 
az egész test oxigénellátását rontja. Feltűnő jel, hogy az ilyen beteg gyer
mekek ajka, körömágya, bőre kékes, ujjperceik szélesek, könnyen kiful
ladnak, szívhangjaik jellegzetes zörej e is felimerhető. A komolyabb hi
bák műtétileg orvosolhatók. 

455 
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� légzömozgások X. 3. 3. l 
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-t cukorbetegség XVIII. 

�magzati fejlödés XXIV. 
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f- X.4.3.4 

� terhesség XXIV. 

� gyulladások XVUI. 

Els6segély: vérzéscsillapitás 

X. 4. Az anyagszállítás mechanikája 

d) Embólia - keszonbetegség 

Ha légbuborék zá.Ija el a létfontosságú eret, az éppolyan veszélyes, mint
ha egy szilárd rög lenne (légembólia). Okozója lehet egy helytelenül hasz
nált injekciós tű is. Hasonló az eredménye a nagy mélységben, nagy 
nyomáson dolgozó munkások keszonbetegségének A nagy nyomás ha
tására sok gáz oldódik a vérben, s ha a fölemelkedés túl gyorsan törté
nik, a gázfölösleg (föként a nitrogén) buborékok formájában válik ki a 
vérben. 

e) VISSzértágulat 

A vénás rendszer leggyakoribb betegsége. Ideiglenesen általában akkor 
alakul ki, ha valaki hosszú idön keresztül mozdulatlanul kénytelen áll
ni. Ilyenkor nem müködik az izmok felváltott összehúzódásából adódó 
"izompumpa", ami normális esetben a vénás áramlást segiti. A vénák a 
felhalmozódó vértöl kidagadnak, amely maradandó változást eredmé
nyezhet. Idöleges visszértágulatot okozhat terhesség idején a csökkent 
izomtónus is. Maradandó visszértágulatot idéz elö, ha a vénabillentyúk 
nem jól zárnak, de lehet a visszerek gyulladásának következménye is. 

fl Sokk 

Ha váratlan fájdalom, ijedtség vagy súlyos vérveszteség következtében 
az erek izomtónusa hirtelen és erösen csökken, sokkos állapot alakul 
ki: a kapillárisok vérrel telítödnek, a hirtelen vérnyomásesést a keringö 
vér mennyiségének gyors csökkenése kiséri. Ez a veszélyes helyzet a 
szervek oxigénellátásának tartós csökkenését eredményezi és orvosi be
avatkozás nélkül általában nem áll helyre. Oxigén-lélegeztetéssel, vér
pótlással, fájdalomcsillapítókkal szüntethetö meg. 

Az érfalak sérülésekor seb keletkezik. Nemcsak az elvérzés, a fertözés veszélye is fennáll. Nem szabad a sebet hintőporral 
vagy kenöccsei fedni, környéke viszont lemosás után fertötlenitö oxidálószerrel ijódpáma) kezelhetö. A sebbe került ide
gen testet (szöget, szilánkot) csak orvos veheti ki, ezt tehát nem szabad mozgatni, hanem a talált helyzetben kell bekötni. 
Ha a sebet rozsdás szög okozta. föld került bele stb. még jelentéktelennek látszó sérülés esetén is fontos orvoshoz fordul
ni (tetanuszoltás). 

Súlyos kQJsö vérzés esetén a fekvö sérült felszakadt erét u.Ual a csonthoz préselve elállitható a vér kiáramlása (ez a 
módszer azonban l O percnél tovább nem alkalmazható, mert a végtag elhalhat). A sebet gézlappal vagy tiszta textilból ké
szült szoros nyomókötéssel kell befedni, ügyelve, hogy a végtag vérellátását ne veszélyeztesse. A sérült testrészt lehetöleg 
magasba kell emelni. 

Nagy vérveszteség után fennáll a sokkos állapot veszélye is. Ennek jelei: kezdetben gyors, majd lassuló, alig kitapint
ható pulzus, szürke, hideg, nyirkos bór, borzongás, aprócseppes verejtékezés. A vérzés elállításán és az orvos azonnali 
értesítésén kivül a sérült megnyugtatása, lefektetése, betakarása, lábának felpolcolása és a pulzus mérése a teendö. 

Enyhe kQJsö vérzés elállítására megfelel a ragtapasszal rögzített gézlap. 

Summa A keringés kapcsolja össze a gázcserét és a sejtlégzést Oégzési gázok 
szállítása, kivéve a rovarokat); odajuttatja a tápanyagokat a szöve
tekhez és elszállitja onnét a bomlástermékeket (vér ill. nyirok). 
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X. Kérdések, problémák 457 

Kérdések, problémák 

l .  Vessük össze a Pascal-féle hidraulikus sajtó működését az emberi szívévell 

2. Alkalmazható-e a légzés (gázcsere) magyarázatára a keringés Galénosz-féle árapály-modellje? 

3. Hasonlítsuk össze Harvey és Malpighi, valamint Newton és Leverrter szerepétl 

4. Legalább hány billentyű (szelep) szükséges az egy vérkörös keringés fenntartásához? Változik-e a helyzet a 
két vérkörös keringés esetében? 

5. A mellékelt ábra a vérnyomásváltozásokat mutatja a szív belsejében, müködés közben. 
a) Milyen szaporasággal (frekvenclával) müködik a szív? b) Mikor nyílnak, illetve zárulnak a vitorlás és a 

félhold alakú billentyük? Van-e a szív müködésében olyan szakasz, amikor a vitorlás és a félhold alakú 
billentyük egyaránt zártak? Van-e olyan szakasz, amikor mindkettő nyitott? Ha igen: mi ennek a feltéte
le, és mi történik ilyenkor? 

vérnyomás 
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idő (másodperc) 

--- vérnyomás a bal kamrában 

- - -- vérnyomás a bal pitvarban 

vérnyomás az aortában 

Vérnyomásváltozások a szív belsejében 

6.  Ugyanannyi vért továbbít-e a jobb, mint a bal kamra? Ugyanakkora munkát végeznek-e? Melyiknek vasta-
gabb a fala? 

7. A szív a mellüreg közepén található ugyan, mégis bal oldalon halljuk a szívdobbanásokat. Miért? 

8. Miért gyorsítja a vénás áramlás sebességét a belégzés? Lassítja-e a kilégzés? 

9.  Mekkora a perctérfogat 120/perces pulzus esetén, ha az összehúzódások ereje a nyugalmi érték másfél
szeresére nő? 

10. Az érelmeszesedés következtében fellépő magas vérnyomáskor gyakran csak a szisztolés (összehúzódás!) 
értéke nő meg rendellenesen. Miért? 
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58. ábra. Georges Leopold Cuvier 
(l769-l832)francia anatómus 
munka közben 
Az összehasonlító élettan és anató
mia megteremtöje, a korreláció elvé
nek megfogalmazója. 
A képen a Montmarte-domb alatt ta
lált öslénytani leleteket dolgozza fel. 

59. ábra. Kihalt élőlény 
(lguanodon) rekonstrukciója a kor
relációelv segítségével 

a) A csontok a talált helyzetben 

b) A csontok kapcsolódási rendjének 
ismeretében a csontváz összeállítha
tó, szükség esetén a hiányzó csontok 
nagyságára is következtetni lehet. 

c) A csontfelszíneken az izomtapadási 
helyek nagysága alapján fölrajzolha
tök az egykori állat izmai. 

d) Az izomrendszer és a belsö szervek 
megadják az állat alakját. 

5. A szervezet harmóniája 

5. l A korrelációk tana 

A XIX. századra az élőlények testfölépítéséről és élettanáról is nagyon 
sok ismeret gyűlt össze. Fölismerték, hogy a szerkezet és a funkció 
összefügg. is. Igy például Harvey kapcsolatot talált a vénabillentyúk föl
építése és a körkörös véráramlás - a müködés - között, Leonardo és 
Vesalius megmutatta, hogy a csontok alakja hogyan szabja meg az em
ber lehetséges mozdulatait. Ezeket az összefüggéseket külön-külön is 
tüzetesen vizsgálták, de úgy is, hogy sok különböző fajt hasonlítottak 
össze. így alakult ki az összehasonlító élettan és szervezettan tudo
mánya, melynek legjelesebb képviselője a francia Leopold Cuvier volt. 

a) 

c) 

d) 
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X. 5.1 A korrelációk. tana 

Cuvier fölismerte, hogy az élóvilág változatos ugyan, de sokféleség
ében rend uralkodik. Nem kapcsolódhat bármelyik szerv bármelyik má
sikhoz. Az elgondolható összes kombináció közül csak azok valósulhat
nak meg, melyek életképes szervezetet eredményeznek. A biológusnak 
tehát nemcsak azt kell vizsgálnia, hogy az egyes szervek működése és 
fölépítése milyen viszonyban áll egymással (mi a relációjuk), hanem a vi
szonyok együttesét, korrelációját is. Cuvier korrelációtana szerint 
minden élólény szervei összhangban vannak egymással és kömyezetük
kel is. A repüló életmódhoz pl. nagy tüdóre, tarajos felszín ű mellcsontra, 
könnyű testre és gyors anyagcserére van szükség: ezek egymással is és 
az életmóddal is összefüggenek. A korrelációtan szerint minden faj töké
letes szervezettségű, részei összefüggenek, tehát kelló tudással bármely 
részból elvben következtetni lehet az egész szervezetre. Cuvier maga is 
példát adott erre, amikor egyetlen fogból sikerrel rekonstruált egy teljes 
kihalt állatot. 

A korrelációtannal Cuvier elvi kapcsolatot talált az élólények testföl
építése, kömyezete és rendszerezése között. Linné még axiómaként je
lentette ki a fajállandóságot. Cuvier az elméletével magyarázatot talált a 
fajok sokféleségére és állandóságára is. Azért van sokféle faj, mert sokfé
le élettér, életlehetóség kínálkozik. Azért níncs végtelenü! sokféle, mert e 
lehetóségek száma sem végtelen. S végül- Cuvier szerint- azért állandó
ak a fajok, mert a kömyezet is állandó, amiben csak a szervek legkedve
zóbb kombinációi maradnak fenn. Ha ettól a faj bármilyen irányban el
téme, életképtelen, torz forma keletkezne. Torzszülöttek idóról idóre 
megjelennek ugyan, de hamarosan elpusztulnak, így az eredeti egyen
súly fönnmarad. 

Ez az összhang azonban csak az állat számára kedvezó kömyezet
ben teszi lehetóvé a fennmaradást. Ha a kömyezet valami okból (pl. jég
korszakok alatt) alapvetóen megváltozik, a faj elvándorol vagy kihal. 
Cuvier volt az elsó, aki ezzel az elvvel magyarázni tudta fajok eltűnését a 
föld színéról. 

� Humboldt VIII.5. 1 

� "mik.rokozmosz" IV.7.3; V.7.3 

� a trópusi esőerdő állatvilága 
VIII. 5. 2. l 

� deizmus VII.6.2 

� niche XXVII. 

� szelekció XXVI. 

� kihalás! hullámok XXIX. 

459 
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460 X. 5. A szervezet harmóniája 

5.2 A környezet és a szervezet összhangja: 
növények 

5.2.1 A mohák törzse 

� trópusi őserdő VIII.5.2.1 

A mohák apró termetű teleptestű növények. Fajaik nagy része állandóan 
nedves, párás környezetben él (tőzegmohák, májmohák). Testük ki
csiny, hiszen nincs szilárdító szövetük a szár tartására. Nem is verse
nyeznek a magasra növő, nagy fényigényű fajokkaL viszont benépesítik 
azokat az árnyékos élőhelyeket, melyek a többi szárazföldi növény szá
mára már túlságosan fényszegények (erdők mohaszintje). A mohanö
vény levélkéje csak néhány sejtrétegből áll. Ez a gázokat és a vizet egész 
felületén át fölveszi, de szárazság idején ugyanígy le is adja. Száruk is 
egyszerű fölépítésű. Néhány fajban megnyúlt sejtekből álló egyszerű 
szállító szövet fut benne a talajban oldott sók szállítására, de ez hiányoz
hat is. A kiszáradás ellen némi védelmet nyújt, hogy a mohanövénykék 
sűrű párnába tömörülnek. Ez szaporodásukhoz is előnyös: a hím- és női 
ivarsejteket tartalmazó egyedek így egymás közvetlen közelébe kerül
nek. A mohák szaporodásához viz szükséges: a rumivarsejtek egy víz
csöppben úsznak át a petesejthez. Ehhez akár a mohapárnán megülő 
hajnali harmat is elegendő. A megtermékenyített petesejtből hajt ki a 
mohanövényke spóratartó tokjának nyele, majd maga a spóratartó tok. 
A benne keletkező könnyű és ellenálló spórákat a szél messzire viszi. így 
népesíthetnek be egymástól messze fekvő, kedvező életterekeL 

� tajga VIIJ.5.3.3 
� magashegységek VIII. 5. 5. l 

Ciprusmoha 

ÉLETMÓD 

Élnek mohák szélsőséges csapadékeloszlású területeken is, pl. szik
lagyepekben. Ezek a fajok csak esős időben aktívak. Nyáron egész tele
pük kiszárad, de esőben testük újból megtelik vízzel, megindulnak élet
működéseik. A mohák fontos szerepet játszanak az életközösségek 
vizháztartásában: szivacsként szívják magukba a lezúduló esőt, ezzel 
védik a talajt az eróziótóL szárazabb időben pedig a kiszáradástóL 

KÖRNYEZET 
vízfelvétel a � l 

testfelrinen át � szárazföldi növények 

könnyen kiszárad, nincs védő bőrszövet többnyire párás, 
nedves élettér részleges védelem 

megtermékenyítés 
vizcsöppben 

lassú növekedés 

mohapárnák 

egyszerű szállitószövet � víz- és sófelvétel 
(lehet) L.____ a talajból 

gyökérszerű rész rögzítés a talajban 
-----� gyakran árnyékos -7 erdőben 

� -------/ (fényszegény Ips termet környezet) 

nincs szilárdító szövet 

TESTFÖLÉPÍTÉS 

60. ábra. ÖSSzefiiggések a lombosmohák életmódja, környezete és tesifölépítése között 
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X. 5.2 A környezet és a szervezet összhangja: növények 

5.2.2 A harasztok törzse 

A harasztok spórákka! szaporodó hajtásos növények. A hajtás - a leveles 
szár- és a gyökér egyaránt növényi szerv: a test olyan része, mely többfé
le szövetböl áll. tagolt belsö fölépítésü és meghatározott müködést végez. 
A harasztok szára néha tekintélyes magasságú, és nagy felületü levele
ket hordoz. Tartását szilárdító szövet adja. A szállítószövetük farésze 
emeli a vízet a magasba, a szerves tápanyag pedig a háncsrészen át jut el 
a szervezet minden sejtjéhez. A vizet és sókat gyökerek szívják föl a talaj
ból, a kiszáradástól börszövet védi a növény testét. A harasztok többsége 
ennek ellenére könnyen kiszáradna, ha nem élne párás, nedves kömye
zetben. Ez szaporodásukkal is összefügg, mely ugyanúgy vízhez kötött, 
mint a moháké. A spórából kifejlödö kicsiny elötelep felszinén, vízcsöpp 
segítségével történik a megtermékenyités, a megtermékenyitett petesejt
böJ (zigótából) fejlödik a harasztnövény, mely általában levelei fonákján 
hozza a spóratartókaL A harasztok valamivel több fényt igényelnek, 
mint a mohák, de szintén ámyékkedvelök: többnyire az erdök alsó szint
jében élnek, néha fánlakók (epifitonok). 

A harasztok osztályai közül a korpafüvekre az apró levelek, a zsur
lókra az örvös levélállás és a kvarctartalmú, érdes test, a páfrányokra 
pedig a nagy felületü, gyakran tagolt levél a jellemzö. Aranyos fodorka 

ÉLETMÓD KÖRNYEZET 
víz- és tápanyagfelvétel börszövet, kiszáradás veszélye 

a talajból �ázcserenyílások� 
l gyökér, 

moháknál magasabb test szár, szilárdító- és 
szállítőszövet 

461 

vízhez kötött ----"--<:----".---------------1---� párás, nedves kömyezet 
szaporodás elótelep, önállóan mozgó 

lúmivarsejtek 

TESTFÖLÉPÍTÉS 

6 1 .  ábra. Összefüggések a harasztok életmódja, környezete és testfölépítése között 
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462 

VIRÁG 

-7 a virág evolúciója XXIX. 

MAG 

-7 keményítö XII. 

-7 olaj XII. 

62. ábra. Virág, mag és termés 

P- petesejt. K- központi sejt. T
tápláló szövet. Cs - csíra, Mh - mag
héj. Mf- magkezdemény fala, H
magház, MK - magkezdemény, b -
bibe, pl - pollentömlö, esi - csészele
vél, M - mag, Te - termés. pt - por
tok, Sz - sziromlevél 

f-- tajga Vlll. 5. 3.3 
f-- magashegységt övezetesség 
VIII. 5.5.1 
f-- mediterranium Vlll. 5.3.1 

X. 5. A szervezet harmóniája 

5.2.3. Virágos növények: a nyitvatermők és a 
zárvatermők törzse 

A virágos növények körébe két nagy törzs tartozik: a nyitvatermöké és 
a zárvatermöké. Közös jellemzőjük a virág és a mag. A virág olyan haj
tásrészlet, melynek feladata az ivarsejtek termelése, befogadása, az 
utódnemzedék (mag) védelme, esetleg a rovarok csalogatása. A virágon 
belül elkülönül a virágport (pollent) termelő porzó, és a petesejteket ter
melő termő. A virágport a szél vagy a rovarok juttatják a termő felszínére, 
a bibére. Ez a megporzás. A virágporból pollentömlő hajt ki, ennek belse
jében keletkeznek a hímivarsejtek Mivel a pollentömlő belsejében jut
nak a magházig, önálló mozgásra, ostorokra nincs szükségük. A virágos 
növények megtermékenyítése tehát független a víztől, és mindig a nö
vény szervezetén belül., a magkezdeményben megy végbe. 

Egy ideig minden virágos növény gondoskodik utódairól: a zigóta a 
magkezdeményen belül indul fejlődésnek, apró csira (embrió) alakul ki 
belőle, miközben a növény tartalék tápanyagot halmoz föl számára és vé
dőburokkal látja el. így jön létre a mag. A szétszóródó magok aztán ked
vező körülmények között kicsiráznak. A csírázás eszerint nem egy új nö
vény életének kezdete, hiszen az már az anyanövényen belül megindult, 
s a magban csupán pihent a csira. Mégis döntő pillanat minden virágos 
növény életében, mert ekkor kezdi el önálló, az anyanövénytől független 
létét. 

A nyitvatermők törzse onnan kapta nevét, hogy magjai a termőleve
lek (pikkelyek) felszínén szabadon, flnyitottanfl fejlődnek. Legnépesebb 
osztálya a fenyöké. Néhány faj uk hatalmas erdőket alkot. Ilyen a hideg 
mérsékelt övi tajga és a magasbegységek fenyőöve. Ezeknek az élőhe
lyeknek közös jellemzője a hosszú, hideg, és a fagy riliatt száraz tél, mely 
a sarkkőrök közelében még sötét is. Sokszor tombolnak nagy erejú hóvi
harok. Nyáron viszont többnyire bőséges csapadék hull, és a sarkok kö
zelében a hosszú nappalok miatt a fényviszonyok is igen kedvezőek. 
Ilyen körülmények között a fenyők többsége igyekszik megőrizni leveleit 
a hosszú téli időszakban, hogy a rövid, kedvező nyarat jól ki tudják hasz
nálni. Az örökzöld tülevelek nem fagyhatnak meg a legkeményebb télben 
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X. 5.2 A környezet és a szervezet összhangja: növények 463 

sem, mert magas gyanta- és illóolajtartalmuk megóvja őket. A másik ve
szély a szárazság, hiszen a fagyott talajból vízhez sem juthatnak. Ez el
len véd a viaszos, vízhatlan burkolatú bőrszövet, és a szabályozható 
átmérőjű gázcserenyílások. A tűlevelek a legtöbb legelésző állatot is elri
asztják 

A fenyők fényigényes növények, ezért - ha a talajviszonyok engedik -
egymással versengve nőnek magasra. Ehhez szükségük van szállítószö
vetükben fásodott falú vizszállító sejtjeikre, szilárdító szövetükre, és a 
vastagodó törzset létrehozó kambiumgyűrűre. A szilárd törzs a viharok
nak is ellenáll, különösen, ha nem magányosan nő, hanem összefüggö 
erdőt alkot. Az összefüggő, azonos fajú fákból álló erdőben a megporzás 
szél útján is könnyen végbemegy. Szélsőséges éghajlatú területen ez a 
biztos megoldás, hiszen a rovarok aktivitása erősen függ az időjárástól. 
Mivel nincs szükség a rovarokat csalogató szirmokra, a fenyők virága 
apró, és nem színes. Maga a virágpor igen könnyű, két parányi légzsák 
könnyíti, hogy a szélben lebegjen. 

Fenyők szélsőségesen száraz, meleg éghajlatú területeken is élnek, 
pl. a mediterráneumban a pineák, vagy a Sziklás-hegységben a szálkás
fenyő. A legfontosabb környezeti tényező itt is száraz időszak, melyhez 
kitűnöen alkalmazkodtak. 

ÉLETMÓD 
víztől független 

megtermékenyítés 

örökzöld 

l 
fényigény 

gyantajáratok, illóolaj, 
viaszos kutikula 

TESTFÖLÉPÍTÉS 

63. ábra. Afenyők é1etmó4ja, környezete és testfölépítése köztí összefüggések 

A zárvatermők a legnépesebb növénytörzs, a szárazföldön szinte 
mindenütt jelen vannak, ahol létezhet növényi élet. Sikeres alkalmazko
dóképességük egyik oka a termés, mely a magból és a magok terjedését 
segítő burokból - a termésfalból - áll. 

A megporzásban a zárvatermők nagy része a rovarok segítségét veszi 
igénybe. Ezt segítik a csalogató anyagok - nektár és virágpor - a feltűnő 
szinű, nagy virágtakaró levelek. Az egyes virágok sokszor virágzatha tö
mörülnek, így a beporzás még hatékonyabb. Sokféle illóolajat is termel-

Vörösfenyő 
A vörösfenyő a fenyők közt kivételes 
módon ősszel egyszerre hullatja el le
veleit. 

KÖRNYEZET 
hosszú száraz időszak, 

hideg tél 

l 
rövid, napsütéses nyár 

kiszámíthatatlan rovarjárás 

ZÁRVATERMŐK 
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-7 fajok közti kölcsönhatások XV111. 

� X.l .3.2 
� X.4.1.2 

� a  tengerek élövilága V111.5.5.2 

� a  telep X.l .3.1 

-7 biogén közetek XXX. 

-7 szaporodási tipusok XXIV. 

-7 evolúciójuk XXIX. 

64. ábra. Szivacslárvafejlődése és 
a szivacstelep fölépítése 

z- zigóta, 1- 2- osztódó zigóta (a 
látvafejlödés kezdete a szivacstelep 
belsjében), 3- csillós lárva, mely 
planktonként (p) lebeg a nyílt vizben. 
majd megtapad az aljzaton. 
A szivacstelep belsejében: k - köz
ponti kamra, v- vándorsej tek, 
o - ostorkamra, g - galléros ostoros 
sejtek, t- szivacstűk (vázanyag), 
c- csira (új fejlödö szivacsegyed, 
i - a kivezetö nyílást elhagyó hímivar
sejtek. A nyílak a vizáramlás Irányát 
jelzik. 

X. 5. A szervezet harmóniája 

nek, melyek a rovarok csalogatásáll kívül szalgálhatják a támadók elri
asztását (bársonyvirág) vagy gátolhatják más fajok magjainak csírázását 
(dió). A zárvatermők tehát látvány útján és kémiailag is változatos mó
don tartanak kapcsolatot környezetük élőlényeivel-és fennmaradásu
kat nagyrészt éppen e kapcsolatoknak köszönhetik. 

A zárvatermők gyors anyagszállítását a farészben a vizszállító csö
vek, a háncsrészben pedig a rostacsövek biztosítják. Ezek sejtek összeol
vadásából jöttek létre. Legtöbb fajuk fényigényes, nagy felületű leveleik
kel igyekeznek minél több fényt hasznosítant E vékony levelek többnyire 
fagyérzékenyek A kétszikűek közt sok a lombhullató fa, vagy az olyan 
lágyszárú, mely a kedvezőtlen időszakot a föld alatt, mag vagy gyöktörzs 
formájában vészeli át. 

5.3 A kömyezet és a szervezet összhangja: 
állatok 

5.3.1 A szivacsok törzse 

Ezek a szűrögető, szerves anyagat lebontó állatok a tenger vagy édesviz 
aljzatához rögzült telepeket alkotnak. A telepet keresztül-kasul csator
nák jálják át, melyeket apró nyílások (pórusok) kötnek össze a tenger
vizzeL A szivacstelep galléros astoros sejtjei áramlást keltenek, a póru
sokon besodródó szerves törmeléket kíszűrik a vízből és sejten belüli 
emésztéssei megkezdik lebontását. A megemésztett táplálék egy részét 
az amőbaszerűen mozgó vándorsejtek veszik föl, és eljuttatják a telep 
többi sejtjéhez is. A vázképző sejtek szaru-, mész- vagy kovavázat válasz
tanak kí: ez adja az egész telep tartását. A szivacstelep ivartalan úton, 
srujadzással növekszik, de ivarsejteket is termel, melyeket egyszerűen a 
környező vizbe bocsát. A megtermékenyített petesejtből fejlődő lárvák 
szabadon lebegnek a tengerben, és gyakran messzire sodródnak. Ha al
kalmas aljzatra találnak, megtapadnak, és új szivacstelep lesz belőlük. 
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X. 5.3 A környezet és a szervezet összhangja: állatok 465 

ÉLETMÓD l KÖRNYEZET 
ivaros: ---

szaporodás: ------
sodródó lárvák -- nyílt tengerek -- táplálékszegény 

-----__ telepképzés 

helytülö � � aszimmetrta 
szűrögetés 

vázképző sejtek 
(zátony) 

galléros ostoros 
sejtek, vándorsejtek 
egyszerű szetvezó-
dés (idegrendszer, 
érzékszeiV nincs 

TESTFÖLÉPÍTÉS 

__....- aljzat 
sekély tengerek: .:::::::::::::_ hullámverés 

szerves 
törmelékben gazdag 

környezet 

65. ábra. ÖSSZefüggések a szivacsok környezete, életmódja és jOlépítése között 

A szivacsok több szempontból is eltérnek a többi állattól. Telepeikben 
az egyedek térben nem különülnek el egymástól, ezért az egész telep 
nevezhető egy óriás "egyednek" is. Noha a vázukat alkotó tük rendezet
tek, a teljes szivacstest fölépítésében nem figyelhető meg szimmetria. 
Vanak bizonyos működésekre elkülönült sejtjeik (galléros ostoros sej
tek, vándorsejtek, tüképzö sejtek), de ezek nem alkotnak összefüggő, 
egymástól jól elkülöníthető szöveteket. Ezért a szivacsokat ,.üszövetes" 
állatoknak nevezik. Bár sem idegrendszerük, sem érzék-, sem mozgás
szetveik nincsenek, néha bámulatos szépségü vázrendszert hoznak lét
re. Ez jelzi, hogy az egyszerűnek látszó fölépítés ellenére a szivacssejtek 
összehangoltan működnek. 

5.3.2 A csalánozók törzse 

A szivacsok kivételével az összes többsejtű állatfaj egyedekból áll és szö
vetes fölépítésű. A csalánozók egyedeiben két réteg különül el: a külvi
lággal érintkező külsö, és az emésztés színterét határoló belső réteg. 

A csalánozók sugaras szimmetriájúak: testüket képzeletben több 
szirnmetriasíkkal is elválaszthatjuk két azonos részre. A sugaras szirn
metria összefügg a csalánozók életmódjával: vagy sodródnak a tenger
vizben vagy rögzülnek az aljzaton, de az egyírányú aktiv helyzetváltozta
tó mozgás nem jellemző rájuk. Idegrendszerük hálózatos, bár lehetnek 
benne tömörülések, nincs egyetlen központja, hanem az egész testet 
"behálózza". Emiatt az állatot érő ingerekre az egész test egyszerre vála
szol. Valamennyí fajuk ragadozó: apró planktonállatokat, kis halakat 
bénítanak meg csalánsejtjeíkkel, majd karjaikkal az űrbélbe gyömöszö
lik és megemésztik a zsákmányt. Két jellegzetes formájuk a vizben lebe
gő medúza, s a helyhez kötött polip. 

A csalánozók szaporodására jellemző a nemzedékváltakozás: ez a 
polip- és medúza alakok egymást követő sora. A polipok időnként osztó
dással medúzákat hoznak létre, és ebben a formában új élőhelyekre sod-

ASZIMMETRIA 

ÁLSZÖVET 

66. ábra. Nemes koralltelep rész
lete 
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466 X. 5. A szervezet harmóniája 

ródnak. Ez ivartalan szaporodási mód. A medúzák viszont ivarsejteket 
termelnek, s a megtermékenyített petesejtből új polip fejlödik ki. 

Az ivartalan szaporodás azonban nem mindig medúzát eredményez, 
néha új polipok sarjadnak az �anyaállat" testéből. A keletkezö polipok 
általában nem képesek önálló mozgásra, ezért egymás közelében ma
radnak, és hatalmas telepeket hoznak létre. Egyik csoportjuk, a korallok 
szilárd mészkövázat (külsö védöburkot} állitanak elö, ami zátonyokat al
kot a sekély trópusi vizekben. Másik lehetöség, hogy az összekapaszko
dó polipocskák egyetlen óriási, lebegö szervezetetté - lebegö polipteleppé 
- állnak össze, melyben minden egyednek megvan a feladata. Az egyedek 
mind a zátonyban, mind a lebegö poliptelepben megtartják önállóságu
kat, mégis egy magasabb egység, szervezet részeivé válnak. 

A csalánozók polip és medúza alakjának vázlatos folépítése és szaporo
dása az ágaspolipocska példáján 
m- medúzabimbó Oeszakadás előtti új medúza), p- polipállat. i - ivarsejtek 
és bolygólárvák, k - fiatal kelyhes polipocska 

ÉLETMÓD KÖRNYEZET 
lebegö lágy test ------t/===�u(í;ynl1fitttteelnügf'eerekreii:=",....._, 

(medúza) � l � SZAPORODÁS NEMZEDÉKVÁLTAKOZÁSSAL 
--

h�ö ,---- l seké�engert 
(korallok) záto ok 

L---- 1 
nincs egyirányú, aktiv ------ l vázképzés vlanktonban gazdag 

helyváltoztatás ...______ � kömyezet 
sugaras szlmmetrta ___::puüözatos idegrendszer, egy-

------- l szerú érzékszervek 
ragadozó �-------------4----------------------�------_J 

(plankton
fogyasztó} 

csalánsejt 

TESTFÖLÉPÍTÉS 

67. ábra. A csalánozók életmá<lja, testfölépítése és környezete köztí összefüggések 

5.3.3 A férgek törzsei 

A szövetes állatok a csalánozók kivételével kétoldallan részarányosak: 
legalább lárvaállapotban jól elkülöníthetö jobb és bal oldaluk, fej i és far
ki részük van. Az érzékszervek többsége a feji részen tömörül. Ez a test
felépítés összhangban van az előrehaladó, aktív helyváltoztató moz
gással: az ingerek, a táplálék- és veszélyforrások nagyobbrészt a haladás 
irányából érik az állatot, jobb és bal oldalról azonos eséllyel. 

68. ábra. Az életmód és a szimmetriaviszonyok összefüggése vázlatosan 
a) A sugaras szimmetriájú állatok lebegnek vagy helytülők. 
b) A kétoldaHan részarányos test az előrehaladó mozgással függ össze. Mindkét 
állatcsoportnál fontos a .fönt" és a .lent" megkülönböztetése, ezért testük 
háti/hasi irányban nem szimmetrikus. 
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X. 5.3 A környezet és a szervezet összhangja: állatok 467 

A köznapi szóhasználat minden hosszú testű gerinctelen állatot "fé
regnek" nevez. Ez a gyüjtönév azonban sok, nagyon különbözö fölépíté
sű csoportot takar. Alapos vizsgálódás alapján a természettudósok ma 
legalább tíz féregtörzset különítenek el. 

� trópusi esőerdő VIII.5.2.1 

A laposférgek törzsének ragadozó faJai (pl. az örvényférgek) elágazó, 
egynyílású bélcsatornájukba juttatják a zsákmányt. Több élösködö faj
ban (galandférgek) a bélcsatorna hiányzik. Ezek a gazdaállatból közvet
lenill a testfelületükön át veszik föl a táplálékot. Szilárd vázuk nincs, 
börizomtömlöjükkel mozognak. Idegsejtjeik a fejl részben tömörülnek 
(dúcok) . A ragadozó fajokat fény- és iránylátásra alkalmas szem segíti. 

A legtöbb féregtörzs - és az összes többi szövetes állat - bélcsatorná
ja kétnyílású. 

ÉLETMÓD 

LAPOSFÉRGEK 

aktiv iszapban, 
helyváltoztató ---------------- nedves földben 

KÖRNYEZET 

légzés a börön 
át 

mozgás � (pertsztaltika) 

� 

fénykerülés 

lassú 
anyagcsere 

szerves törme
lék lebontása 

fényérzö sejtek 

kémiai 
érzéksejtek 

kopoltyú nincs - nyálkás bór 

TESTFÖLÉPÍTÉS 

kiszáradás 
veszélye 

69. ábra. A lebontó (szár�ldi) gyűrűsférgek környezete, életmó4ja és tesifölépítése köztí néhány összefüggés 

A gyüriisférgek törzsébe szelvényezett testű állatok tartoznak: a 
test hosszirányában ismétlödnek az idegdúcok, a kiválasztó- és szaporí
tószervek, a körkörös izmok. A szelvényekre tagolt test összhangban van 
az iszapban vagy föld alatt ásó-mászó mozgással, ami a legtöbb gyürűs
féregre jellemzö. Egyúttal lehetövé teszi, hogy az egyes szelvények irányí
tására dúcok különüljenek el, ezek működését pedig a fejl szelvények
ben levö "agydúc" hangolja össze (hasdúclánc). A ma élö gyűrűsférgek 
nagyrészt lebontók (földi giliszta, csövájó féreg}, de élösködö, söt ragado
zó fajaik is vannak (piócák) . Földi giliszta 
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5.3.4 A puhatestűek törzse 

,------ - - - ---- - · · · - - -· ----, A puhatestűek az ízeltlábúak után a második legnépesebb állattörzs. Si
kerüket egy olyan szervnek köszönhetik, mely csupasz testüket csak
nem teljesen beburkolja. Ez a köpeny. A belsö szerveket tartalmazó zsi
gerzacskó és a köpeny közti védett üreg a köpenyüreg. Ebben elférnek a 
nagy felületű, törékeny kopoltyúk, ide nyilnak az ivarszervek is. A kö
peny a legtöbb fajban meszes külsö vázat választ ki. 

Mósuszpolip 

ÉLETMÓD 

A kagylók két szimmetrikus, mozgatható teknöjéhez háti irányban 
rögzül a test. A védett, tágas köpenyüregekben gazdagon elágazó kopol
tyúk csillós hámjukkal áramlást keltenek, ezzel nemcsak a gázcserét 
végzik, hanem az átáramló vízból kiszűrik a lebeg ö szerves törmeléket és 
apró élményeket is. Idegrendszerük néhány dúcból áll. Különösen fonto
sak az iszapba süllyedt szerves anyagot feldolgozó ásókagylók, melyek 
hosszú légzöcsövön, szifón keresztül maradnak kapcsolatban a vízzel. A 
szifó azt is meggátolja, hogy a víz összekeveredjen a végbélbill távozó ter
mékekkeL 

A csigák osztályában a héj egyetlen darabból áll, a zsigerzacskó az 
óramutató járásával ellentétes irányban megcsavarodott, így a köpeny 
elöre, a fej mögé került. Ez a furcsa megoldás lehetövé teszi, hogy a csi
gák lábukat, és az egész testet szükség szerínt vissza tudják húzni a héj 
védelmébe. A köpenyüreg csak egyetlen jól védett nyiláson át érintkezik 
a külvilággal, a csigákra is jellemzö a szifó. A csigák nagyobb része ten
gerben élö, aljzaton mászó növényevö, esetleg ragadozó. Jellegzetes száj
szervük a reszelönyelv (radula). A szárazföldi csigákban (tüdöscsigák
ban) a kopoltyúk szerepét a köpenyüreg nedves fala vette át. Mivel ez 
könnyen kiszáradhat, a száraz idöszakokat nyugalmi állapotban, há
zukba visszahúzódva vészelik át. A kagylók és a csigák lassú mozgásá
hoz megfelelö szerv a férgekhez hasonló, módosult börtzomtömlö. 

A puhatestűek harmadik osztálya, a fejlábúak. Szívókorongós kar
juk, harapófogóra emlékeztetö szájszervük, óriási szemük, hatalmas 
agy(dúc)uk, gyors mozgásuk összefügg ragadozó élemódjukkal. A fejlá
búak legtöbb fajában (tintahalak, szépiák) a külsö vázból "kitüremke
dik" az állat. a váz maradványát szépiacsontnak nevezik. Az egész test 
torpedó alakot vett föl. A héj helyett gyors mozgásuk nyújt számukra vé
delmet. Ezt a köpenyüreg eröteljes összepréselésével érik el (rakétaelv). 

KÖRNYEZET 
ragadozó, tájékozódás nyilt tengerek sekély vagy 

látással � to<pedó alakú test �nyszegenyebb része 

gyors mozkás, élénk óriási hólyagszemek gyors mozgású, 
anyaglesere � l --?energia���:f

)
táplálék 

hatalmas agydúc 
hatékony légzés � 

nagy felületű kopottyúk 

TESTFÖLÉPÍTÉS 

70. ábra. Afejlábúak környezete, életmódja és tes�lépítése köztí néhány összefüggés 
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X. 5.3 A környezet és a szervezet összhangja: állatok 

5.3.5 Az ízeltlábúak törzse 

Az ízeltlábúak az élövilág legnépesebb törzse. Jellemzö rájuk a szelvé
nyezettség, a ízekre tagolt és változatos feladatokra módosult lábak, a 
kítínes külsö váz (mely sokszor meszes páncéllá alakul), a sokféle érzék
szerv, egyedfejlödésükben a vedlések sora. 

A csáprágósok (pókszabásúak) osztályának tagjai ollóban vagy ka
romban végzödö szájszervükről kapták a nevüket. Csápjuk nincs. Több
nyire ragadozók, mínt a pókok és a skorpiók, de sok élösködö faj is ide 
tarozik (atkák: rühatka, kullancs). A ragadozó fajok zsákmányukat a 
csáprágóha vezető méregmirigyükkel bénítják meg, majd az ugyanide 
nyíló emésztömirígyeik segítségével már a testen kívül megemésztik. 

ÉLETMÓD 

469 

KÖRNYEZET 
Ejjeli ragadozó 

Testen kivüli �ránylátó pontszemek 
emésztés � Tapintó és kémiai 

érzékszervek 

Száraz, sziklás vidékek, 

Csáprágó, méregnnbigy 
Apró zsákmányok ----- Csáprágóha nyíló 

/ L félsivatagok 
Erös nappali 
fölmelegedés 

l 
(rovar, kis gyíkokJ emésztőmirigy 

Sok nappali ragadozó 
(vetélytárs és ellenség) 

Rejtőzködés nappal ------- Méregtüskés utápotroh 
(védekezés) 

._ ______ Nappali tdmadás 
lehetösége felülről 

TESTFÖLÉPÍTÉS 

71.  ábra. A pókszabásúak életmódja, környezete és tesifelépítése köztí összefüggések 

Legtöbb faj uk alkonyatkor vagy éjszaka aktív. A kémiai ingerekre és rez
gésekre nagyon érzékenyek, pontszemeikkel viszont többnyire csak a 
fényforrások irányát és mozgását tudják érzékelni. 

A rákok osztályára a két pár csáp és a rágó szájszerv ajellemzö. Ko
poltyúval lélegzö, többnyire tengert ragadozók vagy dögevök, de sok fa
juk az édesvízekhez, söt a párás szárazföldhöz is alkalmazkodott. A víz
ben lebegő állati plankton legnagyobb részét apró rákok alkotják (pl. 
vízibolhák) . 

A legnépesebb csoporthoz. a légcsövesekhez (csáposokhoz) tartozik a 
százlábúak és a rovarok osztálya. Légcsővel (tracheával) lélegeznek, 
egy pár csápjuk van. Jellemzöen szárazföldi osztályok, söt egyes fajaik 
szélsőségesen száraz körülményekhez is alkalmazkodtak. A rovarok kí
tínpáncélja hatékonyan véd a kiszáradás tól, egyúttal jó tapadási felüle
tet biztosít az izmoknak is. Kitíngyüri.ík merevitík légcsöveiket is. A lég
csövekben nyugalomban színte csak diffúzióval áramlik a levegő, ami 
megfelel a csekély oxigénígényelrnek. Ha viszont élénk anyagcserére van 
szükség - pl. repülés elött - a potrohgyűrűk mozgatásával gyors lég
áramlást tudnak kelteni. Hatalmas látóteri.í, képlátásra alkalmas moza
ikszemük és érzékeny csápjuk segítségével könnyen fölkutatják a táplá
lékforrást, és fölismerik a leselkedö veszélyeket. Nagyon sok rovar 

.-: _. · _ :  __ .<).9 
o 

Mezei skorpió 
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470 

t- trópusi esőerdő VIII. 5. 2. l 

t- a sivatagok V111.5.2.3 

ÉLETMÖD 
gyors anyagcsere, 

változatos mozgások 
(repülés, rágás) 

l 
megporzás 

l 

X. 5. A szervezet harmóniája 

tápláléka különleges: pl. csak bizonyos növényen fejlődik a hemyójuk, 
vagy csak néhány virágtípusból tudják kiszívni a nektárt. Ezek fölisme
réséhez finom kémiai érzékszervekre - szaglásra - van szükség. A virá
gok közti különbségtételben a színlátás segíti a beporzó rovarokat. A bo
nyolult érzékszervek csak úgy tudják ellátni feladatukat, ha a feldolgozó 
idegrendszer is központosult. Erre szolgál az első hat dúcpár összeolva
dásából keletkezett garatideggyürü, vagy "agydúc". Ugyanakkor szükség 

KÖRNYEZET 

változatos 
táplálkozási 

módok 

� -----""rl-----=---------3------ változatos táplálékforrás 

m6dosult izelt V 
lábak: rágó, szúr6 száj

szervek 

légzömozgások -------t-- dúcidegrendszer 
(potroh-szelvényekkel) �lvé�tt test 

kitlnpáncél 

gyakran száraz 
kömyezet, a kiszáradás 

veszélye 

szakaszos fejlődés
-
--

-
----L--

l 
(vedlések) _ 

nagy szaporaság kisméretú test 

TESTFÖLÉPÍTÉS 

72. ábra. Összefüggések a rovarok környezete, életmódja és tesifölépítése között 

Levéltetveketfogyasztó tevenyakú 
fátyolka 

van a szelvényezettségnek megfelelő idegdúcokra is, melyek saját szelvé
nyük működtetéséért felelősek. A rovarok hasdúcláncában tehát min
den dúcpár önálló, ugyanakkor működésüket össze is hangolja a garat
ideggyürü. 

A kitines külsö váz hátránya a korlátozott teherbíróképesség. A földi 
gravitációs térben egy rovar nem nőhet 60-70 cm-nél nagyobbra, szem
ben a néha több méteres húllőkkel vagy emlősökkeL A rovarok ezért 
nem lehetnek csúcsragadozók: mindig számíthatnak olyan gertncesre, 
amely öket fogyasztja. Mivel kis méretűek és táplálékállatok, nagy szám
ban esnek áldozatul a ragadozóknak és többnyire utódaikat sem tudják 
hatékonyan védelmezni, gondozni. Fennmaradásukat tehát csak nagy 
szaporaságuk biztosíthatja. (Különleges kivételek a társas termeszek és 
a hártyásszárnyúak "államai", ahol közösen táplálják és védik az utód
nemzedéket.) 
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X. 5.3 A környezet és a szervezet összhangja: állatok 471 

5.3.6 A gerincesek törzse 

A gerincesek törzsére a porcos vagy csontos belső váz, a csőidegrendszer 
és a zárt erekben keringő vér jellemző. 

Linné még egy egységbe sorolta a halakat, a mai rendszertan több 
osztályra bontja. A porcoshalak osztályának legismertebb fajai a cá
pák. Gerincük porcos, pikkelyeik nincsenek. Kopoltyúnyílásaik szaba
don vezetnek a garatból a külvilágba, úszóhólyagjuk nincs, így lebegés 
helyett folyamatosan mozognak, úsznak. Ragadozók: túhegyes fogaik a 
zsákmány megragadására vagy abból egy-egy darab kiszakítására alkal
masak. Táplálékukat nem rágják meg, foguknak nincs gyökere és a két 
fogsor pontos illeszkedése sem szükséges. A fogsor ezért folyamatosan 
megújulhat. Az elkopott fogakat újakkal pótolja a szervezet. 

ÉLETMÓD 
lebegés 

úszóliól}rag 

fordulékony, aktiv l 
mozgás 

páros úszók Lvonalas 

f- a  tengerek élővilága VIII . 5.5.2 

PORCOSHALAK 

f- a rágás feltétele X.2.4.4 

KÖRNYEZET 
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lassú anyagcsere test mélytengerek: kevés 
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különös formák, 
világitószervek � 

nagy felületú kopoltyúk. t 
kopoltyúfedő 
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oxigén kiegésritó légköri légzés � 

l 
i'-- módosult elöbéle� 

mocsarak, meleg, 
oxigénszegény vizek 

úszóbólyagon át 
változó testhőmérséklet nagy fajhőjú közeg 

külső megtermékenyítés ikrák 

TESTFÖLÉPÍTÉS 

73. ábra. A csontoshalak életmódja, környezete és testfölépítése köztí néhány összefüggés 

A csontoshalak osztályában a gerinc csontos, a testet pikkelyek fe
dik. Kopoltyúíveik egymás közelében a kopoltyúüregben tömörülnek, és 
kopoltyúfedő takalja öket. A kopoltyúfedő mozgatásával akkor is víz
áramlást kelthetnek, ha mozdulatlanul lebegnek vagy az aljzaton pihen
nek. A garatból lefúződött úszóhólyag gáztartalmát változtatni tudják, 
ennek következtében testük fajsúlya is változik. Így a kivánt magasság
ban lebeghetnek. Az úszóhólyag némely fajban alkalmas arra is, hogy fe
lületén hosszabb-rövidebb ideig légköri oxigént vegyen föl a hal. Erre ak
kor van szükség, ha tartósan oxigénszegény környezetben - például 
sekély, fölmelegedő tavakban - él. Az előrehaladó mozgást a farkúszó és 
az egész test hullámzó mozgása kelti, a páros úszók irányítják, és egyen
letessé teszik a mozgást. Mivel ezek az úszók terhet nem hordoznak, 
nincs szaros kapcsolat a gerincoszlop és a végtagfüggesztő övek közt. A 
halak anyagcseréje is szarosan kötődik a kopoltyúkhoz: itt zajlik a gáz
csere, és több bomlástermék - pl. az ammónia - leadása. 

Afrikai bölcsőszájú sügérpár, iva
dékaikkal 
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Foltos szalamandra 

ÉLETMÓD l 
bőrlégzés 

lassú anyagcsere 

l 
csúszó-mászó 

mozgás 

l 
változó 

testhőmérséklet 
külsö megterméke

nyítés 

X. 5. A szervezet harmóniája 

A kétéltűek osztályának tagjai paras közegben (többnyire vízben 
vagy vízparton) élnek. Nyirkos bőrük lehetövé teszi a börlégzést (börön 
keresztüli gázcserét), ugyanakkor meggátolja, hogy túlságosan száraz 
vidékeken éljenek. A bőrlégzés szükségtelenné teszi a nagy felületű tü
döt és az azt mozgató mellkast, ugyanakkor feltételezi, hogy a kis vérkör 
a bör felszínére is küldjön elágazást. Mivel a lárvák (pl. ebihalak) amúgy 
is vizben fej lődnek, többnyire a peték kiszáradásától sem kell tartani, így 
nem is borítja azokat védöréteg. A táplálkozás (rovarok) és a szaporodás 
(felmelegedö vizek) egyaránt a nyári idöszakhoz kötik a kétéltűeket test
hőmérsékletük is ehhez igazodik, változó. A változó testhőfok fenntartá
sához azonban nem szükséges intenzív anyagcsere, söt a vérben szállí
tott túl sok oxigén csak elfecsérelné a szűkös erőforrásokat. Az artériás 
és vénás vér keveredik a szívkamrában. A mérsékelt intenzitású anyag
csere nem tesz lehetövé gyors mozgást: többnyire lesben ülve válják 
zsákmányukat, lábuk nem is emeli fel a testet tartósan a talaj róL Mivel 
testük változó hőmérsékletű, fölösleges a hőszigetelés: nincsenek zsír
párnák vagy szarupikkelyek (ezek amúgy is gátolnák a börlégzést) . A 
többnyire kicsiny zsákmány feldarabolása (rágás) nem szükséges, a 
megragadáshoz elegendőek az állkapocsra ránőtt (gyökér nélküli) fogak. 

el nem szarusodó 
bőr 

KÖRNYEZET 

vizek, párás 
kömyezet 

gyökér nélküli fog L-------------��--- rovarzsákmány 

bőrvéna � háromüregű szív 

(kis vérkö� 
� �_/-, �s feljetú tüd/[ 

kevert vér 

rövid láb, 
alátámasztás oldalt 

TESTFÖLÉPÍTÉS 

(nyáron) 
tápanyagban 
gazdag vizek 

változó külsö 
hőmérséklet 

74. ábra. A kétéltűek életmódja, környezete, testfOlépítése köztí néhány összefüggés 

Pusztai agáma 

A hüllök osztályában - a  kétéltűekéhez hasonlóan - összefügg a vál
tozó testhőmérséklet, a változó zsákmánygyakoriság, a hőszigetelés hiá
nya a keringés jellemzőivel: a négyüregű szívvel, a kevert vérrel és a las
sú emésztéssei is. A húllök közt sok a szárazföldi faj , néhányuk a 
szélsőséges sivatagi viszonyokat is elviseli (kígyók, gekkók) . Ehhez alkal
mazkodott pikkelyes, száraz bőrük és szaporodásuk is. Megtermékenyi
tésük belső (nem kell hozzá viz) és tojásaikban a kiszáradástól védve a 
lárvafejlődés is a viztől függetlenül zajlik le. A pikkelyes bör azonban 
meggátolja a bőrlégzést. Ezért van szükség nagyobb felületű tüdöre. 
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l anyagcsere --------/ környezet (pl. félsi
vatag) -kiszáradás 

veszélye 
v�tozó -----------------------/------------===--:::::"-------------/-'------ nagy hőingadozás 

testhőmérséklet (lehet) \ bőrlégzés gyakran v�tozó 
hiánya zsákmánygyakori-

kevert vér ság 

lassú emésztés 1��������������==:L�=������-y egész?en �enyelt -

ránőtt fogak / f zsákmany 

a kétéltüeknél 
nagyobb felületű 

tüdő 

belső 
megtennékenyítés, 

tojás 

TESTFÖLÉPÍTÉS 

75. ábra. A hüllők életmódja, környezete és tesijölépítése köztí néhány összefüggés 

A madarak osztályát a testet bori tó tollak jellemzik. Ezeket az �lat 
külön-külön is képes mozgatni, felborzolni, így a test és a tollak közt hő
szigetelő réteg jön létre. Ez a réteg teszi lehetövé az állandó, magas test
hőmérsékletet, a folyamatos aktivitást. A tollak vizszigetelők is, ami kü
lönösen fontos a vízi madarakn�. Nélkülözhetetlenek a repüléshez is. A 
madarak döntő többsége képes hosszabb-rövidebb ideig aktiv mozgás
sal repülni, s ezzel a többi gerincesnek szinte hozzáférhetetlen élőhelyet 
meghódítani. Ehhez a különleges feladathoz egész szervezetük alkal
mazkodott. így az erőteljes v�löv, a hatalmas tarajos szegycsont a repü
lőizmok tapadási felületét adja, a légzsákok, az üreges csontok és a 
könnyü koponya a test fajsúlyát csökkentik. A merev hátcsigolyák sora 
is a repülés biztonságát növeli. Az összenőtt ágyék- és keresztcsonti csi
golyák a medencével együtt támaszt adnak az izmoknak. A könnyü ko
ponyához nem tartozhat a rágáshoz szükséges erőteljes �apocs és fog
sor. A madarak esőre főként apró tápl�ék (mag, rovar) összeszedésére 
való. (A horgas csőrű ragadozók sem rágnak, hanem apró darabokat 
tépnek ki a zsákmány testéből.). Magevő madarakban a tápl�ék tökéle
tesebb megőrlését a zúzógyomor (zúza) segíti. 

A repülés magas oxigénigényét a kettős légzés mechanizmusa bizto
sítja. a szükséges gyors anyagcsere az oxigéndús (keveretlen) vérrel. a 
négyüregű szíwel függ össze. A magas testhőmérséklet az intenzív izom
működés és az anyagcsere következménye. Ennek fenntartásához �lan
dó tápl�ékkeresésre van szükség, téli �mot nem alhatnak, kedvezőtlen 
körülmények elől inkább elköltöznek. A fejlődő ivadékok súlya nehezíti a 
repülést, ezért a fejlődő ivadék nem maradhat sokáig a nőstény testé
ben: a madarak tojásrakók. A meszes héjú tojásokon kotlanak, így 
gyorsabb az utódok fejlődése. 

A nappal repülő madaraknak jó térlátásuk és hallásuk van, ezért vi
zu�is jeleket (pl. tolldísz) és hangjeleket adnak egymásnak (madárének, 
gége). így tartják össze csoportjaikat és védik költőhelyeiket. A költőhely 
(territórium) megtartására sok fajnak szüksége van. hiszen a korlátozott 
élelemforrás miatt a fiókák csak így nevelhetök fel biztonságosan. Ugyan- Vtzirigó 
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X. 5. A ezervezet harmóniája 
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TESTFÖLÉPÍTÉS 

76. ábra. A madarak életmódja, tesifelépítése és élettana köztí néhány összefüggés 

Hermelin nyárí bundájában 

ez a szükség tartja fenn sok fajnál a tartós párkapcsolatokat. legalább a 
költés idejére. A madarak tehát személyesen ismerik föl egymást, visel
kedésük vagy hangjeleik alapján. Ezért viselkedésükben fontos szerepe 
van a tanulásnak, a fajtárs megismerésének, pl. az udvarlás, fészeképí
tés során. 

Az emlösök osztályába közel állandó testhőmérsékletü, szőrrel borí
tott fajok tartoznak, melyek tej nedvvel táplálják utódaikat. A szőr - a 
tollhoz hasonlóan - kitűnő hőszigetelő, fölborzolásával vagy lesimításá
val az állat szabályozni tudja hőleadását is. Az állandó testhőmérséklet 
egyéb feltételei - a  négyüregü szív, a nagy légzőfelületű tüdő és a táplá
lékbőség - azonosak a madarakéval. Az emlősök testhőfoka azonban 
alacsonyabb a madarakénál, és táplálékhiány idején sok fajban tartó
san csökken (téli "álom") . Ezt az időszakot tartaléktápanyagok (zsírpár
nák) fölhalmozása előzi meg, ami szárazföldi állatokban egyszerűbb, 
mint ha el kellene vándorolniuk más éghajlatú területekre. Ugyancsak a 
négy lábonjáró szárazföldi életmód következménye, hogy az utódokat vi
szonylag sokáig tudja hordozni az anya. vagy a méhében (méhlepénye
sek) . vagy erszényében (erszényes emlősök) . Minden emlős faj nőstényei 
tejnedvet termelnek, ezzel táplálják ivadékaikat 
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TESTFÖLÉPÍTÉS 

77. ábra. Az emlősök testfölépítése, környezete és életmó4/a köztí össze.filggések 

Az emlősök megrágják táplálékukat, ezzel gyorsítva az emésztést. A 
rágás az állkapocs oldalirányú, körkörös mozgatását igényli, ami csak 
erős járomívvel és beágyazott (gyökeres) fogazattal lehetséges. A fogak 
rágófelületének pontosan kell illeszkedniük (nem úgy, mint a halak vagy 
hüllők ránőtt fogainak), ezért nem lökődhetnek le és pótlódhatnak folya
matosan: állandó fogak maradnak, legföljebb néhány váltással. A fogak 
felülete a táplálék minőségétől függően sokféle, jellemző formát ölt. 
Ugyancsak összefügg az életmóddal a végtag tipusa (úszó, járó, ugró) . A 
ragadozóknál karmok, a patásoknál paták védik az ujj végét. A bélcsa
tama a növényevőknél a cellulóz nehéz emészthetősége míatt hosszú, a 
ragadozóknál rövid. 
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f- valódi mérsékelt öv élővilága 
VIII. 5.3.2 

Summa 

Kérdések, problémák 

X. 5. A szervezet harmóniája 

A legtöbb emlös gyors mozgású,  testük a talajról tartósan fölemelke
dik. Ezt a végtagfüggesztö övek szerkezete, a lábak test alatti helyzete te
szi lehetövé. Sok emlös éjszaka aktiv (ragadozók, rovarevök, denevérek) . 
Az állandó testhömérséklet mellett ehhez kitünö tapintásra, szaglásra 
és hallásra van szükség. Különleges müködésü szörök, serték biztosít
ják a finom tapintást (bajusz), nagy felületű, nedves orrnyálkahártya az 
érzékeny szaglást, és mozgatható fülkagylók a hangforrás irányának be
mérését. Sok nappali emlös látása is kitünö, bár a madarakéval nem ve
heti föl a versenyt. 

Az emlösök körében nagyon sok a társas faj . Életükben különleges 
fontosságú egymás megismerése, a tanulás. Ez gyakran egész életen át 
tart , de legintenzívebb az állat kölyökkorában Uáték) . 

A korrelációtan szerint (Cuvier) az élölények szeiVel egymással és az 
élölény életmódjával is összefüggenek. Ezért minden élölény az adott 
környezettel hannőniában levö, tökéletes és oszthatatlan egész. Ha a 
kömyezet erösen megváltozik, a fajok ki is pusztulhatnak (dinoszau
mszok) . 

l .  Keressünk kapcsolatokat madaraknál a tüdö felépítése és a kettös légzés mechanizmusa között; emberben 
a szívbillentyük és a szívmüködés között; záiVatermökben a gázcserenyilás felépítése és müködése között! 

2 .  Leibniz optimum-elve szerint .ez a világ a lehetséges világok legjobbika" (VI I . fejezet) . Vesse össze ezt a filo
zófiai következtetést Cuvier korrelációtanával! 

3. Mi a hasonlóság a sztoikusok világszemlélete (szümpatheia, lásd IV. 7.)  és Cuvier korrelációtana közt? 

4. Az alkimista-hermetikus tanítás szerint (V. 7) az ember mikrokozmosz, a világ makrokozmosz. Vizsgáljuk 
meg ezt az állítást a korrelációtan fényében! Mi a hasonlóság? Mi az, amiben alapvetöen mást állit Cuvier? 

5. Cuvier elmélete jól magyarázza egyes fajok kihalását. Lehet-e ezen a módon értelmezni keletkezésüket is? 
(Lásd még: XXVI.) 

6. Fatermetü páfrányok léteznek, fatermetü mohák viszont nem. Mi a különbség oka? 

7. Egy hazai száraz tölgyerdöben hektáronként átlagosan 8 kg moha él. Sötét, de nedves fenyvesekben ez a 
szám 2000 kg, tundrákon 4-5000 kg, trópusi hegyvidéki köderdökben pedig 10000 kg is lehet. Mi a kü
lönbség oka? 

8. A mohák, a fenyök és a pázsitfüvek is nagy tömegben, összefüggö területeken élnek. Milyen elönyökkeljár 
ez? 

9. Hazai kétszikü fáink lombhullatók, a lágyszárüak viszont sokszor magok formájában vészelik át a telet 
(néha a nyarat is). Mi a hasonlóság? Mi lehet a különbségek magyarázata? 

1 0. Miben különbözik egy szivacstelep a korallállatok telepétöl? Mi a hasonlóság? 

l l .  A lebegö poliptelepeket (amilyen pl. a .Portugál gálya") gyakran .telepes medúzáknak" nevezik. Hasonlít
suk össze a valódi medúzák testfölépítését a telepes medúzákéval! Mi a fö különbség? 

1 2 .  Testük összehúzódásával a vizben lebegö medúzák is képesek változtatni helyüket. Miért nem kétoldallan 
részarányos testük szimmetriája? 

1 3 .  Mi a feladata a földi giliszta fényérzö sejtjeinek, a skorpiók pontszemeinek, a rovarok mazaikszemének és a 
fej lábúak hólyagszemének? Hogyan függ össze a látószeiV fölépítése és az állat életmódja? 

14. Keressünk összefüggést a cápák testalkata, légzése, fogazata és életmódja között! 
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X. Summa 477 

1 5 . A madarak repülöizmai a mellcsonthoz (szegycsonthoz) tapadnak. Milyen különbséget várunk a strucc és 
a galamb szegycsontja között? Melyikre hasonlít a pingvin szegycsontja? 

16. A strucc életmódja nemcsak a szegycsont alakjával van kapcsolatban. Hogyan függ össze életmódja test
méretével, légzéséveL tollazatával, csontjainak belsö szerkezetével és szaporodásával (tojások mérete)? 

1 7. A zárt szívsövény megakadályozza a vér keveredését. így hatékonyabb anyagcserét tesz lehetövé. Elönyhöz 
jutna-e egy olyan kétéltű, amelyikben valamí okból zárulna a szívsövény? Milyen más változásoknak kelle
ne ezzel egyidejűleg lezajlaní, hogy az élölény továbbra is életképes maradjon? 
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Rövidítések: l. = latin; g. = görög; ar.= arab eredetü szó; fiz. = fizika; fil. = filozófia; kém. = kémia; mat. = mate
matika {magyar kiejtés} 

ABSZORPCIÓ absorbere L = jöljalni., elnyelni 
• Oldás, elnyelés valamely anyagban (kém). 

ABSZTRAKCIÓ abstrahere L = elvonni 
• Elvonatkoztatás. Gondolati müvelet. melyben a 

lényegeset kiemeljük, a lényegtelent elhagyjuk. · 

ADHÉZIÓ adhaesus L =  hozzáillesztett 
• Gáz vagy folyadék és szílárd test felülete közt 

ható vonzóerő. 
ADSZORPCIÓ ad = hozzá + sorbere l. = nyelni., magá

ba szívni 
• Gáz vagy folyadék kötődése egy test felszínén. 

AFFINITÁS alfinitas l. = sógorság. rokonság 
• Kémiai és fizikai folyamatok irányát, egyensú

lyát megszabó sajátság, "vegyrokonság". 
ALGEBRA al Dzsebr középkori iszlám matematikus 

nevéből 
• "Helyrerakás" , egyenletrendezés, a matematika 

egyik ága. 
ALGORITMUS al Khorezmi középkori iszlám matema

tikus nevéből 
• Lépések egymásutánja egy folyamat leirásában. 

ALKÍMIA = ALKÉMIA al Kemmis ar. = utalás egy 
egy iptomi tartomány nevére (XYp 1a g. = Egyiptom) 
• A testek anyagi-szellemi átalakithatóságát tö

kéletesíthetőségét hirdető tan és gyakorlat. 
ALMAGESZT Megale Szüntaxisz (Nagy Összefogla

lás) g. 
• Ptolemaiosz görög nyelvü müvének elferdített 

arab címe. 
AMORF a + morphé (J.lopq>ry) g. = alak + talan 

• Nem kristályos felépítésü anyag. 
ANALÍZIS analüszisz (aval.var�) g. = feloldás 

• Logikai müvelet: részekre bontás, elemzés. 
ANALÓGIA analogosz (aval.oyo�) g. = arányos, megfe

lelő 
• l .  Hasonló, a megítélés szempontjából egyező 

2. Biol azonos funkciójú, de eltérő eredetü (szer
vek). 

ANAMNÉZIS anamnészisz (avap vryc:n�) g. = emléke
zés, felidézés 
• l .  Kórelőzmény (orv.) 2. A lelkünkben szunnya

dó tudás felidézése Platón szerint. 
ANIMIZMUS animalis l. = élő, állati léttel rendelkező, 

állati 

• Az élettelen világban is lélek müködését feltéte
lező ősi gondolkodásmód. 

ANTAGONISTA antagonidzesztai (avraywvtt;s0'.9at) g. 
= harcolni 
• Ellentétes, ellenkező hatású (pl. izom) . Lásd 

még: szünergísta. 
ANTROPOMORFIZMUS anthroposz + morphé 

(av8pw1ro� + popq>ry) g. = ember + forma 
• Ember alakú, emberek formájára elképzelt vagy 

ábrázolt (például természeti jelenség, istenség). 
ANTICHTON 

• A Földdel szemközti, a Földről soha nem látható 
égitest a püthagoreus tanításban. 

ANTICIKLON anti + küklosz (Kvclo�) g. = cyclus l. = 
kör 
• Magas légnyomású középpontja körül forgó lég

tömeg. (Ld: ciklon) . 
APATHEIA a + pathosz (1ra8o�) g. = szenvedély + nél

küliség 
• Szenvedélymentes állapot a sztoikus filozófiá

ban. 
APEIRON apeirosz g. (a1rE1po�) = végtelen 

• Végtelen, meghatározatlan létező, az arkhé 
Anaximandrosz mozófiájában. 

APOLÓGIA anol.oyza g. = védekezés. védőbeszéd 
• Védőbeszéd. 

APÓRIA apória g. (a7ropta) = járhatatlanság, nehéz
ség, hiány 
• Megoldhatatlan vagy nehezen megválaszolható 

kérdés. 
ARKHÉ arche L = arkhé (apxTJ) g. = kezdet 

• Őselv vagy ősanyag, a változások során is válto
zatlanul maradó létező a görög filozófiában. 

ASZTROLÓGIA asztron (aO'rpov) = csillag + logosz 
(l.oyo� J g. = tudomány, beszéd 
• Az égi mozgások földi hatását feltételező és ku

tató gondolatrendszer. (= " csillagjóslás") 
ASZTRONÓMIA asztron (aO'rpov) g. = csillag + nomosz 

(vopo�) g. = törvény 
• Az égi mozgások törvényeit kutató tudomány, 

csillagászat. 
ATLASZ 

• A Földet tartó Atlasz istenség nevéből alkotta 
Mercator 1 595-ben térképgyüjteménye címeként. 
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ATMOSZFÉRA atmosz (aTvoc;) = pára + szféra (arpatpa) 
g. = gömb 
• l .  Légkör (földr.) 2. a légnyomás egyik mérték

egysége ( l  atm) (fiz.) 3.  hangulat 
ATOM atomus l. = atomosz (ampoc;) g. = rész nélküli 

• ! .Feltételezett oszthatatlan egység a görög filo
zófiában. 2. Vegyi úton átalakíthatatlan részecs
ke az újkori kémiában. 

AUTOMATA automatosz (avmpamc;) g. = önműködő, 
önmagától mozgó 
• Olyan gép. melyben a mozgáselemek sorrendjét 

a gép szerkezete szabja meg (= program). 
AXIÓMA axiosz (al;tcOc;) g. = méltó • axióma (al;tcOpa) = 

követelmény. méltóság 
• Nem bizonyitandó állítás, �méltó az elfogadás

ra". (Főleg mat . .  fiz.) 

BAROMÉTER bárosz ( {3apoc;) g. = nehézség, súly + 
metron (jl&Tpov) = mérték 
• Légnyomásmérő készülék. 

BROWN-MOZGÁS R. Brown skót botanikus nevéból 
• A részecskék rendezetlen. véletlenszerű haladá

sa álló közegben, a hőmozgás hatására. 

CAL = CALORIA {kalória} calor l. = hó, meleg 
• A (hő)energia hagyományos mértékegysége ( l g  

4 °C-os viz l °C-al való felmelegítéséhez szüksé
ges hőmennyiség) . 

CALORICUM {kalórikum} calor l. = hó, meleg 
• A feltételezett "hőanyag" latin neve. 

CENTRIFUGÁLIS centrum + Jugere l. = középpont + 
( ellfutni 
• Középponttól .. elfutó". azzal ellentétes irányba 

ható (erő, gyorsulás) . 
CENTRIPETÁLIS centrwn + petere l. = középpont + kö

vetelni 
• Középpont irányába ható (gyorsulás, erő). 

CIKLON küklosz (Kvcloc;) g. = cyclus l. = kör 
• Alacsony légnyomású középpontja körül forgó 

légtömeg. 
CIRCULUS VITIOSUS {cirkulusz viciózusz} l. = hibás 

kör 
• Körben forgó. hibás okoskodás. 

CLINAMEN {klinárnen} klinein g. = elhajlani 
• Elhajlás, az atomok véletlenszerű mozgása 

(Epikurosz, Lucretius). 

DEDUKCIÓ deductio l. = levezetés 
• Következtetés az általánosból az egyesre. 
DEFINÍCIÓ definitio l. = körülhatárolás 

• Meghatározás, a nembeliség (genus proximum) 
és az egyedi sajátosság (differentia specifical 
megadása (Arisztotelész) . 

DEFERENSKÖR de + ferens l. = el+vivó 

• Bolygók pályájának megszerkesztéséhez hasz
nált segédkör Ptolemaiosz rendszerében. 

DESZORPCIÓ de + sorbere l. = le (vissza) + nyelni 
• Leválás egy felületről (az adszorpció ellentéte). 

DEIZMUS deus l. = isten 
• Filozófiai irányzat, híve - a deista - Istent a világ 

létrehozó okának tartja, de tagadja, hogy befo
lyásolná a természet és a társadalom eseménye
it. 

DETERMINIZMUS determinatio l. = vég. befejezés 
• Az ok-okozati összefüggést minden eseményre 

kiteijesztő fllozófiai irányzat. 
DETONÁCIÓ 

• Robbanás. melyben a lökéshullám a hangse
bességnél gyorsabban teijed. 

DIAGNÓZIS otayvwO'Ic; g. = megismerés, megkülönböz
tetés 
• Kórisme: a betegség felismerése és meghatáro

zása. 
DIALEKTIKA dialeküké (otaA.&KTIKTJ) g. = vitatkozás 

• A vitatkozás szabályai, tudománya. Filozófiai 
szemlélet, mely szerint a dolgok természetes ál
lapotát ellentétek egysége jelenti. 

DIFFERENTlA SPECIFI CA {differencia szpecifika} díj
ferre l. = különbözni ; species =faj 
• Fajlagos különbség, sajátosság. Az arisztotelé

szi definíció része. 
DIFFÚZIÓ diffu.sio l. = szélfolyás 

• Nyugalomban levő közegben a részecskék hő
mozgása következtében létrejövő keveredés. 

DILEMMA disz (o tc;) + lemma (ÁTJJ.lJ.la) g. = kétszer + té
tel. premissza (a szillogizmusban) 
• Szétválasztó ítélet. melyben mindkét lehetőség 

hibás. elfogadhatatlan állításhoz vezet. 
DINAMIKA dünamisz (ovvaptc;) g. =  erő 

• A mozgásokat a testre ható erőkkel magyarázó 
tudomány (Newton) . a fizika része. Lásd még: 
dünamisz. 

DINAMOMÉTER dünamisz (ovvaptc;) g. = hatás. erő 
• Erőmérő eszköz. 

DISPUTA disputatio {diszputáció) l. = tárgyalás rövi
dített alakja 
• Vitatkozás, hiMta. 

DOGMA dogma l. = ooypa g. =  vélemény. tantétel 
• Megkérdőjelezhetetlennek tartott hittéteL 

DUALIZMUS dualis l. = kettót tartalmazó, kettős 
• A létet két ellentétes alapelvvel (pl. szellem és 

anyag) magyarázó vallás vagy fllozófia. 
DÜNAMISZ dünamisz (ovvaptc;) g. = hatás. erő 

• A mozgások, változások létrehozó oka Arisztote
lész rendszerében ( = potencialítás) . Lásd még: 
dinamika. 

EKLIPTIKA ekle iptikosz (&KÁ&t1CT!Koc;) g. = a Nap útjá
hoz tartozó, a napfogyatkozásra vonatkozó 
(eikleipein = elfogyni) 
• A Nap Oátszólagos) pályája az égen. 
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ELLIPSZIS ellipsis L = elleipszisz (e?..kn pl�) g. = elha
gyás 
• Appolóniosz görög matematikus által bevezetett 

műszó. Azon pontok halmaza a síkban, ame
lyeknek két adott ponttól mért távolságainak 
összege állandó. 

ELLIPSZOID ellipsis L =  elleipszisz (e?..kr vn�) g. = elha
gyás 
• Olyan felület, melyhez ellipszis forgatásával ju

tunk (mat.) 
EMANÁCIÓ emanare L =  kifolyatni, eredni, származni 

• Kiáradás, a világ keletkezése az egyetlen létező
ből Plótinosz szerint. 

EMBÓLIA 
• A vérkör egy pontján megakadó szilárd rög vagy 

gázbuborék következtében létrejövő érelzáródás. 
ENERGEIA evepyera g. = működés, tevékenység 

• l .  Az anyag aktuális, ható, működésben lévő ál
lapota Arisztotelész szerint. (= actualitas) 2. mun
kavégző képesség (Newton rendszerében). 

EPICIKLUS epi + küklosz (Kvclo�) g. = cyclus L = kör 
• A deferenskörön mozgó kisebb kör, mely a boly

gók mozgását leúja Ptolemaiosz rendszerében. 
ERETNEK hairészisz g. = válogatás 

• Hittételek közül egyeseket elfogadá, másokat 
elvető személy vagy irányzat. 

ESSENTIA { esszencia} essentia L = lényeg (esse = 
lenni) 
• l .  Valaminek a lényege 2 .  tömény ételizesítő. 

ETIKA tá étiká ( ra ry8rKa) g. = erkölcs (tan) 
• Az erkölccsel, a jó és rossz megítélésével foglal

kozó ága a filozófiának. 
EXTÁZI SZ ex + sztázisz (eKaraar�) g. = ki{lépés egy) ál

lapotból 
• l .  Önkivület 2. megszabadulás az egyéni kötött

ségektől, az Egység fölismerése Plótinosz sze
rint. 

FÁTUM fali L =  kúnondani ;fatum L =  sors 
• Megváltoztathatatlan sors, végzet. 

FILOZÓFIAfilein (cprkr v) + szofia (aocpra) g. = szeretni 
+ bölcsesség 
• A bölcsesség szeretete. Életmód, gondolkodás

mód. 
FWGISZTON flogisztosz (cpA..oyraro�) g. = elégett 

• Az éghetőségért felelős hipotetikus anyag Stahl 
elméletében. 

GÁZ xao� g. = kháosz, rendezetlenség, a világ ősi álla
pota 
• Az anyagok egyik halmazállpota, légnemű. (J. 

van Heimont szóalkotása a XVII .  századból). 
GENEZIS geneszisz (yevecn�) g. = nemzés, teremtés 

• l .  Eredet, származás 2. Mózes l .  könyvének címe 
a Bibliában (a világ teremtésével kezdődik). 

GENUS PROXIMUM genus L = nem(zetség); proximus 
L = szomszéd, legközelebbi 
• Az egyedet (speciest) magában foglaló, hozzá 

legközelebbi halmaz, az arisztotelészi definíció 
része. 

GEOCENTRIKUS (VILÁGKÉP) geo (gé) (YIJ) + centrum 
L =föld + középpont 
• Kozmológiai tan, mely szerint a mozdulatlan 

Föld középpontja egyben a csillagok és bolygók 
mozgásának középpontja is (Arisztotelész -
Eudoxosz) . 

GEOGRÁFIA gé (YIJ) + ypatPer v g. = föld + leírni 
• Földleírás, földrajz. 

GEOMETRIA geo (gé) (YIJ) + metron (J.lerpov) g. = föld + 
mérték 
• Mértan. (Eredetileg: földmérés). 

GEOSZTATIKUS geo (gé) (YIJ) + sztázisz (araar�) g. = 
föld + (nyugalmi) állapot 
• Csillagászati-kozmológiai tan, mely szerint a 

Föld mozdulatlan, középpontja azonban nem 
esik egybe a csillagok és bolygók mozgásának 
középpontj ával (Ptolemaiosz) . 

GNÓMON gnószisz (yvwar�) g. = tudás; yYWJ.l.WV g. = 
.az. ami tud" 
• Függőleges bot, az időmérés és a tájolás eszkö

ze. 
GRADIENS gradiens L =  menő, lépegető 

• Valamely mennyiségileg kifejezhető adat helytő1 
függő változásának mértéke (pl. hőmérsékleti 
gradiens) . 

GRAVITÁCIÓ gravitas L =  súly, teher 
• Az általános tömegvonzás, nagyságát a gravitá

ciós erő adja meg. 

HARMÓNIA harmonia l. ,=  'apJ.l.ovra g. = összhang 
• Összhang, kiegyensúlyozottság, az ezt eredmé

nyező arányok. 
HELIOCENTRIKUS (VILÁGKÉP) héliosz (ry?..w�) g. Nap 

+ centrum L = középpont 
• Kozmológiai tan, mely szerint a mozdulatlan 

Nap középpontja egyben a csillagok és bolygók 
mozgásának középpontja is (Arisztarkhosz -
Kopernikusz) . 

HELlOGRÁF héiosz (ryA..w�) + grafein (ypacper v) g. = nap 
+ ími 
• Napfénytartammérő eszköz. 

HEDONIZMUS hedoné (ry8o vry) g. = gyönyör 
• Gyönyörhajszolás, az élvezetek kiélését támoga

tó filozófiai irányzat. 
HERMETIKUS Hermész Triszmegisztosz (Háromszor 

Nagy Hermész) nevéból 
• l .  Elszigetelt (fiz) 2. Titkos, csak beavatottak 

számára ismerhető tanítások. 
HEURISZTIKA heuréka! (wpeKa! ) g. = megtaláUam, 

Jeifedeztem 
• Sejtésen, valószínűsítésen, intuíción alapuló ér

velés, az ezzel foglalkozó tudományág. 
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HIDROFIL hüdor (vomp) + philein {qnA.Et v) g. = viz + sze
retni 
• Vízzel elegyedő, vizet vonzó anyag. 

HIDROFÓB hüdor (vomp) + phobein (rpof3erv) g. = viz + 
ijeszteni 
• Víztaszító, vizzel nem elegyedő anyag. 

HIPOTÉZIS hüpothészisz (vno8earq) g. = alapelv ,felte
vés, javaslat 
• Tudományos módszerekkel cáfolható vagy való

színűsíthető feltevés, elmélet. 
HO DOMÉTER hodosz (oooq) + metron {).le-rpov) g. = út +  

mérték 
• Út hosszúságának mérésére alkalmas eszköz. 

HOMOGÉN homogenész (opoyevryq) g. = ugyanazon 
családból való 
• l .  Egynemű,  egységes (fil. ftz) 2. olyan rendszer, 

melynek belsejében nincs határfelület. 
HOMUNCULUS homunculus l. = emberke 

• l .  Az ember kicsinyített mása 2. mesterségesen 
elöállított emberi lény az alkímisták szerínt. 

HOROSZKÓP hóra (mpa) + szkoposz (aKonoq) g. = óra + 
megfigyelő 
• A csillagok (és bolygók) állása egy bizonyos idő

pontban (ált. : egy ember születése órájában) , il
letve az ennek alapján készített jóslat. Lásd 
még: asztrológia. 

HÜWZOIZMUS hülé (vl.. ry)+ dzoé {Sf111J) g. = anyag + 
élet, létezés 
• Az élettelen anyagnak is szándékot és akaratot 

(lelket) tulajdonító filozófiai nézet. 

IDEA r&a g. = alak. forma 
• l .  A valóságosan létező, teljes (Platón) 2.  a való

ság tükröződése tudatunkban (materialisták) . 
IMMANENS immanens l. = valamiben megmaradó 

• Valamihez belsöleg hozzá tarozó, természeténél 
fogva benne lévő. 

IMPETUS in + peto = -ban + követelek 
• Eldobott vagy eső test képessége mozgásállapo

tának megőrzésére Buridan szerínt. 
IMPULZUS impulsus l. = lökés 

• Mozgásmennyíség vagy lendület (mv) . 
INDIKÁTOR indicare l. = jelezni, mutatni 

• Állapotot vagy változást jelző anyag vagy élő
lény. Sav-bázis indikátorok: a kémhatást szí
nükkel jelző anyagok. 

INDIREKT indirectus l. = közvetett 
• Indirekt bizonyítás: a vizsgált tétel tagadásának 

ellentmondásos, helytelen voltát mutatja meg 
(mat. ,  logika) . 

INDUKCIÓ inductio l. = bevezetés, következtetés 
• Következtetés az egyesból az általánosra. 

INERCIARENDSZER inertia l. = tétlenség 
• Olyan vonatkoztatási rendszer, amelyhez viszo

nyított sebességváltozások míndegyike más tes
tek hatásának tulajdonítható (a Newton-axió
mák érvényesek) . 

INF ARIITUS infarcire l. = beletöm 
• Szövetelhalás oxigénhiány következtében. 

INSTABIL in + stabilis l. = bizonytalan, borulékany 
• Olyan egyensúlyi állapot. mely zavaró hatásra 

kiinduló helyzetétől távolodik és oda nem tér 
vissza. 

INVERZIÓ inversus l. = megfordított 
• Megfordulás, a szokottól eltérő sorrend. 

ITINERÁRIUM iter l. = út; itinerarium l. = útleirás 
• Ókori római térképtipus, mely csak az egy-egy 

útvonal mentén fontos látnivalókat ábrázolja. 
IZO- iszosz (taoq) g. = egyenlő, azonos 

• Izovonalak: azonos tulajdonságú pontokat össze
kötő vonalak a tematikus térképeken. 

KALORIMÉTER {kalória} calor l. + metron ().le-rpov) g. = 
hő. meleg + mérték 
• Reakcióhő mérésére alkalmas eszköz. 

KAPILLÁRIS capülus l. = haj 
• Hajszálcső, igen kis átmérőjű csó. 

KATALIZÁTOR katalüszisz (Kaml..varq) g. =feloldás 
• Kémiai reakciók sebességét gyorsító anyag, mely 

a reakció után változatlan mennyíségben ma
rad fenn. 

KATOLIKUS katholikhosz ( Ka8ol..tKoq) g. = egyetemes, 
általános érvényű 
• Mindenkire vonatkozó, mindenki által elfogad

ható tanítás, vallás. Ma szűkebb értelemben: a 
római katolikus egyház híve vagy tanítása. 

KÁOSZ chaos l. = Kaoq g. = káosz, rendezetlenség, a 
világ ősi állapota 
• Rendezetlenség, az anyag rendezetlen állapota. 

Köznapi értelemben: fejetlenség, zűrzavar. 
KERESZIYÉN KERESZfÉNY Khrisztianósz 

(Xprana voq) g. = Krisztuskövető (szláv közvetítés
sel) 
• l .  Jézus tanítását valló, megkeresztelt ember 2.  

Melléknévként: keresztyénséggel kapcsolatos 
KINETIKA kinétikosz (Kt vrynKoq) g. = mozgató, indító 

• A mozgások leírásával foglalkozó tudományág. 
KLIMATOWGlA klinein (clr vetv) g. = hajlani; klima = 

égtáj 
• Éghajlattan. 

KOHÉZIÓ cohaesus {kohézusz} l. = összeillesztett 
• Homogén test részei közt fellépő összetartó erő. 

KOMMENTÁR commentarius l. = vázlat, jegyzet 
• Magyarázat, valamely műhöz hozzáfűzött értel

mezés. 
RONCENTRÁCIÓ con + centrum l. = össze + közép

pont 
• l .  Össz�ontosítás 2. töménység, molarítás 

(mól/dm ) (kém.)  
KONDENZÁCIÓ condensatio l. = sűrűsödés, sűrítés 

• l .Gözök cseppfolyósodása, kicsapódása. (ftz
kém). 2. két szerves molekula összekapcsolódá
sa kis molekulájú melléktermék kiválásával 
(szerv. kém.) 
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KONKLÚZIÓ conclusio L = bezárás, végkövetkeztelés 
• A premisszákból levonható következtetés Arisz

totelész logikájában. 
KOZMOGRÁFIA koszmosz (KOCfJ.W�) + grafein (ypaq>s1v) 

g. = világrend + írni 
• A bolygók és csillagok mozgásának leírása. 

KOZMOLÓGIA koszmosz(KOaJ..lO�)+logosz(A.oyo� ) g. = 
kozmosz + tudomány 
• A bolygók és csillagok mozgásainak, változásai

nak törvényeit kutató tudomány. 
KOZMOPOLITA koszmosz (KOC1J..IO�) + polisz (TCOAl�) = 

világ + polisz 
• Világpolgár, aki hazájának nem egy konkrét te

rületet, államot tart. 
KOZMOSZ koszmosz (KoaJ.LO�) = (világ)rend, összes

ség 
• l .  Világrend, a világ harmóniája (fJJ. )  2. a világ

mindenség (köznyelvi). 
KRÍZIS krinein (Kptvstv) g. = elválasztani; kriszisz 

(Kplal�) = megkülönböztetés, szétválasztás, dön
tés, ítélet 

•Válságos helyzet, egy folyamat fordulóponlja. 

LABORATóRIUM laborare L = dolgozni 
• Kísérletek elvégzésére alkalmas helyiség. 

LATENS latens L = lappangó, rejtőző 
• Rejtett, lappangó, nem megnyilvánuló tulajdon

ság vagy képesség. 
WG 

• Hajók sebsességének mérésére alkalmas esz
köz. 

WGIKA logiké (tehné) (A.OYf K71 TEX VTJ) = logikai (mester
ség) 
• Az emberi gondolkodás törvényszerüségeivel, a 

helyes következtetés szabályaival foglalkozó tu
domány. 

WMBIK ambix (aJ.l{Jiq,) g. = al-ambik (ar.) = lepárló
edény 
• Laboratóriumi eszköz, főként folyadékok tárolá

sára és átalakitására. 

MATEMATIKA mathématiké (Jia8T/J.lan KT/)g. = tudo
mány, elmélyülés 
• Elvont fogalmai közt összefüggéseket megálla

pító, öntörvényü tudomány. 
MATERIALIZMUS materia l. = anyag; (mater = anya) 

• Anyagelvüség, filozófiai áramlat, mely a világ 
minden jelenségét az azt alkotó anyaggal ma
gyarázza. 

MÁGIA mageia (Jiaysw) g. (perzsa eredetű) = varázslat 
• Az események szellemi erőkkel való befolyásolá

sa, ill. az erre tett kísérlet. 
MEDRESZE (MADRASZA) (ar.) = iskola 

• Főleg teológiát, néha természettudományokat is 
tanító (fő) iskola, egyetem az iszlám területeken. 

MESSIÁS messyah (héber) = messziasz (Jisaaw�) g. = 
megváltó 
• Megváltó, megszabadító (személy) , a keresz

tyénségben: Jézus. 
METASTABIL meta + stabilis l. = után + tartós, szilárd 

• Olyan egyensúlyi állapot. mely bizonyos ener
giahatárig stabilnak, afölött instabilnak bizo
nyul. 

METEOR meteora (jiETEwpa) g. = "magasban lebegő", 
légköri tünemény 
• A föld légkörébe kerülve felizzó kis égitest, "hul

lócsillag". 
METEOROLÓGIA meteora (JiETEWpa) g. = " magasban 

lebegő", légköri tünemény 
• A légköri jelenségekkel foglalkozó tudomány. 

MÍTOSZ mütfwsz (Jiv8o�) = mese,mítosz 
• Istenekről, szellemekről, mitikus alakokról szó

ló történet. 
MISZTIKUS müsztikosz (Jivan Ko�) g. = rejtélyes, titok

zatos 
• Pusztán ésszel felfoghatatlan, rejtelmes törté

net, tan, elképzelés. 
MODELL modus L = mód; modella = minta 

• l .  Minta, mintakép (köznyelvi) 2.  ábrázolt sze
mély (köznyelv, művészetek) 3. a valóság abszt
rakt mása, egyszerűsített, lényegkiemelő torzí
tása (term.tud.) 

MONOTEIZMUS monosz (Jio vo�) + theosz (8so�) = 
egyedüli + isten 
• Egyistenhit. 

MONSZUN mauzin (ar.) = évszak 
• Évszakonként változó irányú szél, nagy kíteije

désű szárazföldek és tengerek érintkezésénéL 

NOMINALIZMUS nomen l. = név 
• Filozófiai irányzat, hívei szerint csak az egyes 

dolgok léteznek, az általános fogalmak puszta 
nevek (nomen). 

OBJEKTÍV obiectivus l. = tárgyi, tárgyilagos 
• l .  pártatlan, elfogulatlan (köznyelvi) 2. a megfi

gyelőtől (szubjektumtól) függetlenül létező. 
OIKUMENÉ aikosz (o1Ko�) g. = környezet. lakhely, ház 

• Az ismert, emberek által lakott világ görög elne
vezése. 

OPPOZÍCIÓ oppositio l. = ellentét 
• l .  Ellenzéki magatartás 2.  szembenállás: egy 

egyenesbe eső bolygók helyzete (csillagászat). 
ORIGÓ origo l. = eredet 

• Kezdőpont (mat.) 
ORTODOXIA ortfwsz (op8o�) + doxa (8o�a) g. = egye

nes, igaz + nézet, tan 
• l .  Az egyetlen igaz(nak tartott) nézethez való ra

gaszkodás 2. a hivatalos egyházi tanításhoz való 
ragaszkodás 3. a görögkeleti vagy pravoszláv 
egyház. 
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OZMÓZIS oszmosz (wapoq) g. = nyomás, lökés 
• Kisrnolekulájú anyag diffúziója féligátersztö hár

tyán át. 

PANTEIZMUS pan + theosz (8eoc;) g. = általános + is
ten 
• A világ egészét az istenséggel azonosító vagy a 

világ rninden részében istent látó fllozófiai irány
zat. 

PATRISZfiKA pater l. = apa, atya 
• Az egyházatyák kora, a keresztyén ókor. 

PARABOLA parabolé (rrapaf3o?.. 1J) g. = egymás mellé 
helyezés 
• l .  Példázat (irod.) 2. azon pontok halmaza a sík

ban, rnelyeknek egy adott ponttól és egy adott 
egyenestől rnért távolsága egyenlő (rnat-fiz) . 

PARALLAXIS parallaxisz (rrapaUal;lq) g. = váltakozás 
• A szögek különbsége, ha valamely tárgyat két 

különbözö helyről szernlélünk. 
PASSZÁT 

• A trópusokon uralkodó keleti irányú szelek. 
PÁTOSZ pathosz (rra8oc;) g. = szenvedély 

• Szevedély. indulat,. Lásd még: apatheia. 
PERIPATETIKUS peripatétikosz (rrepmar7JnKoq) g. 

körben sétáló 
• Arisztotelész tanítási rnódszere, átvitt értelem

ben: A. tanítványai , fllozófiájának rnüvelöi. 
PERPETUUM MOBILE perpetuum + mobile l. = örökké 

+ mozgó 
• Örökmozgó: külsö energia felhasználása nélkül 

vég nélkül rnüködö elképzelt szerkezet. 
PERSPEKTÍV A ars perspectiva L {arsz perszpektíva) = 

a látás művészete 
• Távlati ábrázolás, távlat, átv. : a jövő képe. 

PIKTOGRAM pictus (piktusz} = jestett ; grámma 
(ypappa) g. = betű 
• Képírásos jel. 

PLURALIZMUS pluralis l. = többes szám 
• Többféle nézet együttes jelenléte, együttes elfo

gadásuk vagy rnegtürésük. 
POLIHISZTOR polühisztor (rro?..u1ar:wp) g. = sokat tudó 

• Sokféle tudásban járatos ember. 
POLITEIZMUS polüsz (rro?..uc;) + theosz (8eoq)g. = sok + 

isten 
• Sokistenhit. 

PORTOLANO-TÉRKÉP porto = kikötö 
• Kikötök közti hajózást megkönnyítő térképtipus 

a középkor végén. 
POSZTULÁTUM postulatum l. = követelés, igény 

• Bizonyítás nélkül elfogadott állítás, rnely a geo
metriai idomok szerkeszthetöségét teszi lehetö
vé Eukleidésznél (rnat.). 

PREMISSZA praemissa l. = előre küldött, előre kikötött 
• Logikai következtetések alapja: az érvelésen be

lül nem vitatható állítás (ítélet) . 
PROBLÉMA probléma (rrpof3?..1Jpa) g. =feladat 

• Megoldandó feladat, fejtörést okozó gond. 

PROFÁN profanus L =  a szent helyen kívüli 
• l .  Avatatlan 2.  világi, nem egyházi 3. közönsé

ges. tiszteletlen. 
PRÓFÉTA projétész {rrpo�1Jr:1Jq) g. = próféta, isten nevé

ben beszélő 
• l .  Az isteni szándék közvetitöje, látnok, jós 

2. valamely eszme lelkes hirdetője (köznapi) . 

QUADRIVIUM {kvadrívium} l. = négy út találkozása 
• A középkori keresztyén nevelés tantárgyainak -

a hét szabad rnüvészetnek - felső csoportja: 
aritmetika (számtan), geometria (rnértan), rnusica 
(zene) és astronornia (csillagászat) . 

RÍTUS Titus l. = vallási eredetű szokás 
• Szertartás, általában előírt lépésekből áll. 

REAKCIÓKINETIKA kinétikosz (KI V7JnKoq) g. = mozga
tó, indító 
• A kémiai reakciók sebességével és egyensúlyi vi

szonyaival fogalakozó tudományág. 
RENESZÁNSZ re + nascere L = rinascimento ol. = rWá

születés 
• Az antik szemlétet egyes elemeinek újraéledése 

és átalakulása a XIV-XVI. században, főként 
Itáliában és Nérnetalföldön. 

SÁMÁN sa (tunguz) = tudni 
• Az égi és földi világ közt kapcsolatot tartó sze

mély az ősi hitvilágban. 
SKOLASZTIKA schola {szkóla} l. = iskola 

• .Iskolában oktatott" filozófia: a XII-XIII. század
ban keresztyén szellemben, arab és arisztotelé
szi elemekből összeállított rendszer. 

SPEKULÁCIÓ speculum l. = tükör; speculari =kémlelni 
• Elmélkedés, fantáziadús rnerengés valamely 

probléma megoldásán. 
STABIL stabilis l. = tartós, szilárd(an álló) 

• Olyan egyensúlyi helyzet, rnelybe a zavaró hatás 
rnegszünte után visszatér a rendszer. 

SUMMA summa L = összeg 
• Összeg(zés) , valarninek a lényege. 

SZEM! PERMEÁBILIS semi + permeabilis l. =félig + át
eresztő 
• Féligátersztö hártya: olyan felület, rnely pórusa

in bizonyos rnéretnél nagyobb részecskéket nem 
enged át. 

SZILWGIZMUS szüllogiszmosz(av?..?..oytapoq)g. =szá
mítás, logikai következtetés 
• Következtetési forma, rnely két premisszából a 

zárótételhez (konklúzióhoz) jut. 
SZINTÉZIS szüntheszisz (auv8ea1q) g. = összetétel 

• l .  Egységbe foglalás, ellentéteknek magasabb 
egységben való összekapcsolása 2 .  vegyület elő
állítása egyszerübb összetevökből (kérn.) . 
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SZKEPSZIS szképszisz (aK61f!11:;) g. = kétely 
• l .  Kétely 2. hitetlenség. 

SZfATIKA (STATIKA) sztatiké tekhné (ara wcry rex v17) 
g. = a mérlegelés művészete 
• A testek nyugalmi állapotának feltételeivel fog

lalkozó tudomány. 
SZfOIKUS sztoa (aroa) g. = (oszlop)csamok 

• A sztoicizmus híve, a megpróbáltatásokat bölcs 
nyugalommal elviselő ember. A szó eredete: a 
sztoa poikilében (Tarka Csarnokban) tanított az 
első jelentős sztoikus fllozófus, a kitioni Zénón. 

SZUBJEKTÍV subiectivus l. = alanyi 
• Nem a külvilágból .  hanem az egyén tudatábóL 

érzéseiből eredő. 
SZUBLIMÁCIÓ sublimatio l. = felemelés 

• l .  Halmazállapozváltozás, melynek során a szi
Iárd anyag légnemüvé alakul (kém) 2. átlényegí
tés, nemesítés (pl. indulatokél (fil . ,  pszich.) 

SZDPERNOVA stella supernova l. = teljesen új csillag 
• Hirtelen felvillanó változó fényü csillag (szabad 

szemmel ekkor válik láthatóvá, ezért "új"). 
SZÜNERGISTA szün + ergon (avv + 6pyov) = együttes 

munka 
• Együttmüködö, hasonló hatást kiváltó (izmok) . 

Lásd még: antagonista. 
SZÜMPATHEIA szün (av v)+ pathosz(rra9o�) =együttes 

szenvedély, szenvedés 
• Rokonszenv, együttérzés, kölcsönös vonzalom. 

TABU (=TOMBU) (maláj-polinéz) = szent, tilos 
• Szentsége miatt sérthetetlen, érinthetetlen eset

leg kimondhatatlan nevü tárgy, hely vagy élő
lény az ősi kultúrákban. 

TAUTOLÓGIA tauto légein (ra vra A.6yet v)g. = ugyanazt 
mondani 
• Logikai hiba: önmagával magyarázott állítás. 

TELEOLÓGIKUS telosz (r6A.o�) + logosz (A.oyo� ) g. = cél 
+ beszéd 
• Cél irányába tartó, célra irányuló (mozgás). 

TENZIÓ 
• Folyadék telített gőzének nyomása adatt hő

mérsékleten. 
TEOGÓNIA theosz (96o�) + genao g. = isten + nemzés, 

születés 
• Az istenek származásával, átváltozásaival fog

lalkozó mitikus történetek. 
TEOLÓGIA theosz (96o�) + (A.oyo� ) g. = istenról szóló 

beszéd 
• Hittudomány: valamely vallás tételeire és tani

tásaira vonatkozó ismeretek rendszere. 
TERÁPIA therapeia (96parr6ta) g. = kiszolgálás, gon

doskodás 
• Orvosi kezelés. 

TETRAÉDER tetra + edra (rHpa 68pa) g. = négy + ülés, 
ül6hely 

• !'JéW háromszög által határolt szabályos test. 
TITRALAS titer l. = szint 

• Ismert térfogatú oldat koncentrációjának meg
határozása egy vele reagáló, ismert koncentrá
ciójú oldat fogyásából (titer) . 

TOTEM 
• Állat-ös az archaikus gondolkodásban. 

TORZIÓS torsio l. = csavarás, csavarodás 
• Olyan fonál, melynek elcsavaradása (kis szög 

esetén) arányos a rá ható forgatónyomatékkal. 
TRANSZ-ÁLLAPOT transz- = át, túl 

• A (megszokott, hétköznapi) állapoton "túli", a 

"fölötti" 
TRANSZCENDENS transcendens L = határokon átlép6 

• Saját tulajdonságaiból levezethetetlen, maga
sabb törvényszerüséget követő. 

TRIVIUM trivium l. = hármas út(keresztez&l.és) 
• A középkori hét szabad müvészet tanitásának 

alsó foka: grammatika, dialectica, rhetorica. 
Lásd még: quadrivium. 

TROMBÓZIS trombus = thrombosz (9popf3o�) = csomó, 
alvadt vérrög 
• Vérrög képződése, a vér helyi megalvadása a 

vérpálya valamely részén. 
TRÓPUS tropé (rporrry) g. =fordulópont, napforduló 

• Forró égöv, határain (a Rák-, ill. Baktéritön) 
napfordulókor délben a zeniten áll (merölegesen 
süt) a nap. 

TURBULENCIA turbo l. = örvény 
• Örvénylő mozgás. 

TURGOR turgor l. = duzzadtság 
• Sejtek vagy szövetek feszes állapota a sejthár

tyára belülről nehezedő nyomás következtében. 
TÜKHÉ Tvxry g. = aforgandó szerencse istennQje a gö

rögöknél 
• Véletlen, kiszámíthatatlan folyamat. 

UNIVERSALIA universalia L = általános (dolog) 
• Általános érvényü fogalmak a skolasztikus fllo

zófiában. 

VÁKUUM vacuum L = üresség 
• l .  A nemlétező, a semmi (fil.) 2. légritka vagy 

légüres tér (fiz.) 
VEKTOR vector l. = vivő, hordozó 

• Irányitott szakasz. 
VISZKOZITÁS viseosus l. = nehezen folyó, viszkózus 

• Belső súrlódás, a folyadákok folyóssága, önthe
tösége. 

ZSINAT szünodosz (avvo8o�) = " közös út", összejöve
tel 
• Papi (püspöki) tanácskozás. 
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I. F OR R Á S OK
1 Az ősi gondolkodás Mítosz, rítus, elvonatkoztatás, tudomány
2 Jelek az égbolton A folyam menti kultúrák öröksége (naptár, csillagászat)
3 A bölcsesség szeretete Klasszikus görög filozófia. A logika alapjai
4 Axiómák és következtetések A hellenizmus tudománya (sztatika, csillagászat, geográfia)
5 Hitből nyert tudás A középkor gondolkodása
6  Új föld, új ég Újkori csillagászat és fizika (mechanika, hőtan)
7 Kétely és bizonyosság Újkori filozófia (racionalizmus, empirizmus)
8 Földi Kozmosz Újkori földrajz (térképészet, külső erők, zonalitás)
9 \ - Mérlegelés Újkori kémia (atomok, elemek, halmazok)
10 Az élők mechanikája Újkori biológia (összehasonlító szervezettan, élettan)

I I .  A K ÍSÉRLETEZŐ EMBER
11 Vonzás és taszítás Elektro- és magnetosztatika, elektrokémia
12 Változatok hat elemre Szerves kémia
13 Az élet kémiája Sejtbiológia, a szervezet biokémiai folyamatai
14 Hang és fény Hullámtan, akusztika, optika
15 Láthatatlan rezgések Elektrodinamika
16 Ész és ösztön Etológia, kísérleti pszichológia
17 A tudattalan birodalma Filozófia, pszichológia
18 A szervezet Immunitás, hormonális és idegi szabályozás

I I I .  SOKASÁG ÉS TÖRTÉNELEM
19 Sokaság és történelem A XX. század filozófiája
20 A véletlen megszelídítése Termodinamika
21 A rész és az egész Atomfizika, magfizika, „elemi részek"
22 Élettelen minták A periódusos rendszer, szervetlen kémia, ásványok
23 Öröklődés és változékonyság Genetika
24 Életciklusok Szaporodás, szexualitás, egyedfejlődés
25 A Föld formálódása Geológiai evolúció: lemeztektonika, kőzetek
26 Együttélés (az evolúció színpada) Ökológia (szünbiológia)
27 A biológiai evolúció Evolúciós elmeletek és tények
28 Kozmogónia Az ősrobbanástól a Föld keletkezéséig (modem csillagászat)
29 Az élet története a Földön Az ősföldtől a mai emberi civilizációig (környezetvédelem)
30 Megújuló gondolkodás Nyitott kérdések, új felismerések, problémák



A mai ember helyzete olyasféle, mint amilyen egy máig életben 
maradt régi filozófusé lehetne, aki az eredeti tudását hosszú 

századok ismereteivel gyarapíthatta "Volna. Eme különös kiváltságnak 
köszönhetően nem csupán az egyes ember halad előre napról napra a 
tudományokban, hanem ahogyan a világegyetem öregszik, az emberiség 
egésze is fejlődik folyamatosan, mivel ugyanazt éli át az emberek 
egymást követő sora, mint amit egyetlen ember él át az életkorok vál
tozásában. Olyannyira, hogy a századok alatt egymást követő generációk 
sorát egyetlen, örök embernek tekinthetjük, aki folyamatosan tanul... 
Azok, akiket régieknek nevezünk, valóban újat hoztak minden tudomány
ágban, és az emberiség tulajdonképpeni gyermekkorát alkották; s mivel 
Ismereteiket mi gyarapítottuk az őket követő évszázadok tapasz
talatával, bennünk magunkban található meg az a régiség, amit oly 
mélyen tisztelünk másokban...
Ezért bátran állíthatjuk az ő állításaik ellenkezőjét anélkül, hogy ellent
mondanánk nekik, mert legyen bármilyen erős a régiség varázsa, az 
igazságot mindig előnyben kell részesíteni vele szemben, még ha újon
nan fedezték is fel; hiszen az igazság mindig régebbi, mint bármely róla 
alkotott nézet, és a természetét tagadnánk meg, ha azt képzelnénk, 
akkor született, amikor ismertté vált.

Blaise Pascal: Előszó az űrről szóló tanulmányhoz (1651)
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